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ESCOPO DO LABORATÓRIO

 Definir o escopo de trabalho do laboratório.

 Selecionar os métodos analíticos adequados por

tipo de matriz, faixa de trabalho, disponibilidade

de recursos ,instalações e demanda.

 Utilizar métodos referenciados, validados e com
incerteza de medição conhecida.



CONVENÇÕES

 Utilizar um formato padrão para os métodos.

 Os usuários devem conhecer as convenções

adotadas:

- Peso constante (0,0005g por grama de substancia).

- Temperatura em graus Celsius (ºC).

- Temperatura ambiente: 20-25ºC.

- Banho maria: a água é mantida em ebulição,
quando não especificada a temperatura.



FORMAS DE EXPRESSÃO

 Porcentagens são dadas em quatro formas:

- % m/m(massa/massa)

- % m/v(massa/volume)

- % v/v(volume/volume)

- % v/m(volume/massa)

Para expressão dos 

resultados finais, o termo 

“porcentagem” não é mais 

utilizado. 

Foi substituído por g/kg ou 

mg/kg.



PUREZA DOS REAGENTES

 Os reagentes utilizados são sempre grau analítico (p.a),

exceto quando houver outra especificação.

 Para técnicas instrumentais especificas com baixo limite
de quantificação e análises de traços utilizar reagentes

ultrapuros, incluindo a qualidade da água utilizada nas

diluições.

 Os ácidos e hidróxidos são sempre concentrados, a

menos que na técnica seja indicada a diluição.

 O termo água refere-se a água destilada, exceto

quando houver outra especificação.



QUALIDADE  DA  ÁGUA

Grau 1 Grau 2 Grau 3

+++ ++ +

Livre de coloides iônicos 

ou dissolvidos e de 

contaminantes orgânicos

Níveis reduzidos

contaminantes 

orgânicos, inorgânicos 

e coloides.

É a água menos 

pura que contem 

outras substâncias 

dissolvidas.

A partir da água 2, mais

um passo de membranas 

de osmose reversa, ou 

deionização por troca 

ionica ou eletrodiálise, 

seguida de filtração  em 

mebrana 0,2 µm.

Múltipla destilação, a 

deionização ou 

osmose reversa e a 

destilação. 

Condutividade máx. 1 

µS/cm a 25ºC e sílica 

de 0,02 mg/L.

Destilação simples, 

osmose reversa ou 

deionização por 

troca iônica.

Utilizar imediatamente No máx. 1 semana No máx. 1 semana

Técnicas analíticas mais 

sensíveis: HPLC, ICP-MS, 

cromatografia iônica, 

Biologia molecular e 

eletroquímica.

Métodos analíticos 

como AA e a análise 

de traços.

Química úmida e 

no preparo de 

reagentes e 

soluções.



CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

 As concentrações das soluções de sólidos em líquidos

são expressas em % de massa em volume.

 De liquidos em liquidos em % volume em volume ou

pela expressão soluções (a+b), indicando “a” o número

de gramas ou mililitros da substância e “b” o número

de mililitros de água adicionada.

HCl (1+2)

1 volume de HCl

2 volumes de água



AMOSTRAGEM

 Técnicas de amostragem
adequadas ao tipo de carga

(granel ou ensacada)
 Coletar amostra

representativa de acordo
com a quantidade
recebida.

 Uma coleta aleatória ou de
um único ponto, não é
representativa do lote.

 Ressaltando que a
amostragem nem sempre é
tarefa do laboratório, mas
deve ser orientada caso se
verifiquem anomalias.

Redução de amostras, frequência de amostragem e retenção.

Planos de amostragem para matérias primas e produtos 

acabados .



PREPARO DAS AMOSTRAS

 O laboratório emite seus

resultados em cima da

amostra recebida, por isto a

importância de se garantir a
homogeneidade da amostras

seguindo rigorosamente as

técnicas de preparo de

amostras.



MOAGEM DAS AMOSTRAS

• Redução do tamanho 

da partícula. 

• Homogeneidade da 

amostra.

• Aumento da superfície 

de contato.

• Refrigeração reduz 

perda da umidade 
pelo aquecimento.

Ensaios como solubilidade proteica  a moagem deve ser em 

peneira 0,5mm.

Na coleta de dados para elaboração de curvas para NIR 

padronizar a moagem.

Misturas minerais devem ser pulverizadas com auxílio de pistilo 

ou moinho apropriado.



BOAS PRÁTICAS GERAIS 

• Ao utilizar as balanças sempre

consultar se os registros e verificação

dos pesos padrão estão em

conformidade.  

• Utilizar termometros calibrados para 
os ensaios com temperatura

controlada.

• Utilizar vidraria limpa e seca.

• Se o ensaio for gravimétrico, se 

assegurar que os materiais foram

previamente submetidos a 

temperatura do teste e conservados

em dessecador.



BOAS PRÁTICAS GERAIS 

• Verificar a silica gel dos dessecadores.

• Verificar a data de validade dos reagentes e soluções

em uso antes do inicio do ensaio.

• Verificar o tempo necessário para cada fase do ensaio

e fazer a sua programação dentro do período de 

trabalho.

• Manter todos os registros atualizados e legíveis.



BOAS PRÁTICAS GERAIS 

• Manter controle de qualidade analítico a cada

batelada de ensaios: amostra em duplicata, padrão de 

verificação, uso de amostra de referência.



ATIVIDADE UREÁTICA

• Baseada na variação de pH em função da amônia 

liberada pela ação dessa enzima.

- Qualidade das soluções tampão de calibração e das 

preparadas para o ensaio.

- Tempo

- Temperatura do banho (termômetro calibrado na faixa de 

trabalho 29,5ºC- 30,5ºC)

- Eletrodo limpo e bem conservado.

- Intervalos de 5 min entre cada adição de reagentes.



CINZAS OU MATÉRIA MINERAL

 Fornece dados da quantidade de minerais totais

 Eliminação da fração orgânica para disponibilizarmos 
a forma mineral para análise.

 Avaliação de contaminantes *

- Temperatura da mufla entre 550-600ºC em função da 

volatilização de cloretos e de fósforo.

- Qualidade e tamanho dos cadinhos de porcelana utilizados.

- Pré- queima ou rampa para amostras com elevado teor de 

gordura  e água.

- Validação térmica do forno mufla.

- Teste do carbonato de cálcio para mapeamento da mufla.

Observar refratários, 

resistências, termo 

par e validação 

térmica.

Não calcinar 

amostras inorgânicas.



DIGESTIBILIDADE  PROTEICA 

 Somente aplicável a fontes proteicas de origem 
animal.

- Qualidade do reagente pepsina. Atividade digestiva 1:10000

- Estufa com agitação tipo Wagner com  rotação controlada.

- Concentração ajustada da solução de ácido clorídrico.

- Temperatura de incubação controlada entre 40- 50ºC.



EXTRATO ETÉREO  

 Extração dos 
lipídios por 
solvente apolar  
sob refluxo em 
sistema 
específico.

- Limpeza  e preparo da vidraria.

- Seleção do solvente apolar com melhor desempenho, custo-

benefício.

- Controle da velocidade de condensação: 2 -4 gotas / seg.

- Estabelecer o tempo de extração de acordo com o teor de 

gordura de cada matriz.

- Realizar secagem prévia de amostras com umidade acima 

de 18%.

- Testar a qualidade dos reagentes.

- Secagem do balão em estufa de circulação de ar, até peso 

constante.



EXTRATO ETÉREO HIDRÓLISE  

 Produtos que sofreram algum tipo 
de processamento, uma fração 
dos lipídios pode estar ligada a 
proteína e carboidratos.

 A hidrólise permite a liberação 
deste lipídio.

- Evitar perdas durante os passos da metodologia e realizar as 

lavagens até o desaparecimento da cor amarela.

- Para produtos com maior teor de gordura serão necessárias 

uma sequencia maior de lavagens para extração completa.

- De acordo com a natureza do produto, selecionar o uso de 

extração da gordura por hidrólise ácida ou alcalina.

O mais importante é identificar quais matrizes precisam ser 

extraídas por hidrólise: produtos e subprodutos extrusados, 

lácteos e com elevado teor de carboidratos.



ACIDEZ 

 A acidez esta associada a caracterização do estado 
de conservação de grãos e da deterioração de 
óleos e gorduras.

Basicamente é uma reação de neutralização.

- Preparar o álcool etílico neutralizado momentos antes do uso 

(utilizar álcool absoluto).

- A observação do ponto de viragem usando fenolftaleína 

como indicador é o primeiro tom rosa sem retorno após 30 s.

- Havendo dificuldade na observação do ponto de viragem 

visualmente, utilizar a titulação potenciométrica como 

recurso.

- Limpeza da vidraria, principalmente quando se utilizam 

detergentes alcalinos.

- No caso de matrizes muito escuras ou turvas, pode se utilizar 

a filtração com carvão ativado da amostra.

- Importante: escolher o método e forma de expressão pelas 

características da matriz.



ACIDEZ 

Formas de expressão Matriz

Acidez em ácido láctico % Leite em pó integral, desnatado 

e soro de leite

Índice de acidez (mg NaOH/g) Produtos e subprodutos de 

origem animal e vegetal, 

rações e concentrados.

Acidez em ácido oleico % Óleos brutos e refinados, 

vegetais e animais e gorduras 

animais.

Acidez em Ácido Acético % Melaço de cana e produtos de 

fermentação de acética.



• Via estufa por secagem (circulação de ar)

• Método rápido : NIR

• Analisadores de umidade (infravermelho )

• Armazenamento e conservação do produto

• Fator para multiplicação microbiana.

UMIDADE



• Distribuição das amostras no recipiente adequado: 
superfície de contato para exposição.

• Validação térmica da estufa, homogeneidade da 
temperatura em todos os pontos.

• Validação do tempo da amostra em estufa para 
retirada de toda a água e voláteis.

• Amostras termolábeis.

• Oxidação das amostras.

• Peso constante.

• Importante validação entre os métodos rápidos e 
convencionais.

UMIDADE



 Atividade de água: medida do estado da 

energia da água em um sistema(qualitativa).

 Uma qualidade interna que não depende 

da quantidade de amostra. 

 Umidade:  quantidade de água presente em 

uma amostra sobre base seca ou úmida. 

 Uma propriedade extensiva que depende da 

quantidade de amostra.

ATIVIDADE ÁGUA & UMIDADE



PROTEÍNA BRUTA

 Análise essencial para avaliação nutricional
dos ingredientes e rações.

 Determinação do Nitrogênio convertido
para Proteína bruta.

 Métodos: Kjeldhal e Dumas (combustão)

 Diferenciais: tempo de análise e meio
ambiente.



MÉTODO DUMAS

 Vida útil dos reagentes.

 Qualidade dos gases, fazer o branco.

 Homogeneidade, transporte e precisão na
pesagem.

 Utilizar amostra de referencia e proceder
ajuste diariamente.



MÉTODO  KJELDHAL

• Moagem das amostras.

• Perdas no transporte para o frasco digestor.

• Tempo de digestão para conversão completa.

• Qualidade dos reagentes usados no catalisador.

• Cuidado para não ocorrer perdas  de amônio 

na destilação.

• Fatoração das soluções, uso dos fatores de 

conversão de Nitrogênio corretos.



TECNOLOGIA NIR

➢ Manter sempre reserva de Lâmpada e cápsulas NIR, 
peneiras de moinho;

➢ Sempre usar nobreak para o moinho, NIR e computador 
do NIR;

➢ Manter sempre o backup atualizado e feito por usuário 
administrador;

➢ Análise crítica na liberação dos resultados de análises

➢ Seguir as orientações para reanálise e recoleta para 
farelo de soja; 

➢ Manter controle na moagem da amostra.

➢ Manter a temperatura da amostra sempre entre 10-30ºC

➢ Células de amostragem sempre limpas para não haver 
contaminação cruzada.

➢ Homogeneidade das amostras é fator primordial.



Cuidados na moagem

Rotor em bom estado Rotor  desgastado

Moinho sujo

➢ Logo após moagem homogeneizar a amostra;

➢ Limpar todas as partes do moinho após cada moagem.

➢ Deixar a amostra atingir temperatura ambiente para ler 

no NIR.



REPE E REPRO DOS MÉTODOS

Avaliação da repetibilidade e reprodutibilidade de 

métodos de proteína bruta: estudo colaborativo 

Repeatability and reproducibility evaluation of methods

of crude protein: collaborative study
Gilberto Batista de Souza 1, Roberto J. Y. Fujieda 2, Carla Carraro 3 1 Embrapa 

Pecuária Suadeste – São Carlos – SP; 2 Cargill Alimentos – Unidade Itapira – SP; 3 BRF – Jundiaí –SP. E-

mail: gilberto.souza@embrapa.br 

Resumo: Por meio de um estudo colaborativo interlaboratorial foram avaliadas a 

precisão sob condições de repetibilidade e de reprodutibilidade dos métodos de 

análise de proteína bruta (PB) Kjeldahl, Dumas e NIRS. Foram realizadas análises 

de PB em amostras de milho (A), farelo de trigo (B), ração (C), farelo de soja (D), 

farinha de vísceras (E) e hemoglobina (F). Observou-se que não houve diferença 

significativa (p>0,05) no teor de PB entre os métodos avaliados. O método de 

NIRS foi o que apresentou menores valores de r e R a exceção para a matriz B e A 

respectivamente 



SOLUBILIDADE   PROTÉICA

 Moagem das amostras em peneira 0,5mm.

 Ajuste da concentração da solução de
hidróxido de potássio.

 Seguir a rotação definida em agitador tipo
Wagner (por tombamento).

 Validação do método pelo Comissão de
métodos do Sindirações.

 Cuidados no preparo da amostra no
método Dumas.

Fonte: Novus



ÍNDICE  DE  PERÓXIDO

MECANISMO DA AUTO OXIDAÇÃO LIPÍDICA

Inicialização X• + RH→ R•(radical livre)+ XH

Propagação R• + O2 → ROO•(radical peroxila)

ROO• + R`H → ROOH (hidroperóxido)+ R•

Término        ROO• + ROO• → ROOR + O2
ROO• + R• → ROOR

R• + R• → RR (dímeros ou polímeros)

Segunda iniciação ROOH → RO• + •OH

2 ROOH → RO• + ROO• + H2O

Inicialização catalisada por metais:
Mn+ + ROOH → RO• + -OH + M (n+1)+
M (n+1)+ + ROOH →ROO• + H+ + M(n)+



ÍNDICE DE PERÓXIDO

 Durante os procedimentos de extração da gordura

observar rigorosamente a temperatura para não provocar

o inicio ou catálise de uma reação de oxidação.

 Preparas as soluções de ácido acético+ clorofórmio no dia

do ensaio, usar iodeto de potássio de boa qualidade.

 Observar se a solução de tiossulfato de sódio está livre de

fungos.

 Verificar se os solventes utilizados estão livres de peróxido.

 Preparar o indicador amido no dia e iniciar a titulação sem

o indicador e depois acrescentar a solução de amido

para não mascarar o ponto de viragem.

 Importante ter as informações de data de fabricação do

produto, condições de transporte e armazenagem.



RANCIDEZ – TESTE DE KREISS

 A pressão de vapor é fator de risco neste ensaio.

 A solução de floroglucina em éter deve ser sempre
preparada no dia de uso.

 Dificuldade: identificar o anel róseo de
positividade.



CARACTERÍSTICAS  SENSORIAIS

 Sempre que um produto apresentar odor
alterado, mesmo que apresentando resultados
baixos para os ensaios de oxidação lipídica
considerar as características sensoriais como
não conformidade e realizar ensaios
complementares e investigativos.

 Realizar teste de aplicação do ingrediente e
submeter a ensaios de estabilidade oxidativa,
como Rancimat e Oxitest.



CONTATO

E-mail: carrarocarla266@gmail.com

(11) 97129-6835

mailto:carrarocarla266@gmail.com

