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1. Química Alimentar 
 

Não existe uma definição universalmente aceite de Química Alimentar, no 

entanto a definição mais amplamente aceite é a de área do saber que estuda a 

composição química dos alimentos, as alterações que ocorrem na sua composição, 

desde a matéria-prima, à sua transformação em unidades de produção/processamento 

até ao seu consumo, a sua relação com o valor nutricional e a segurança dos alimentos, 

bem como a sua qualidade sensorial a nível da visão, do aroma, do sabor e da textura. 

A Química Alimentar não se foca apenas na composição dos macro e micronutrientes, 

contaminantes, aditivos alimentares, das matérias-primas e dos produtos finais, mas 

também no mecanismo das reações químicas desejáveis e indesejáveis que afetam a 

qualidade e a segurança do produto final as quais podem ser controladas por uma 

variedade de parâmetros físico-químicos e a relação e o correspondente controlo, entre 

a estrutura e as propriedades funcionais das moléculas alimentares. Alguns exemplos 

típicos destas reações incluem o acastanhamento enzimático e não enzimático (reação 

de Maillard), oxidação lipídica, hidrólise do amido, formação de ácidos gordos trans, 

entrecruzamento e desnaturação das proteínas, formação de géis, retrogradação do 

amido, degradação de vitaminas, desenvolvimento do aroma dos alimentos e “off-

flavours”, formação de compostos carcinogénicos resultante do processamento 

alimentar, migração de compostos das embalagens para os alimentos e a sua interação, 

como também as medidas necessárias à redução da deterioração dos alimentos durante 

a sua manipulação, processamento e armazenamento. 

A Química Alimentar fornece uma compreensão profunda dos princípios e 

mecanismos envolvidos nas várias reações químicas e alterações funcionais que 

ocorrem durante a preparação, processamento e armazenamento dos alimentos com o 

intuito de maximizar a produção e/ou preservação dos componentes benéficos para a 

saúde, minimizando as substâncias nocivas formadas durante o processamento, 

embalamento e preparação dos alimentos, melhorando ou conservando os aspetos 

nutricionais, de segurança e sensoriais dos alimentos. Resumido, a área disciplinar da 

Química Alimentar está relacionada com os aspetos analíticos, bioquímicos, químicos, 

físicos, nutricionais, sensoriais e toxicológicos dos alimentos e dos seus ingredientes e 

aditivos. As recentes tendências dos consumidores e da produção alimentar levaram à 

expansão da Química Alimentar para incluir os alimentos funcionais e nutracêuticos.





PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO  

Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 9 

2. Ciência Alimentar 
 

A Ciência Alimentar é uma área disciplinar relativamente nova e em contínuo 

crescimento, cujo desenvolvimento é principalmente impulsionado pelas alterações 

sociais nos países desenvolvidos. A indústria alimentar que originalmente oferecia 

apenas produtos primários para a preparação final em casa, alterou a sua filosofia de 

trabalho em resposta às exigências do mercado para produtos mais refinados, 

sofisticados, convenientes e também seguros. A exigência de produtos alimentares 

fáceis de preparar e convenientes colocam grandes desafios tecnológicos e científicos 

que não podem ser ultrapassados sem a compreensão dos complexos sistemas 

químicos/bioquímicos dos alimentos e o conhecimento dos métodos para a sua 

preservação. A Ciência Alimentar é uma área multidisciplinar envolvendo a química, a 

bioquímica, a nutrição, a microbiologia, a física, a engenharia e a biotecnologia para 

desenvolver conhecimentos científicos para resolver problemas reais associados às 

muitas facetas dos sistemas alimentares. O aumento das necessidades da sociedade 

em alimentos prontos a consumir resultou no aumento da responsabilidade da indústria 

alimentar em termos de qualidade, segurança e nutrição. De forma a garantir produtos 

de alta qualidade e competitivos, os princípios científicos e as novas tecnologias são 

cada vez mais aplicados ao processamento alimentar e o conjunto destes 

conhecimentos tornou-se a área científica da Ciência Alimentar. A base desta área 

disciplinar assenta na compreensão da química dos componentes alimentares tais como 

proteínas, hidratos de carbono, gorduras e água e as reações que estes sofrem durante 

o processamento e o armazenamento. Uma compreensão completa das operações 

unitárias de processamento e de preservação é também necessária incluindo a 

secagem, congelamento, pasteurização, esterilização, irradiação e extrusão, para 

nomear apenas alguns. A capacidade de analisar os componentes alimentares, bem 

como o seu controlo estatístico são também uma necessidade. A microbiologia e os 

aspetos de segurança dos alimentos têm de ser também compreendidos. Outros tópicos 

de cada vez maior interesse incluem a utilização e segurança dos aditivos alimentares, 

a química dos aroma, sabor, cor e textura, desenvolvimento de novos produtos, 

engenharia alimentar e embalamento. O efeito na saúde de componentes alimentares, 

quer naturalmente presentes nos alimentos, quer por enriquecimento em componentes 

benéficos ou remoção de componentes menos benéficos, tem atraído nos últimos 

tempos um elevado interesse da indústria alimentar, novamente impulsionado pelos 

consumidores e pelas suas preocupações em termos de saúde e com o objetivo de 

prevenir o aparecimento de doenças, tais como problemas cardiovasculares, obesidade, 

entre outros, ou para a simples manutenção de um bom estado de saúde, o que 
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conduziu ao aparecimento dos nutracêuticos e dos alimentos funcionais. A Ciência 

Alimentar integra este amplo conhecimento e foca-o nos alimentos. 

 

2.1. O 1º Ciclo em Ciência Alimentar na UTAD 

 

O atual curso de 1º ciclo em Ciência Alimentar da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) resulta de uma reestruturação do anterior curso de 

licenciatura em Ciência Alimentar, com a duração de 4 anos, que foi proposto pela UTAD 

em 2002 e que se iniciou no ano letivo 2003-2004 (Código nº 1118). No seguimento do 

Acordo de Bolonha o curso foi adaptado em 2006, segundo um modelo de 1º ciclo com 

180 ECTS distribuídos por 6 semestres curriculares, ao longo de 3 anos, tendo sido 

novamente reestruturado em 2010. Foi registado em 2010 na Direção Geral do Ensino 

Superior (DGES) e publicado em Diário da República em 2010 (2ª Serie nº 57 – 23 de 

março de 2010) tendo sido iniciada a sua lecionação, nos moldes atuais, no ano letivo 

de 2011-2012, tendo sido acreditado pela A3ES em 2015 por um prazo de 6 anos 

(Registo: R/A-Ef 2209/2011; Data: 04/03/15). No final deste ciclo de estudos é atribuído 

o diploma de Licenciatura em Ciência Alimentar. 

O perfil do licenciado em Ciência Alimentar caracteriza-se por uma forte 

formação multidisciplinar que engloba o conhecimento das matérias-primas alimentares 

e dos seus sistemas de produção, a avaliação da qualidade e da segurança dos 

alimentos, assim como dos efeitos do seu consumo no bem-estar e na saúde dos 

consumidores. A licenciatura em Ciência Alimentar da UTAD contempla uma formação 

diversificada em diferentes campos das ciências exatas e ciências naturais. Mais 

concretamente, o plano contempla 46 ECTS em Química, 31 ECTS em Biologia e 

Bioquímica, 21,5 ECTS em Ciências da Vida, 17,5 ECTS em Indústrias Alimentares, 12 

ECTS em Saúde, 12 ECTS em Produção Agrícola e Animal, 12 ECTS em Matemática, 

6 ECTS em Física e 10 ECTS em unidades curriculares opcionais que incluem, além 

das áreas disciplinares anteriormente referidas, as unidades curriculares em Gestão e 

Administração. 

O curso de Licenciatura em Ciência Alimentar visa a formação de profissionais 

para a indústria alimentar com conhecimentos amplos de gestão da qualidade e 

segurança alimentar e competências adequadas à conceção, planeamento e gestão da 

produção de produtos alimentares. O curso proporciona um conhecimento integrado dos 

princípios científicos e tecnológicos que possibilitam a correta interpretação e o controlo 

adequado dos fenómenos associados às modificações sofridas pelos alimentos, a nível 

físico-químico, bioquímico e microbiológico, desde as matérias-primas até aos produtos 

finais. Privilegia um conhecimento aprofundado da natureza dos alimentos, das causas 
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da sua deterioração, dos princípios fundamentais do seu processamento e da melhoria 

dos mesmos, da seleção dos melhores métodos de conservação, transformação, 

embalamento e distribuição, por forma a garantir alimentos de elevada qualidade, 

seguros, nutritivos e adaptados aos novos hábitos alimentares. 

Um licenciado em Ciência Alimentar pode desempenhar funções ligadas a 

atividades de produção e controlo de qualidade, técnicas e de consultoria, tanto em 

entidades públicas como privadas, ou em regime liberal, nas seguintes vertentes:  

 

- Desempenhar funções de controlo de qualidade químico, microbiológico e sensorial de 

alimentos;  

- Desempenhar funções de controlo de produção de alimentos;  

- Avaliar os riscos higieno-sanitários e toxicológicos;  

- Implementar sistemas de análise de perigos e pontos críticos de controlo (HACCP do 

inglês Hazard Analysis and Critical Control Point);  

- Fornecer serviços técnicos, profissionais ou de consultoria em empresas da área 

alimentar;  

- Desenvolver novos produtos alimentares e respetivas estratégias de marketing e 

comercialização;  

- Realizar investigação científica e desenvolvimento tecnológico em universidades, 

institutos, centros de investigação e laboratórios públicos ou privados.  

 

2.2. Enquadramento da unidade curricular de Química Alimentar I na 

licenciatura em Ciência Alimentar 

 

 Sendo a Química Alimentar uma área de saber nuclear da Ciência Alimentar, os 

conteúdos da Química Alimentar encontram-se distribuídos em quatro unidades 

curriculares: Química Alimentar I e Química Alimentar II; Análise de Alimentos I e Análise 

de Alimentos II. A unidade curricular de Química Alimentar I é precedida pelas unidades 

curriculares de Química Geral e Química Orgânica e Biológica que fornecem os 

conhecimentos básicos de Química, entre os quais a ligação química, as propriedades 

das soluções, termodinâmica, cinética química e equilíbrio químico. Na unidade 

curricular de Química Orgânica e Biológica, são abordadas a estrutura e reatividade dos 

compostos orgânicos, bem como das biomoléculas. A unidade curricular de Química 

Alimentar I fornece os conceitos básicos para a unidade curricular de Química Alimentar 

II em que são discutidas e analisadas as diferentes classes de produtos alimentares, 

bem como em conjugação com a unidade curricular de Química Analítica serve de base 

para as unidades curriculares de Análise de Alimentos I e Análise de Alimentos II. 
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2.3. Objetivos da unidade curricular de Química Alimentar I 

 

A Química Alimentar I pretende fornecer aos alunos conhecimentos e 

competências que permitam reconhecer, compreender e explicar, com exemplos, reais 

os mecanismos físico-químicos subjacentes e responsáveis pela qualidade e 

funcionalidade dos alimentos, alterações físico-químicas responsáveis pela perda de 

qualidade dos mesmos, durante o processamento e armazenamento, bem como 

fornecer conhecimentos capazes de suportar e suscitar o desenvolvimento da 

curiosidade científica, do pensamento crítico e de realçar o importante papel da Química 

no dia a dia. Pretende-se que os alunos dominem as questões essenciais relacionadas 

com os diferentes tipos de reações químicas que ocorrem nos alimentos, devido ao 

armazenamento e/ou processamento, o seu controlo e as suas implicações a nível da 

qualidade dos alimentos e na saúde dos consumidores. Esta unidade curricular 

apresenta uma forte componente laboratorial por forma a desenvolver capacidades de 

execução de práticas laboratoriais corretas, consolidação de conhecimentos, através de 

execução de experiências, interpretação e discussão crítica dos resultados. 

 No final desta unidade curricular os alunos devem ser capazes de: 

 - Compreender os conceitos químicos que estão na base das propriedades e 

reações dos vários componentes alimentares e ser capaz de as controlar 

- Compreender as principais reações químicas que limitam o tempo de vida útil 

dos alimentos 

- Compreender a influência da estrutura das macromoléculas alimentares na sua 

funcionalidade e propriedades dos produtos alimentares 

- Ser capaz de utilizar técnicas laboratoriais de química. 
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3. Funcionamento da unidade curricular 

3.1. Distribuição do tempo atribuído 

 

 A unidade curricular de Química Alimentar I contempla 7 ECTs, a que 

correspondem 189 horas de trabalho, repartidos entre horas de contacto com o docente, 

de trabalho independente por parte do aluno e de avaliação, tal como indicado na Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Distribuição das horas atribuídas à unidade curricular de Química Alimentar I 

Unidade Curricular Área 

Científica 

Tipo Tempo de Trabalho 

(Horas) 

ECTS 

   Total Contacto  

Química Alimentar I Química Semestral 189 T30; PL45; OT 1 7 

 

As horas de contacto com o docente estão repartidas por 30 horas teóricas e 45 

horas de aulas práticas laboratoriais e uma hora de ensino tutorial, distribuídas ao longo 

de 15 semanas letivas. As aulas teóricas estão organizadas em aulas de 2 horas, uma 

vez por semana. As aulas práticas estão organizadas em aulas de 3 horas, e envolvem 

a realização de trabalhos práticos laboratoriais exemplificativos dos conteúdos teóricos. 

Ao longo das 15 semanas são realizados 12 trabalhos práticos, um em cada aula. Na 

1ª semana do semestre, dada a necessidade de distribuir previamente os alunos pelas 

turmas práticas e iniciar as aulas teóricas, não são programadas aulas práticas. Existem 

2 momentos de avaliação da componente prática que são realizadas uma sensivelmente 

a meio do semestre e uma segunda no final do semestre. As horas de orientação tutorial 

envolvem um contacto mais próximo e individualizado com o aluno e são aproveitadas 

não só para ultrapassar dificuldades específicas de aprendizagem ou lacunas na 

formação, como também para aconselhar os alunos relativamente ao método de estudo 

adequado para esta unidade curricular. Este tempo não é na prática limitado, estando o 

docente permanentemente disponível e habitualmente com a porta do gabinete sempre 

aberta, para atender os alunos a qualquer hora do dia, excetuando os momentos das 

aulas e reuniões. 

Nas atividades que o aluno realiza sem a presença do docente inclui-se a 

preparação dos trabalhos práticos, o estudo mais refletido das matérias abordadas nas 

aulas teóricas. O tempo de trabalho independente, 105 horas, definido para esta 

unidade curricular ao abrigo do acordo de Bolonha, é meramente indicativo, sendo na 

realidade para muitos dos alunos insuficiente, dadas as lacunas nas aprendizagens 
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anteriores apresentadas pelos alunos no 2º ano da Universidade. Foram previstas 8 

horas para a realização de provas de avaliação contínua e/ou exame final. 

 

3.2. Conteúdos Programáticos 

 

O programa de Química Alimentar I está dividido em 6 capítulos, seguindo uma 

abordagem clássica que envolve o estudo das propriedades, funcionalidades e 

reatividade dos principais componentes alimentares. A ordem escolhida é 

genericamente a mesma utilizada em vários livros de referência e visa proporcionar uma 

compreensão progressiva da Química Alimentar. No primeiro capítulo apresenta-se as 

propriedades e as implicações na segurança e qualidade das diferentes formas da água 

presente nos alimentos, bem como o conceito de monocamada de água dos alimentos 

e a sua importância para a estabilidade dos produtos alimentares. No capítulo II discute-

se as implicações sensoriais dos hidratos de carbono nos alimentos, bem como as 

reações que os açúcares, especialmente os redutores, sofrem com o processamento 

térmico introduzindo as importantes reações de caramelização e reações de Maillard. 

Neste mesmo capítulo é introduzida a estrutura e funcionalidade dos polissacarídeos 

nos alimentos, com especial atenção para o amido e as pectinas, as implicações na 

textura dos alimentos e na produção de novos alimentos gelificados. É introduzido 

também o conceito de fibra dietética e as importantes funções fisiológicas deste 

componente alimentar. No terceiro capítulo discute-se a função dos lípidos nos 

alimentos, bem como as suas propriedades de fusão e implicações na qualidade dos 

alimentos. A reatividade e as transformações dos lípidos durante o armazenamento, 

quer quimicamente quer enzimaticamente, e os tratamentos térmicos são discutidas em 

detalhe. As transformações tecnológicas dos lípidos alimentares são discutidas tendo 

em vista as alterações das suas propriedades de fusão e conteúdo de ácidos gordos 

trans (hidrogenação versus transesterificação). O capítulo IV apresenta-se a 

funcionalidade, as características físico-químicas e transformações 

químicas/enzimáticas das proteínas. No capítulo V introduz-se a estrutura e 

funcionalidade dos corantes naturais e dos compostos fenólicos, a influência do 

processamento na sua estrutura e funcionalidade, bem como as implicações dos 

compostos fenólicos na saúde. No último capítulo (VI), discute-se a funcionalidade e a 

necessidade de utilização de aditivos alimentares tendo em conta os aditivos de origem 

natural e os aditivos sintéticos bem como as questões de segurança alimentar. 

A organização dos conteúdos programáticos por componente alimentar vai ao 

encontro da necessidade dos alunos em sistematizar os assuntos, o que permite um 

estudo mais dirigido e ordenado. À medida que o programa é desenvolvido os alunos 
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apercebem-se de que existem várias relações entre os diferentes componentes 

alimentares e que o comportamento dos alimentos durante o seu armazenamento, 

processamento ou consumo é o resultado da interação entre os diferentes componentes 

alimentares, bem como a qualidade final do produto.  

A Química Alimentar é uma ciência com uma forte componente experimental. 

Deste modo, a presente unidade curricular contempla a realização de 12 trabalhos 

laboratoriais, onde os alunos têm a oportunidade de contactar com diferentes técnicas 

de caraterização de alimentos e estudar os efeitos de diferentes parâmetros 

experimentais no resultado final do produto. 

O contacto direto com os alunos é fundamental para aperfeiçoar o programa e 

adaptá-los às necessidades de aprendizagem de cada turma. O nível de profundidade 

no tratamento de cada capítulo e a sua importância relativa tem de ser repetidamente 

ponderados e os seus conteúdos ajustados. O programa aqui exposto resulta de várias 

pequenas modificações introduzidas, quer na componente teórica quer na componente 

prática ao longo de 12 anos em que esta unidade curricular foi ministrada aos alunos de 

Ciência Alimentar. 

Apresentam-se de seguida os principais tópicos do programa da unidade 

curricular de Química Alimentar I: 

 

Programa Teórico: 

 

Capítulo I – Água e atividade da água 

- Estrutura química e propriedades físico-químicas da água no estado líquido e 

estado sólido. 

- Efeito dos componentes e aditivos alimentares nas propriedades físico-químicas 

da água. 

- Definição de atividade da água. 

- Isotermas de sorção, sua classificação e efeito da composição dos alimentos na 

forma das isotermas de sorção. 

- A origem da histerése das isotermas de sorção. 

- Implicação da atividade da água na qualidade e segurança dos alimentos. 

- Efeito da temperatura e processos de controlo da atividade da água dos 

alimentos. 
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Capítulo II – Hidratos de carbono 

- Estrutura química, propriedades físico-químicas e reatividade dos hidratos de 

carbono. 

- Efeito do processamento alimentar (térmico, alcalino e ácido) na transformação 

química dos açúcares redutores e açúcares simples (reação de caramelização, 

isomerização e desidratação) e reação com outros componentes alimentares 

(reação de Maillard e reação de Strecker). 

- Medidas de prevenção e fatores de promoção da transformação dos açúcares 

redutores e açúcares simples durante o processamento alimentar. 

- Efeito das reações dos hidratos de carbono durante o processamento alimentar 

no valor nutricional dos alimentos. 

- Estrutura química e propriedades físico-químicas dos polissacarídeos. 

- Propriedades funcionais dos polissacarídeos hidrocoloides (amido e pectina). 

- Efeito da estrutura química dos hidrocoloides na sua funcionalidade. 

- Estrutura e funções fisiológicas do amido resistente e da fibra dietética. 

 

Capitulo III - Lípidos 

- Estrutura química, propriedades físico-químicas e reatividade dos lípidos. 

- Efeito do processamento alimentar (térmico e oxidativo) na transformação 

química dos lípidos (lipólise, peroxidação lipídica, lipooxigenase). 

- Medidas de prevenção e fatores de promoção das transformações químicas dos 

lípidos durante o processamento alimentar e sua implicação na qualidade e 

segurança dos alimentos. 

- Efeito das reacções dos lípidos no valor nutricional dos alimentos. 

- Propriedades funcionais dos lípidos nos alimentos (propriedades de 

cristalização, emulsificação). 

- Efeito da estrutura química nas propriedades funcionais dos lípidos. 

- Tecnologias de transformação das propriedades físico-químicas e funcionais dos 

lípidos (hidrogenação e transesterificação) e efeito no valor nutricional dos 

alimentos (ácidos gordos saturados e ácidos gordos trans). 
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Capitulo IV – Aminoácidos e proteínas 

- Estrutura química, propriedades físico-químicas e reatividade dos aminoácidos 

e proteínas 

- Efeito do processamento alimentar (térmico, alcalino e oxidativo) nas 

transformações químicas das proteínas/aminoácidos (desnaturação, 

entrecruzamento, oxidação, isomerização) e reação com outros componentes 

alimentares (peróxidos lipídicos, polifenóis, nitritos e nitratos). 

- Medidas de prevenção e fatores de promoção das transformações químicas das 

proteínas durante o processamento alimentar. 

- Efeito da reação das proteínas no valor nutricional das proteínas 

- Propriedades funcionais das proteínas (viscosidade, capacidade de retenção de 

água, gelificação, emulsificação, formação de espumas). 

- Efeito da estrutura química na funcionalidade das proteínas. 

 

Capitulo V – Corantes naturais e compostos fenólicos 

- Estrutura química, propriedades físico-químicas e reatividade dos corantes 

naturais. 

- Efeito do processamento alimentar (físico, térmico, ácido/base e redox) na 

transformação química dos corantes naturais e reação com outros 

componentes/aditivos alimentares (nitritos, sulfitos). 

- Estrutura química, propriedades físico-químicas e reatividade dos compostos 

fenólicos. 

- Efeito do processamento alimentar (físico, térmico, enzimático e oxidativo) na 

transformação química dos compostos fenólicos (polifenol-oxidase, peroxidase) e 

sua implicação na qualidade dos alimentos. 

- Medidas de prevenção e fatores de promoção da transformação química dos 

compostos fenólicos durante o processamento alimentar e sua implicação na 

qualidade. 

- Efeito da estrutura dos compostos fenólicos na sua atividade antioxidante. 

- Efeito das reações dos compostos fenólicos no valor nutricional dos alimentos 

(digestibilidade das proteínas). 
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Capitulo VI – Aditivos alimentares 

- Definição de aditivo alimentar e necessidade da sua utilização. 

- Regulamentação dos aditivos alimentares e organismos responsáveis pela 

avaliação da sua segurança. 

- Principais classes de aditivos alimentares e exemplos de modo de 

funcionamento e aplicação. 

 

Os trabalhos laboratoriais realizados no âmbito desta unidade curricular são o 

resultado do esforço realizado ao longo de vários anos para adaptar trabalhos já 

existentes, alguns deles publicados, a alunos de 2º ano, tendo em conta as três horas 

de aula disponíveis. Foram escolhidos de modo a serem representativos da matéria 

teórica, exigindo em alguns casos um conjunto de conhecimentos mais avançados a 

nível de técnicas instrumentais as quais são colmatadas por introduções básicas destas 

mesmas técnicas, promovendo, simultaneamente, a curiosidade e o contacto com 

novas situações e diferentes técnicas laboratoriais. 

 

Programa Prático 
Trabalhos laboratoriais 
 

1. Atividade da água. Determinação das isotermas de sorção e valor da 

monocamada de água de alimentos. 

2. Reação de Maillard. Efeito da estrutura dos hidratos de carbono, temperatura 

e pH na reatividade no acastanhamento não enzimático. 

3. Gelatinização e gelificação do amido de diferentes origens vegetais. 

4. Oxidação lipídica. Efeito de antioxidantes, pro-oxidantes, agentes 

complexantes e temperatura na extensão da oxidação lipídica. 

5. Emulsões alimentares: formação e estabilidade. 

6. Propriedades funcionais das proteínas: desnaturação, coagulação, capacidade 

de retenção de água e texturização. 

7. Estudo do efeito de diferentes ingredientes na capacidade espumante e 

estabilidade de espumas proteicas. 

8. Pigmentos de origem animal: isolamento e efeito do processamento alimentar 

na cor. 

9. Acastanhamento enzimático: aspectos tecnológicos 

10. Atividade antioxidante de vinhos e sumos de fruta: efeito da estrutura fenólica 

na atividade antioxidante dos compostos fenólicos. 

11. Interações tanino-proteína: efeitos dos hidratos de carbono na interação. 
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12. Estabilidade do ácido ascórbico. 
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3.3. Metodologias de ensino-aprendizagem 

O tratado de Bolonha assenta em princípios e metodologias de ensino que visam 

o desenvolvimento de competências individuais, o incentivo e a promoção da autonomia 

intelectual subjacente ao desenvolvimento de competências que permitam ao indivíduo 

a resolução de problemas e o desenvolvimento dum espírito crítico assim como um 

dinamismo científico. Por outro lado, um ensino interativo que inclua a utilização de 

métodos de ensino dinâmico é fundamental para o desenvolvimento de competências 

necessárias para o trabalho de equipa, tão fundamental na vida profissional. A 

metodologia de ensino nesta unidade curricular é também centrada no objetivo de 

despertar o interesse aos estudantes da temática englobada nos objetivos. O ensino da 

unidade curricular será feito de modo a apresentar aos estudantes os conceitos e 

aplicações da Química Alimentar. De modo a concretizar estes conceitos será dada 

especial relevância à significância dos conteúdos abordados e a sua relação com os 

desafios da vida real, com principal enfâse na área da Ciência Alimentar. Os métodos 

de ensino-aprendizagem a utilizados nesta unidade curricular incluem: 

 

I. Aulas Teóricas. 

II. Aulas Práticas 

 

Pretende-se que, ao longo dos períodos letivos os estudantes se sintam 

estimulados a participar ativamente na discussão dos temas apresentados, expondo as 

suas ideias, formulando questões e apresentando hipóteses. 

Toda a informação relativa à unidade curricular é colocada on‐line através da 

plataforma SIDE (sistema de informação de apoio ao ensino). Através deste sistema, os 

estudantes têm acesso prévio aos documentos, fornecidos pelo docente, que lhes 

permitam maximizar a sua aprendizagem. 

Os sumários das aulas são também disponibilizados no SIDE. 

Para desenvolver as suas atividades, os estudantes deverão consultar a 

bibliografia recomendada e recorrer a informação adicional disponível nas bibliotecas e 

na Internet. 
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3.3.1. Calendarização do programa 

 

De acordo com o número de aulas previstas para a lecionação apresenta-se uma 

tabela com os tempos dedicados a cada capítulo do programa, bem como a 

calendarização das aulas laboratoriais. Esta planificação tem de ser adaptada 

regularmente tendo em conta o número de aulas sobrepostas com os feriados bem 

como o desenvolvimento de aulas.  

 

Tabela 1 – Calendarização das aulas teóricas 

Conteúdos programáticos Nº de horas aulas teóricas 

Apresentação da unidade curricular, critérios de 

avaliação e bibliografia recomendada 

1 

Capítulo I 5 

Capítulo II 5 

Capítulo III 5 

Capítulo IV 5 

Capítulo V 5 

Capítulo VI 4 

Total 30 horas 

 

Tabela 2 – Calendarização das aulas práticas 

Conteúdos programáticos Nº de aulas práticas 

Inscrições dos alunos nas turmas práticas 3 

1. Atividade da água. Determinação das isotermas de 

sorção e valor da monocamada de água de alimentos. 

3 

2. Reação de Maillard. Efeito da estrutura dos hidratos 

de carbono, temperatura e pH na reatividade no 

acastanhamento não enzimático. 

3 

3. Gelatinização e gelificação do amido de diferentes 

origens vegetais. 

3 

4. Oxidação lipídica. Efeito de antioxidantes, pro-

oxidantes, agentes complexantes e temperatura na 

extensão da oxidação lipídica. 

3 

5. Emulsões alimentares: formação e estabilidade. 3 

6. Propriedades funcionais das proteínas: desnaturação, 

coagulação, capacidade de retenção de água e 

texturização. 

3 



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO  

22                                                       Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 

Teste Prático 3 

7. Estudo do efeito de diferentes ingredientes na 

capacidade espumante e estabilidade de espumas 

proteicas. 

3 

8. Pigmentos de origem animal: isolamento e efeito do 

processamento alimentar na cor. 

3 

9. Acastanhamento enzimático: aspectos tecnológicos 3 

10. Atividade antioxidante de vinhos e sumos de fruta: 

efeito da estrutura fenólica na atividade antioxidante dos 

compostos fenólicos. 

3 

11. Interações tanino-proteína: efeitos dos hidratos de 

carbono na interação. 

3 

12. Estabilidade do ácido ascórbico. 3 

Teste Prático 3 

Total 45 horas 
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3.4. Metodologia de avaliação 
O regime de avaliação desta unidade curricular obedece às normas pedagógicas 

da UTAD adaptadas a Bolonha. A avaliação é vista como tendo, para além de um caráter 

sumativo, que visa quantificar o nível de conhecimentos do aluno, uma função educativa 

e formativa, fazendo parte integrante do processo de ensino pretendendo igualmente 

orientar o trabalho de aprendizagem do aluno. 

De acordo com as normas pedagógicas da UTAD o aluno pode optar por: (A) 

uma avaliação periódica e complementar e/ ou (B) avaliação por exame final. Para 

aceder a qualquer um dos sistemas de avaliação o aluno terá de ter frequência à 

unidade curricular, a qual requer a comparência a pelo menos ¾ das horas de contacto 

previstas no calendário escolar (aulas teóricas, aulas teórico-práticas e aulas práticas 

laboratoriais) e a obtenção de uma classificação superior ou igual a 8,5 na avaliação da 

componente prática da unidade. 

 Nesta unidade curricular, a avaliação é realizada de forma contínua nas duas 

componentes, uma referente à parte teórica e uma referente às aulas práticas. A 

componente da parte teórica tem um peso relativo de 70% e a componente das aulas 

práticas um peso relativo de 30%. Em cada uma destas componentes os alunos serão 

classificados de 0 a 20 valores. A nota final será a média ponderada destas duas 

classificações. 

 Terão aprovação na unidade curricular os alunos que tiverem obtido uma 

classificação não inferior a 9,5 valores no conjunto das duas componentes, tendo obtido 

uma classificação não inferior a 9,5 valores na componente teórica e uma classificação 

não inferior a 8,5 valores na componente prática. 

 

Avaliação periódica e complementar 

 A avaliação relativa às aulas teóricas e práticas é efetuada através da realização 

de duas provas escritas realizadas ao longo do semestre nas datas previamente 

combinadas com os alunos. Em nenhuma das provas o aluno poderá ter uma 

classificação inferior a 9,5 valores na componente teórica e 8,5 valores na componente 

prática. 

 Na Avaliação Complementar, os alunos de regime normal poderão repetir uma 

das avaliações já efetuadas se contabilizarem nota positiva em mais de 50% dos 

momentos de avaliação contínua. Mesmo tendo tido aprovação numa das provas 

realizadas ao longo do Semestre, os alunos poderão repetir essa prova em Avaliação 

Complementar. Neste caso, o aluno ficará com a classificação obtida na Avaliação 

Complementar. 
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Avaliação por exame 

A avaliação por exame final destina-se aos alunos que, tendo frequência à 

unidade curricular, não realizaram os testes de avaliação periódica ou não tiveram 

aprovação a nenhum deles e aos alunos abrangidos por estatutos especiais. O exame 

final contempla uma avaliação sobre toda a matéria teórica lecionada nas aulas 

teóricas. 

 Todos os aspetos omissos serão tratadas de acordo com as Normas 

Pedagógicas da UTAD em vigor. 

 

Natureza das provas 

Os testes práticos e teóricos são realizados em dias diferentes tendo um tempo 

médio da prova de 1 hora (P1 e P2) e 2 horas (T1-T2 ou Exame), respetivamente, mas 

não existe uma hora fixa e rígida para terminar. Desde que o aluno demonstre que 

necessita de mais tempo e continue a trabalhar no teste é-lhe concedido um 

prolongamento do tempo de realização da prova. Cada um dos testes práticos incide 

sobre 6 trabalhos práticos sendo constituído por perguntas objetivas sobre a 

interpretação das observações, a razão de determinados passos do procedimento 

experimental ou a função de cada reagente utilizado. Os testes teóricos são constituídos 

por perguntas verdadeiro ou falso e a sua justificação adequada. A simples resposta 

verdadeiro ou falso não é contemplada. Os alunos são incentivados a consultarem a 

correção dos testes depois da divulgação dos resultados. 
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3.6. Bibliografia Recomendada 

Existem vários manuais de apoio de Química Alimentar com uma exposição clara das 

matérias, uma apresentação graficamente apelativa e ao mesmo tempo cuidada e 

didática, com esquemas, figuras, tabelas e fotografias e com referências a assuntos que 

embora ultrapassando o âmbito da disciplina sejam suscetíveis de despertar a 

curiosidade do aluno mais interessado. No entanto, em todos os manuais existem temas 

que não são abordados ou são abordados de uma forma mais limitada na presente 

unidade curricular, torna-se portanto indispensável que os alunos tenham a capacidade 

de procurarem a informação que desejam numa obra com geralmente mais de 500 

páginas, usando o índice remissivo, dado que não é possível num semestre tratar a 

matéria ao mesmo ritmo e com a mesma sequência do livro. Estes são alertados para 

a necessidade de consultarem os livros não devendo, porém, lê-los de um modo 

sequencial e sem um critério. 

São especialmente recomendados os seguintes livros que apresentam uma abordagem, 

encadeamento dos assuntos e nível de desenvolvimento, semelhante ao adotado nas 

aulas teóricas: 

 

Belitz, H.-D., Grosch, Werner, Schieberle, Peter. Food Chemistry. 4th revised and 

extended ed. 2009 

 

Srinivasan Damodaran, Kirk Lindsay Parkin, Owen R. Fennema Fennema's Food 

Chemistry. 4th Ed. CRC Press/Taylor & Francis, 2008 
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Benjamin K. Simpson (Editor), Leo M.L Nollet (Associate Editor), Fidel Toldra (Associate 

Editor), Soottawat Benjakul (Associate Editor), Gopinadhan Paliyath (Associate Editor), 

Y. H. Hui (Associate Editor). Food Biochemistry and Food Processing, 2nd Edition 2012, 

Wiley-Blackwell 

 

N. A. Michael Eskin and Fereidoon Shahidi Biochemistry of Foods Third Edition. Elsevier 

Inc., 2013 
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Infelizmente, todas estas obras estão em língua inglesa, o que estranhamente constitui 

uma séria barreira à sua leitura por parte dos alunos, apesar da maior parte ter tido 5 ou 

mais anos de Inglês durante o ensino básico e secundário. Os alunos são aconselhados 

a consultarem estas ou outras obras na biblioteca da UTAD e a decidirem qual desejam 

adotar. Alternativamente podem optar por traduções de algumas delas em Espanhol ou 

Francês. 
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4. Desenvolvimento programático 

4.1. Componente teórica 

 

Capítulo I – Água e atividade da água 

 

Objetivos 

 Compreender as propriedades físico-químicas da água e a sua interação com as 

moléculas orgânicas e inorgânicas presentes nos alimentos. Introdução do conceito de 

atividade da água e as suas implicações nos alimentos. Perceber a relação entre a 

quantidade de água dum alimento, a sua composição química e a atividade da água dos 

alimentos. Compreender a influência da atividade da água como um dos principais 

fatores implicados na estabilidade química e microbiológica dos alimentos. 

 

Conteúdos 

 

1. Estrutura da água nos alimentos 

1.1. Propriedades fundamentais da água 

1.2. Estrutura da molécula de água 

1.3. Estrutura da rede do gelo 

1.4. Estrutura da água líquida 

2. Influência dos solutos na estrutura da água 

2.1. Efeito dos sais 

2.2. Efeito dos solutos polares 

2.3. Efeito dos solutos apolares e solutos polares contendo grupos apolares 

3. Atividade da água 

4. Isotermas de sorção, água do tipo I, II e III 

5. Efeito da composição dos alimentos nas isotermas de sorção 

6. Histerése das isotermas de sorção 

7. Influência da atividade da água na qualidade e deterioração dos alimentos 

8. Implicações práticas das isotermas de sorção na tecnologia e segurança 

alimentar 
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Descrição dos conteúdos 

Na introdução à unidade curricular explica-se o modo de funcionamento das 

aulas teóricas e práticas chamando a atenção dos alunos para a forma de avaliação, 

estabelecendo-se as datas de realização das várias provas de avaliação. Indica-se de 

seguida a bibliografia aconselhada e a disponível na biblioteca da UTAD para as 

componentes teórica e prática da disciplina. Os alunos são alertados para a 

necessidade de terem aprovação na componente prática para terem acesso à avaliação 

da componente teórica salientando-se a desvantagem de tentarem obter a aprovação 

às duas componentes em anos diferentes. É realçada a importância de assistirem às 

aulas e de esclarecerem as suas dúvidas, quer durante as aulas, quer fora delas 

podendo dirigir-se, a qualquer hora do dia, ao gabinete do professor. É indicada a 

necessidade dos alunos prepararem previamente as aulas práticas para que possam 

compreender na altura os trabalhos, evitando-se posteriormente horas de trabalho extra 

muitas vezes inconsequentes. Finalmente, os alunos são sensibilizados para a 

necessidade de adotarem uma postura profissional, salientando-se que o trabalho 

despendido será recompensado.  

 A matéria teórica inicia-se apresentando a abundância da água em diferentes 

alimentos, da sua importância quantitativa como componente alimentar, das suas 

propriedades físicas fundamentais e a explicação destas propriedades com a estrutura 

única da água e a sua capacidade de formação de ligações de hidrogénio. Para se 

perceber as propriedades da água nos alimentos explora-se inicialmente as interações 

da água com outros componentes alimentares (sais, solutos polares e solutos apolares) 

e o efeito na estrutura da água líquida. Após compreensão das interações entre a água 

e os componentes alimentares introduz-se o conceito de atividade da água e a sua 

importância para as trocas de humidade com o meio exterior. As relações da atividade 

da água com a segurança e qualidade dos alimentos são posteriormente aprofundadas 

iniciando-se com o conceito de isotermas de sorção e os tipos mais frequentes de 

isotermas de sorção presentes nos produtos alimentares, da sua importância e utilidade 

prática. Em seguida são exploradas as isotermas de sorção do tipo II, as mais comuns 

em alimentos contendo macromoléculas, explorando as três regiões de adsorção de 

água e as propriedades físico-químicas dos diferentes “tipos de água” presentes em 

cada uma dessas regiões (calor de vaporização, congelamento, propriedades de 

solvente, …), introduzindo-se o conceito de monocamada de água dos alimentos. De 

seguida é explicado o efeito dos diferentes componentes alimentares nas isotermas de 

sorção dos alimentos, e o aparecimento do fenómeno de histerese das isotermas de 

sorção e as suas implicações nos processos tecnológicos envolvendo alimentos. 

Seguidamente é explicado por que razão a atividade da água dos alimentos é importante 
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para a estabilidade química e microbiológica dos alimentos, discutindo o efeito da 

atividade da água no crescimento de bactérias, leveduras e bolores, na velocidade das 

reações de degradação dos alimentos (acastanhamento não enzimático, oxidação 

lipídica, atividade enzimática e reações de hidólise). Por fim, discute-se o efeito da 

temperatura na atividade da água, a importância da atividade da água dos alimentos 

para a escolha das embalagens e os processos de controlo da atividade da água dos 

alimentos. 

 

No final do estudo deste capítulo, o aluno deve ser capaz de responder e/ou explicar: 

1 – Definir atividade da água de um alimento 

2 – O que provoca a diminuição da pressão de vapor de água em equilíbrio com um 

alimento relativamente à água pura? 

3 – Quais os tipos de água presentes nos alimentos no que diz respeito às suas 

propriedades físico-química e porquê? 

4 – De que forma a atividade da água dum alimento influencia a sua segurança? 

5 – De que forma a atividade da água dum alimento influencia a sua qualidade? 

6 – De que forma é possível controlar a atividade da água do alimento? 

7 – De que forma e porquê a atividade da água dos alimentos influencia a escolha da 

embalagem? 
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Capítulo II – Hidratos de carbono 

 

Objetivos 

 Compreender as propriedades físico-químicas dos hidratos de carbono 

presentes nos alimentos e as suas implicações na qualidade do produto final. Efeito do 

processamento dos alimentos na reatividade dos açúcares redutores – reações de 

caramelização e reações de Maillard. Mecanismo de funcionamento dos hidrocolóides 

e suas implicações nas propriedades funcionais dos alimentos – o amido e as pectinas. 

Introdução do conceito de fibra dietética e amido resistente e suas implicações a nível 

da saúde dos consumidores. 

 

Conteúdos 

1. Nomenclatura e estrutura 

2. Equilíbrio de mutarrotação 

3. Poder redutor 

4. Reações químicas importantes: redução e oxidação 

5. Efeito do processamento e reação com outros componentes alimentares. 

Reações na presença de ácidos e bases e tratamentos térmicos 

5.1. Caramelização 

5.1.1. Rearranjo de Lobry de Byron-van Ekenstein 

5.1.2. Formação de furfurais 

5.2. Reações de Maillard 

5.2.1. Rearranjo de Amadori 

5.2.2. Via de Namiki 

5.2.3. Efeito do pH na formação das desoxiglucosonas 

5.2.4. Reação de Strecker 

5.2.5. Fatores que afetam as reações de Maillard 

6. Polissacarídeos 

6.1. Estrutura e nomenclatura 

6.2. Hidrocolóides 

6.3. Viscosidade e formação de géis 

6.4. Pectinas 

6.4.1. Gelificação de pectinas com alto grau de metoxilação 

6.4.2. Gelificação de pectinas com baixo grau de metoxilação 

6.5. Amido 

6.5.1. Estrutura da amilose e amilopectina 

6.5.2. Estrutura granular do amido 
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6.5.3. Propriedades funcionais do amido 

6.5.4. Gelatinização 

6.5.5. Gelificação 

6.5.6. Retrogradação e sinerése 

6.5.7. Dextrinização 

6.6. Digestão e absorção dos hidratos de carbono 

6.7. Amido resistente 

6.8. Fibra dietética 

 

Descrição dos conteúdos 

Este capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos. No primeiro subcapítulo 

discute-se a reatividade dos hidratos de carbono, com especial enfoque nos açúcares 

redutores, em condições de processamento alimentar e o seu impacto na qualidade 

sensorial e no valor nutricional dos alimentos. No segundo subcapítulo, mais focado nos 

polissacarídeos, discute-se a sua funcionalidade em termos alimentares nomeadamente 

no controlo da viscosidade dos alimentos e na sua capacidade de formação de géis 

(pectinas e amidos), quer quando presentes naturalmente nos alimentos quer quando 

utilizados como aditivos alimentares. Salienta-se ainda neste segundo subcapítulo o 

valor nutricional do amido, amido resistente e introduz-se a estrutura e efeitos biológicos 

da fibra dietética.  

No início deste capítulo são descritos as diferentes classes de hidratos de carbono que 

podem estar presentes nos alimentos, relembrando a sua estrutura química, equilíbrio 

de mutarrotação e as suas propriedades redutoras. De seguida são discutidas algumas 

reações químicas importantes como a redução para a produção de alditois, e a utilização 

dos alditois como substitutos da sacarose devido ao seu sabor doce. Continuando com 

as reações dos hidratos de carbono explora-se a oxidação dos açúcares e os produtos 

formados pela oxidação em C-1, C-6 e simultaneamente em C1 e C6, introduzindo a 

estrutura das lactonas. De seguida fala-se no ácido ascórbico como o caso especial de 

uma lactona com especial importância biológica, introduzindo-se também o conceito de 

redutonas. Após este conteúdo introdutório passa-se a explicar o efeito do 

processamento alimentar e reações com outros componentes alimentares na estrutura 

e propriedades dos hidratos de carbono, iniciando-se pela reação dos açúcares 

redutores em meio ácido, meio alcalino e a elevadas temperaturas, iniciando-se a 

discussão da reação de caramelização. Na reação de caramelização inicia-se a 

exemplicação das transformações estruturais dos hidratos de carbono pela 

apresentação do mecanismo de isomerização dos açúcares redutores (rearranjo de 

Lobry de Byron-van Ekenstein). De seguida discute-se a formação do furfural, 
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metilfurfural e hidroximetilfurfural, apresentado o mecanismo de formação deste último 

a partir das hexoses. Amplia-se a discussão passando-se para as reações térmicas dos 

polissacarídeos com a formação de 1,6-anidrohexose, hidrotermólise e reações de 

transglicosilação. Por fim apresentam-se alguns exemplos de moléculas voláteis 

responsáveis pelo aroma a caramelo como por exemplo o maltol e o isomaltol, 

discutindo-se as implicações das reações de caramelização no desenvolvimento do 

aroma e cor de alimentos ricos em hidratos de carbono.  

Após este capítulo inicia-se a discussão comparativa das reações de Maillard em 

relação às reações de caramelização, introduzindo a mecanismo inicial das reações de 

Maillard pela via clássica até à formação dos compostos de Amadori ou compostos de 

Heyns consoante o açúcar redutor inicial. Discute-se em seguida o efeito da severidade 

do tratamento térmico na extensão das reações de Maillard e o seu efeito no valor 

nutricional da proteína devido à degradação da lisina, uma das principais alterações 

nutricionais provocadas pelas reações de Maillard. Introduz-se a via alternativa de 

Namiki no mecanismo inicial das reações de Maillard e a sua importância para a 

formação de cor nos estágios iniciais das reações de Maillard. Depois inicia-se a 

discussão do estágio intermédio das reações de Maillard pela discussão da formação 

das desoxiglucosonas e as variáveis em termos de pH que influenciam a extensão da 

sua formação, sendo posteriormente referido o tipo de produtos que cada uma das 

diferentes desoxiglucosonas origina ou poderá originar nos produtos alimentares. No 

seguimento das reações de Maillard inicia-se a discussão da reação de Strecker e a sua 

implicação na formação de compostos de aroma dos alimentos quer através da reação 

de transamidação dos aminoácidos quer pela posterior reação das aminocetonas 

formadas durante o processo. No final discute-se os fatores que afetam a velocidade 

das reações de Maillard entre os quais o pH, temperatura, atividade da água, tipo de 

reagentes (aminoácidos e açúcares redutores), iões metálicos, apresentando de 

seguida formas e processos para o seu controlo, terminando-se esta secção por 

comparação entre a reação de Maillard e a reação de caramelização.  

Na segunda parte deste capítulo inicia-se a discussão da estrutura e nomenclatura dos 

polissacarídeos exemplificando com vários polissacarídeos naturalmente presentes nos 

alimentos e das suas funções nos alimentos para além do seu valor nutricional, 

apresentando-se o conceito de hidrocolóides exemplificando os diferentes hidrocolóides 

quer naturais quer sintéticos. Discute-se de seguida em mais detalhe os hidrocolóides 

derivados dos polissacarídeos e o efeito da estrutura dos mesmos nas suas 

propriedades como agentes de espessamento e formação de géis. Nestes dois últimos 

pontos discutem-se o volume hidrodinâmico e as zonas de junção e as diferentes formas 

de estabilização das zonas de junção. De seguida discutem-se os dois principais 
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sistemas gelificantes alimentares que tem influência nas propriedades de um grande 

conjunto de produtos alimentares bem como o facto de serem utilizados industrialmente 

como aditivos: as pectinas e o amido. Inicia-se a discussão das propriedades 

gelificantes das pectinas naturais, isto é, de elevado grau de metoxilação, por análise 

da sua estrutura, explicando-se deste modo o efeito do pH e das elevadas 

concentrações de sólidos solúveis, em especial de açúcar, na sua gelificação. De 

seguida discute-se o efeito do grau de metoxilação na velocidade de gelificação das 

pectinas e força do gel resultante. No seguimento descreve-se a obtenção das pectinas 

de baixo grau de metoxilação e o seu mecanismo de gelificação com o cálcio 

apresentando o modelo de caixa de ovos. Explica-se o efeito da razão cálcio/pectina na 

gelificação das pectinas de baixo grau de metoxilação bem como o grau de 

desmetoxilação na necessidade de cálcio para a gelificação. Passando para o amido 

discute-se inicialmente as fontes naturais de amido e a abundância relativa do amido 

nos diferentes alimentos bem como a diferente composição dos amidos das diferentes 

fontes na abundância relativa de amilose e amilopectina. Descreve-se estruturalmente 

a amilose e a amilopectina, passando-se de seguida para a estrutura granular do amido 

e as caraterísticas morfológicas únicas dos amidos das diferentes fontes naturais. 

Começa-se por explorar as propriedades óticas das dispersões de amido por ação da 

luz polarizada, salientando-se a evidência de zonas cristalinas e zonas amorfas, 

iniciando-se a discussão da distribuição de cada um dos polissacarídeos nos grânulos 

de amido e a sua contribuição para as regiões cristalinas e regiões amorfas salientando-

se a organização em hélice das cadeias laterais de amilopectina. Após a compreensão 

da estrutura granular do amido inicia-se a discussão dos processos físico-químicos, quer 

nos grânulos de amido quer na dispersão de amido, que ocorrem durante o processo 

de gelatinização, gelificação e retrogradação do amido. De seguida, discute-se a 

influência da estrutura detalhada dos grânulos de amido e das suas dimensões nas 

propriedades de gelatinização, gelificação, retrogradação e sinérese. Dada a 

importância do amido para a obtenção de energia e sendo o processamento dos 

alimentos ricos em amido uma forma de alterar a sua digestibilidade, inicia-se a 

discussão do processo de digestão e absorção dos glúcidos diferenciando os glúcidos 

disponíveis e glúcidos indisponíveis. Introduz-se o conceito de amido rapidamente 

digerível, amido lentamente digerível e amido resistente, dando exemplos dos vários 

tipos de amido resistente que se podem encontrar nos alimentos. Discute-se de seguida 

o conceito de fibra dietética dos alimentos e a variação da sua definição com o tempo. 

Por último discute-se o efeito fisiológico da fibra diatética solúvel e insolúvel 

relacionando-o com a estrutura dos componentes das fibras. 
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No final do estudo deste capítulo, o aluno deve ser capaz de responder e/ou explicar: 

1 – O efeito do processamento alimentar e reação com outros componentes alimentares 

na estrutura dos hidratos de carbono (reação em presença de ácidos e bases e 

tratamentos térmicos). 

2 – Diferenciar em termos de reagentes e condições reacionais (temperatura e pH) as 

reacções de caramelização e as reações de Maillard. 

3 – O efeito das reacções de Maillard na qualidade (aroma e cor) e valor nutriocional 

dos alimentos e os mecanismos disponíveis para o seu controlo/promoção. 

4 - A influência dos polissacarídeos nos alimentos na viscosidade e textura. 

5 – A estrutura e condições de gelificação (pH, temperatura, presença de açúcar e 

presença de cálcio) das pectinas de alto grau de metoxiliação e baixo grau de 

metoxilação. 

6 – A estrutura dos principais polissacarideos do amido, a sua organização nos grânulos 

de amido e as propriedades e condições para a sua gelatinização, gelificação e 

retrogradação. 

7 – O processo de digestão do amido no trato gastrointestinal superior e a presença e 

formação do amido resistente nos alimentos. 

8 – A definição e as implicações da fibra dietética na saúde do consumidor: fibra dietética 

solúvel vs fibra dietético insolúvel 
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Capítulo III – Lípidos 

 

Objetivos 

 Compreender as propriedades físico-químicas dos lípidos presentes nos 

alimentos e as suas implicações na qualidade do produto final. Propriedades de fusão 

e formas polimórficas. Os lípidos polares como agentes emulsificantes. Alteração das 

propriedades físico-químicas dos lípidos: hidrogenação, interesterificação. Efeito do 

processamento dos alimentos na estabilidade dos lípidos: reação de autoxidação, 

lipooxigenases. Mecanismo de funcionamento dos antioxidantes. Efeito da fritura na 

composição dos óleos e dos alimentos 

 

Conteúdos 

1. Funções dos lípidos nos alimentos 

2. Definição, classificação 

3. Ácidos gordos – estrutura, nomenclatura, solubilidade, reatividade, estrutura 

cristalina e temperatura de fusão 

4. Óleos e gorduras, triglicéridos: estrutura, nomenclatura, propriedades de fusão, 

formas polimórficas 

5. Agentes emulsificantes.  

6. Reações químicas e bioquímicas 

6.1. Lipólise 

6.2. Hidrólise alcalina, hidrólise enzimática 

6.3. Inter-esterificação (homogénea e heterogénea) 

6.4. Hidrogenação, formação de ácidos gordos trans 

6.5. Peroxidação de lípidos Insaturados 

6.5.1. Mecanismo da autoxidação lipídica 

6.5.2. Fatores que influenciam a oxidação lipídica 

6.5.3. Antioxidantes, estrutura e mecanismo de ação 

6.6. Lipoxigenases. Co-oxidação de clorofilas e carotenoides 

6.7. Efeito da fritura na composição dos óleos e dos alimentos 

Absorção de gordura pelos alimentos 

6.8. Formação de produtos de polimerização, produtos polares, monoglicéridos e 

diglicéridos durante o processo de fritura 

6.9. Oxidaçao dos ácidos gordos saturados 
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Descrição dos conteúdos 

Este capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos. Numa primeira fase é revista a 

definição de lípidos, a sua classificação e nomenclatura, passando-se de seguida para 

a discussão das propriedades de fusão dos ácidos gordos e a sua dependência da 

estrutura dos ácidos gordos. Seguidamente amplia-se a discussão para as propriedades 

de fusão dos óleos e gorduras salientando-se a dependência do ponto de fusão dos 

triglicéridos da estrutura polimórfica de cristalização. Discute-se a estabilidade das 

diferentes formas polimórficas e os efeitos das variáveis experimentais na obtenção de 

cada uma das formas polimórficas. Discute-se o efeito da estrutura dos lípidos polares, 

quer naturais quer sintéticos, na sua capacidade de emulsificação e introduzindo os 

mecanismos de estabilização e desestabilização das emulsões. De seguida são 

introduzidas algumas das reações químicas e enzimáticas dos triglicéridos: hidrólise 

química (saponificação alcalina) e enzimática (lípases), metanólise e passando-se para 

a reação de interesterificação. Nesta última reação é discutido o método de 

interesterificação em fase homogénea e fase heterógena, interesterificação química via 

utilização de catalisadores químicos e interesterificação enzimática e as suas 

implicações na estrutura e propriedades de fusão dos óleos e gorduras obtidos. Na 

continuação dos processos industriais existentes para a alteração das propriedades 

físico-químicas dos óleos e gorduras introduz-se o processo de hidrogenação, o seu 

objetivo, mecanismo de hidrogenação, alterações na composição química dos óleos e 

gorduras e consequente alteração nas suas propriedades de fusão, produção de ácidos 

gordos trans e a sua dependência dos catalisadores utilizados no processo de 

hidrogenação. 

Numa segunda parte inicia-se a discussão da estabilidade dos lípidos nos alimentos e 

o efeito do processamento alimentar nessa mesma estabilidade. Inicia-se a discussão 

do processo de auto-oxidação lipídica, revendo o conceito de radical livre e mecanismos 

da sua formação. De seguida introduz-se o mecanismo de auto-oxidação lipídica e o 

efeito do grau de insaturação na velocidade de autoxidação lipídica e a sua dependência 

das variáveis temperatura, pressão parcial de oxigénio, presença de catalisadores e 

inibidores e efeito da luz. Neste último ponto introduz-se a estrutura do oxigénio 

singuleto e a sua formação comparando a sua reatividade com o oxigénio tripleto. 

Depois de discutido o mecanismo de formação de hidroperóxidos e das variáveis 

experimentais que mais influenciam, quer a velocidade de formação, quer a natureza 

dos produtos finais formados, inicia-se a discussão da sua decomposição com a 

formação de compostos voláteis responsáveis pelo aroma caraterístico a ranço dos 

produtos nos quais ocorre a oxidação lipídica. De seguida introduz-se as reações 

catalisadas pela lipooxigenase, o mecanismo de oxidação dos ácidos gordos 
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insaturados, a especificidade desta enzima, os tipos de lipooxigenase e as implicações 

da ação da lipoxigenase na degradação da cor dos alimentos pelo processo de co-

oxidação de carotenóides e clorofilas. Após discussão dos fatores que podem promover 

a oxidação lipídica nos alimentos inicia-se a discussão de como podemos inibir a 

mesma, introduzindo-se desta forma o mecanismo de ação dos antioxidantes de 

natureza fenólica exemplificando os naturalmente presentes nos alimentos bem como 

os de origem sintética adicionados aos alimentos. De seguida inicia-se a discussão dos 

agentes quelantes como uma das estratégias de inibição/desaceleração do processo de 

oxidação lipídica. Na última parte deste capítulo discute-se o efeito da fritura na 

composição dos óleos, as razões tecnológicas para a necessidade de fritar e o seu 

efeito, quer na composição dos óleos, quer na composição dos alimentos, introduzindo 

os mecanismos de finalização das reações radicalares pela formação de polímeros, 

matéria polar e reações de hidrólise, modificando a viscosidade do óleo, transferência 

de calor e formação de espuma. Finaliza-se com a discussão do processo de oxidação 

dos ácidos gordos saturados a elevadas temperaturas e a formação de metilcetonas. 

 

No final deste capítulo o aluno deve ser capaz de responder e/ou explicar: 

1 – O efeito da estrutura química dos ácidos gordos nas suas temperaturas de fusão. 

2 – O efeito das diferentes formas polimórficas dos triglicéridos nas propriedades de 

fusão e textura. 

3 – A influência da estrutura dos lípidos polares na formação e estabilização de 

emulsões. 

4 – O efeito dos processos tecnológicos de hidrogenação e transesterificação na 

estrutura dos triglicéridos, nomeadamente na formação de ácidos gordos trans, e nas 

suas propriedades de fusão. 

5 – O processo de auto-oxidação lipídica nomeadamente o mecanismo da reacção 

radicalar, efeito da estrutura dos ácidos gordos e de catalisadores na velocidade da 

reacção, a formação de produtos secundários e formas de inibição do processo de auto-

oxidação (agentes quelantes, antioxidantes, remoção do oxigénio, hidrogenação das 

gorduras) 

6 – A acção das lipooxigenases sobre os ácidos gordos poli-insaturados e o mecanismo 

de co-oxidação dos carotenóides e clorofilas. 

7 – O efeito do processo de fritura na composição química e qualidade do óleo de fritar. 
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Capítulo IV – Aminoácidos e proteínas 

 

Objetivos 

 Compreender as propriedades físico-químicas dos aminoácidos, peptídeos e 

proteínas presentes nos alimentos e as suas implicações na qualidade do produto final. 

Propriedades de solubilidade das proteínas e o efeito das variáveis experimentais na 

sua solubilidade, nomeadamente a força iónica, o pH e a presença de solventes 

orgânicos. Efeito da desnaturação das proteínas nas suas propriedades físico-químicas 

e variáveis experimentais que induzem a desnaturação. Propriedades funcionais das 

proteínas – gelificação, emulsificação, capacidade de formação de espuma. 

Propriedades nutricionais das proteínas – efeito do processamento alimentar. 

Aminoácidos essenciais e processo de digestão das proteínas.  

 

Conteúdos 

1. Estrutura – Revisão 

2. Funções das proteínas nos alimentos 

3. Propriedades funcionais das proteínas 

3.1. Interações proteína-água: solubilidade e capacidade de retenção de água 

3.2. Solubilidade: influência do pH; influência da força iónica; efeito da 

temperatura; classificação das proteínas de acordo com a solubilidade 

3.3. Viscosidade 

3.4. Capacidade de retenção de água 

3.5. Desnaturação das proteínas 

3.5.1. Agentes físicos: temperatura elevadas; temperaturas baixas; interfaces; 

tratamentos mecânicos; pressão hidrostática 

3.5.2. Agentes químicos: ácidos e bases; metais; solventes orgânicos; 

soluções aquosas de compostos orgânicos 

3.6. Gelificação 

3.7. Emulsificação 

3.8. Formação de espuma 

4. Modificação das proteínas – efeito do processamento: efeitos desejáveis e 

indesejáveis 

4.1. Tratamento térmico moderado: desnaturação; efeito na digestão das 

proteínas 

4.2. Destruição parcial da cisteína e cistina; desaminação; formação de 

entrecruzamentos; destruição parcial do triptofano 
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4.3. Tratamento térmico severo e/ou condições alcalinas 

4.4. Isomerização 

4.5. Formação de entrecruzamentos proteína-proteína; lisinoalanina; 

ornitinoalanina; lantionina; histidinoalanina 

4.6. Ligações isopeptídicas 

4.7. Modificações das proteínas na presença de lípidos oxidados, nitritos e 

sulfitos. 

 

Descrição dos conteúdos 

Este capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos. Numa primeira fase é revista a 

estrutura das proteínas. Apresentam-se as funções das proteínas nos alimentos quer 

nutricionais quer funcionais. Inicia-se a discussão das propriedades funcionais das 

proteínas como uma manifestação da sua estrutura. Numa primeira fase discute-se as 

propriedades de solubilidade das proteínas, a importância da solubilidade nas 

propriedades funcionais e as variáveis experimentais que afetam a solubilidade das 

proteínas: pH e ponto isoelétrico, força iónica e efeito de salting in e salting out, efeito 

dos solventes orgânicos, efeito da temperatura. Classificação das proteínas de acordo 

com a sua solubilidade: albuminas, globulinas, prolaminas, glutelinas, escleroproteínas. 

Efeito das proteínas na viscosidade das soluções. Passa-se para a discussão dos 

fatores experimentais que afetam a capacidade de retenção da água pelas proteínas 

alimentares (composição em aminoácidos, conformação das proteínas, 

polaridade/hidrofobicidade superficial, força iónica, pH, temperatura). No seguimento do 

comportamento das proteínas nos alimentos inicia-se a discussão do processo de 

desnaturação das proteínas e o efeito das variáveis experimentais na desnaturação das 

proteínas (temperatura, interfaces, ácidos e bases, metais, solventes orgânicos, ureia, 

agentes tensioativos, agentes redutores) bem como o efeito da desnaturação das 

proteínas nas propriedades biológicas, funcionais e de digestibilidade das proteínas. 

Após estes temas introduz-se as propriedades de gelificação, emulsificação e 

capacidade de formação de espuma das proteínas bem como os efeitos das variáveis 

experimentais e estruturais na funcionalidade das proteínas. 

Na segunda parte deste capítulo inicia-se a discussão das propriedades nutricionais das 

proteínas e o efeito dos diferentes tipos de tratamentos térmicos no valor nutricional das 

proteínas: Tratamentos térmicos moderados (branqueamento e cozedura), o aumento 

da digestibilidade das proteínas com a desnaturação, iniciando-se a discussão da 

especificidade das enzimas envolvidas na digestão das proteínas. De seguida discute-

se o efeito dos tratamentos alimentares mais severos, térmicos e oxidativos, na 

degradação dos aminoácidos, entrecruzamento das proteínas e diminuição da 
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digestibilidade e valor nutricional das proteínas (oxidação da cisteína e metionina e 

triptofano, desamidação da aspargina e glutamina, isomerização dos aminoácidos, 

formação de lisinoalanina, ornitinoalanina, lantionina e histidinoalanina, ligações 

isopeptídicas) e formas de prevenção da sua formação. Por fim fala-se da reação das 

proteínas com lípidos oxidados, da reação dos nitritos com aminas primárias e 

secundárias e a formação de nitrosaminas e da reação das proteínas com sulfitos. 

 

No final deste capítulo o aluno deve ser capaz de responder e/ou explicar: 

1 - O efeito do pH, força iónica, solventes orgânicos e temperatura na solubilidade das 

proteínas. 

2 - A influência do pH, força iónica, composição em aminoácidos das proteínas bem 

como da sua conformação na sua capacidade de retenção de água (proteínas 

insolúveis). 

3 - O processo de desnaturação das proteínas bem como a influência da temperatura, 

interfaces, tratamentos mecânicos, pressão hidrostática, ácidos e bases, metais, 

solventes orgânicos, compostos orgânicos no processo de desnaturação. 

4 – O processo de digestão das proteínas e o efeito da desnaturação na sua 

digestibilidade. 

5 – A influência da estrutura das proteínas nas propriedades de gelificação, 

emulsificação e formação de espumas. 

6 – O efeito dos processamentos térmicos, suaves e severos, e oxidativos na alteração 

da estrutura das proteínas e aminoácidos, e a influência na digestibilidade, valor 

nutricional das proteínas e formação de compostos potencialmente tóxicos. 
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Capítulo V - Corantes naturais e compostos fenólicos 

 

Objetivos 

 Compreender as propriedades físico-químicas dos principais corantes 

alimentares endógenos e as suas implicações na qualidade do produto final. 

Compreender o efeito do processamento na cor dos alimentos e formas de controlar as 

alterações de cor. Estrutura e propriedades dos compostos fenólicos presentes nos 

alimentos. Os compostos fenólicos como antioxidantes naturais. Efeito da estrutura das 

antocianinas na sua cor. Compreender o efeito das variáveis experimentais no equilíbrio 

e na cor das antocianinas (pH, oxigénio, ácido ascórbico, dióxido de enxofre, metais). 

Taninos, estrutura e reatividade. Interações tanino-proteína. 

 

Conteúdos 

 

1. Pigmentos naturais vs pigmentos sintéticos  

2. Compostos heterocíclicos com estrutura tetrapirrólica  

2.1. Clorofilas – ocorrência, estrutura e transformações durante o processamento 

2.1.1. Influência do pH, processamento térmico, iões metálicos, luz e oxigénio 

e enzimas na cor e características químicas das clorofilas 

2.2. Pigmentos Heme – ocorrência, estrutura e transformação durante o 

processamento 

2.2.1. Cor e caraterísticas químicas. Mioglobina, oximiglobina e metamioglobina 

2.2.2. Produtos curados. Nitrosomioglobina, nitroso-hemacromo 

3. Compostos fenólicos 

4. Estrutura, nomenclatura:  

4.1. Fenóis simples 

4.2. Ácidos fenólicos  

4.3. Estilbenos 

4.4. Flavonóides (flavonas, flavonois, antocianinas, flavanonas, calcona e 

auronas) 

4.5. Taninos hidrolisáveis e taninos condensados 

5. O paradoxo francês. Ação antioxidante 

6. Acastanhamento enzimático: formação de melaninas 

7. Efeitos das condições do meio, pH e sulfuroso, na cor e estabilidade das 

antocianinas 

8. Interações taninos-proteínas. Adstringência. Precipitação de proteínas 
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Descrição dos conteúdos 

A qualidade dos alimentos, para além dos aspetos de segurança e nutricionais, está 

também relacionada com a cor que os alimentos apresentam, quer na sua forma natural, 

quer após processamento. Neste capítulo são introduzidos os principais compostos 

responsáveis pela cor dos alimentos, dando um especial enfoque aos pigmentos de 

origem natural, quer de origem vegetal quer de origem animal. Inicia-se a discussão dos 

corantes naturais pelos compostos heterocíclicos com estrutura tetrapirrólica, e dentro 

desta classe pelas clorofilas, apresentando-se a estrutura da clorofila a e da clorofila b. 

De seguida, discute-se as propriedades químicas das clorofilas e a sua passagem a 

clorofilida (verde) pela perda do fitol a feoforbideo (verde acastanhado) por perda do ião 

central Mg2+. A formação da feofitina (verde castanho) pela perda do ião central da 

clorofila também é discutido. Estas alterações estruturais provocam uma alteração da 

cor do alimento. Discute-se igualmente a substituição do metal central por cobre e zinco 

formando-se a clorofila cúprica ou de zinco com uma cor verde brilhante que após a 

perda do fitol ficam incolores. Após a discussão das alterações da cor das clorofilas 

durante o processamento alimentar inicia-se a discussão dos pigmentos das carnes 

introduzindo o grupo heme, a sua estrutura e a natureza do ião central. Discute-se a 

abundância relativa da mioglobina nas diferentes carnes e a sua relação com a 

coloração, passando-se de seguida para o efeito da oxidação do ião central, a natureza 

da substância complexada pelo anel central na cor das carnes, apresentando-se o 

equilíbrio entre a mioglobina, metamioglobina e oximioglobina e as alterações de cor 

resultantes. No seguimento das alterações estruturais previamente referidas são 

discutidas as alterações estruturais resultantes da complexação do monóxido de 

carbono e a oxidação da mioglobina na presença de sulfitos com a produção de 

sulfomioglobina. A seguir discute-se a cor das carnes curadas, explicando-se o efeito 

dos nitritos na formação da nitrosomioglobina através da formação do óxido nitroso e a 

formação do nitroso-hemacromo após desnaturação da globina. Após a discussão dos 

corantes tetrapirrólicos inicia-se a discussão da estrutura dos compostos fenólicos nos 

alimentos, iniciando-se pela classificação dos compostos fenólicos em fenóis simples 

(C6), não flavonoides (ácidos fenólicos – ácidos benzóicos C6-C1, ácidos cinâmicos C6-

C3 e estilbenos C6-C2-C6) e flavonóides (Flavona, isoflavonas, flavanóis, antocianinas, 

flavanonas, calconas e auronas – C6-C3-C6), discutindo-se a sua distribuição nos 

diferentes alimentos. Após a descrição das estruturas dos compostos fenólicos inicia-se 

a descrição do processo de acastanhamento enzimático por ação da polifenoloxidase, 

apresentando-se o mecanismo de ação enzimática, a especificidade do substrato, a 

necessidade da presença de oxigénio, discutindo-se o efeito dos diferentes inibidores 

do processo de acastanhamento enzimático tal como o pH ótimo da enzima, eliminação 
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do oxigénio, adição de agentes quelantes, branqueamento, adição de sulfuroso e 

agentes redutores. Diferencia-se as polifenoloxidases com atividade tirosinase e sem 

atividade tirosinase. Segue-se a discussão da reatividade das orto-quinonas formadas 

com grupos tióis e aminas. Faz-se seguidamente a distinção entre a atividade 

peroxidase e a atividade polifenoloxidase. Inicia-se, em seguida a discussão das 

potenciais atividades biológicas dos flavonóides focando-se mais a discussão na sua 

atividade antioxidante e o mecanismo dessa mesma atividade antioxidante. Segue-se a 

discussão das antocianinas e a sua função como corante alimentar, o efeito da estrutura 

das antocinidinas na cor das antocianinas e os fatores responsáveis pela sua 

estabilidade. Explica-se as diferentes formas em equilíbrio com o catião flavilio em 

função do pH e o seu efeito na cor das soluções de antocianinas. Continua-se a 

discussão com o efeito da adição do sulfuroso na descoloração das antocianinas com a 

formação da espécie flaveno-4-sulfonato. Discute-se o efeito da luz, oxigénio, 

temperatura e enzimas na degradação das antocianinas. Explora-se a capacidade das 

antocianinas formarem complexos com diferentes iões metálicos, exemplificando-se 

com o aparecimento da casse férrica em vinhos tintos. Finaliza-se este capítulo com a 

estrutura e classificação dos taninos (hidrolisáveis e não hidrolisáveis) e discutindo-se 

as interações tanino-proteínas, a sua natureza e mecanismo e a implicação dos taninos 

na adstringência dos produtos alimentares e fatores que influenciam essa adstringência 

como a concentração dos taninos e proteínas e suas estruturas, presença de hidratos 

de carbono, pH, força iónica e concentração de etanol. 

 

No final deste capítulo o aluno deve ser capaz de responder e/ou explicar: 

1 - As substâncias responsáveis pela cor verde dos vegetais e a influência do 

processamento do alimento e aditivos na alteração de cor. 

2 – As substâncias responsáveis pela cor dos produtos de origem animal e a influência 

do processamento do alimento e aditivos na alteração de cor. 

3 - Identificar quimicamente um composto fenólico e as diferentes classes de compostos 

fenólicos. 

4 - Descrever as reações mais importantes dos compostos fenólicos durante o 

processamento alimentar, armazenamento e a sua importância para a qualidade dos 

alimentos (processamento térmico; ação de enzimas - cinamato 

descarboxilase/vinilfenol reductase; polifenol oxidase; Peroxidase). 

5 – Descrever a importância das antocianinas para a cor dos frutos vermelhos e do 

vinho, o efeito da estrutura da antocianidina e do pH na cor bem como os fatores que 

influência a sua cor e estabilidade (dióxido de enxofre, oxigénio, luz, temperatura, ácido 

ascórbico, metais, enzimas). 
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6 – A capacidade antioxidante dos compostos fenólicos e o efeito da sua estrutura na 

capacidade antioxidante. 

7 – A diferença entre tanino hidrolisável e tanino condensado, as interações dos taninos 

com as proteínas e impacto no valor nutricional e adstringência dos alimentos. 
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Capítulo VI – Aditivos alimentares 

 

Objetivos 

 Conhecer a legislação que regula a utilização dos aditivos alimentares. Conhecer 

as diferentes categorias dos aditivos alimentares e compreender os objetivos das suas 

utilizações e os seus mecanismos de ação. Saber a diferença entre aditivo alimentar, 

ingrediente alimentar e contaminante alimentar. Compreender o processo de avaliação 

do risco da utilização dos aditivos alimentares. 

 

Conteúdos 

1. Definição e regulamentação 

2. Objetivos da utilização dos aditivos 

3. Rotulagem e categorias mais importantes de aditivos alimentares 

3.1. Corantes E100-E199 

3.2. Conservantes E200-E299 

3.3. Antioxidantes E300-E399 

3.4. Espessantes, estabilizantes e emulsionantes E400-E499 

3.5. Reguladores de pH e agentes anti-aglomerantes E500-E599 

3.6. Intensificadores de sabor E600-E699 

3.7. Agentes de revestimento E901 a E904 

3.8. Antiobióticos 700-799 

3.9. Edulcorantes E950 a E967 

3.10. Aromatizantes 

4. Limites máximos admissíveis e questões de segurança alimentar 

 

Descrição dos conteúdos 

No início deste capítulo é introduzido o conceito de aditivo alimentar e a necessidade da 

sua utilização para garantir as propriedades tecnológicas ou organoléticas durante o 

fabrico, transformação, preparação, tratamento, acondicionamento ou transporte dos 

produtos alimentares. Discute-se de seguida a diferença entre aditivo alimentar e 

ingrediente alimentar bem como a diferença de contaminante alimentar. Discute-se o 

processo de avaliação do risco e estudos biológicos/toxicológicos necessários à 

avaliação dos mesmos e para a determinação do valor de dose diária admissível 

(expresso em mg/peso corporal/dia) que permite a estimativa da quantidade de aditivo 

que poderá ser consumido durante todos os dias durante toda a vida sem riscos 

significativos para a saúde, e aprovação dos aditivos alimentares na U.E. bem como a 
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legislação aplicável (Regulamento EU 1333/2008 de 6 de dezembro; regulamento UE 

1169/2011 de 25 de outubro de 2011; Decreto-Lei n.º 26/2016 de 9 de junho) bem como 

as respetivas normas de rotulagem. No seguimento apresentam-se as diferentes 

classes de aditivos alimentares e as suas funções nos alimentos: corantes, 

conservantes, antioxidantes, emulsificantes, espumantes, gelificantes, estabilizantes, 

intensificadores de sabor, reguladores de acidez, antiaglomerantes, antiespumas, 

edulcorantes, levedantes químicos, amidos modificados e aromatizantes. De seguida 

destacam-se os conservantes e a importância da sua utilização permitir reduzir ou 

mesmo evitar riscos associados à contaminação microbiológica destancando-se o efeito 

do ácido sórbico e sorbatos, ácido benzoico e benzoatos, dióxido de enxofre e sulfitos 

e os nitratos e nitritos. Salienta-se a importância e o papel dos antioxidantes e a sua 

divisão em sequestrantes de radicais livres e os sinérgicos que actuam ou por 

regeneração de antioxidantes ou como agentes quelantes de metais de transição 

catalisadores das diferentes fases de peroxidação e a diferença entre antioxidantes 

lipossolúveis e hidrossolúveis e as suas aplicações. Nos espessantes destingue-se os 

dois grandes grupos, as celuloses e amidos modificados e as gomas vegetais. Discute-

se de seguida a utilização e a necessidade de adição de corantes aos alimentos e a sua 

classificação em corantes naturais e corantes sintéticos. Por último discutem-se os 

edulcorantes e a diferença entre alditois (maltitol, xilitol, isomalte, etc) com um poder 

adoçante menor que a sacarose e a sacarina, aspartame, sucralose, stevia, etc., com 

uma doçura muitas vezes superiores à sacarose. 

 

No final do estudo deste capítulo o aluno deve ser capaz de responder e/ou explicar: 

1 - O que é um aditivo alimentar. 

2 - A diferença entre aditivo alimentar, ingrediente alimentar e contaminante alimentar. 

3 - O processo de autorização dos aditivos alimentares na EU. 

4 - As classes de aditivos alimentares e as razões para a sua utilização. 

5 - O mecanismo de atuação dos aditivos alimentares mais importantes: conservantes, 

antioxidantes, estabilizantes, emulsionantes, espessantes e gelificantes. 
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4.2. Componente Prática 

 A componente prática da unidade curricular de Química Alimentar I está 

planeada por forma a acompanhar experimentalmente os conteúdos teóricos. Ela é 

fornecida ao aluno na forma de uma sebenta que contém 12 trabalhos práticos. Os 

protocolos dos trabalhos práticos incluem uma introdução ao tema em estudo, uma 

descrição do protocolo experimental, uma secção de resultados e uma série de 

questões que implicam a discussão dos resultados e no final, um conjunto de perguntas 

acerca de questões relacionadas com o trabalho quer relativamente ao protocolo 

experimental quer a relação dos resultados experimentais com o processamento 

alimentar e observações do dia-a-dia durante a manipulação dos alimentos. Após a 

obtenção dos resultados experimentais o aluno tem de explicar em termos teóricos o 

observado em termos experimentais. 

 

Descrição dos conteúdos 

Trabalho nº 1 – Atividade da água. Determinação das isotermas de sorção 

e valor da monocamada de água de alimentos. 

Neste trabalho os alunos determinam experimentalmente as isotermas de sorção de 

dois alimentos, farinha e leite em pó, e da lactose utilizando o método gravimétrico. A 

análise dos dados obtidos experimentalmente é realizada através do modelo da 

isoterma de BET. Após a obtenção do valor de monocamada de água dos diferentes 

materiais o aluno terá de comentar os resultados obtidos tendo em conta a composição 

química de cada um dos produtos alimentares analisados. 

Capítulo teórico relacionado – Capítulo I 

 

Trabalho nº 2 – Reação de Maillard. Efeito da estrutura dos hidratos de 

carbono, temperatura e pH na reatividade no acastanhamento não 

enzimático. 

Neste trabalho os alunos determinam experimentalmente quais os hidratos de carbono 

(glucose, frutose, lactose, sacarose, sorbitol) que participam nas reações de Maillard 

por utilização da glicina como aminoácido modelo através da medição do 

desenvolvimento da cor castanha medida a 420 nm. Verificam experimentalmente o 

efeito da concentração de hidrato de carbono, do pH e da temperatura na extensão das 

reações de Maillard.  

Capítulo teórico relacionado – Capítulo II e Capítulo IV 
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Trabalho nº 3 – Gelatinização e gelificação do amido de diferentes origens 

vegetais. 

Neste trabalho os alunos exploram experimentalmente o comportamento de 

gelatinização e gelificação de amidos provenientes de diferentes origens vegetais 

(batata, milho, trigo, milho ceroso, tapioca, arroz) e as propriedades de gelificação de 

cada um dos amidos, nomeadamente no que diz respeito à dureza e aspeto dos géis. 

O efeito de diferentes ingredientes normalmente utilizados nas formulações alimentares 

tais como sacarose e sumo de limão nas propriedades de gelificação do amido são 

avaliadas. 

Capítulo teórico relacionado – Capítulo II e Capítulo VI 

 

Trabalho 4 – Oxidação lipídica. Efeito de antioxidantes, pro-oxidantes, 

agentes complexantes e temperatura na extensão da oxidação lipídica. 

Neste trabalho os alunos exploram o efeito de um sistema oxidante (Cu2++ácido 

ascórbico) na oxidação de uma emulsão de ácido linoléico e o efeito de diferentes 

processos de inibição da oxidação utilizando um antioxidante fenólico (BHA) e um 

agente complexante (EDTA). Os alunos estudam também o efeito do aquecimento e 

oxigenação no processo de oxidação do óleo de fritar através da medição da quantidade 

de hidroperóxidos formados. 

Capítulo teórico relacionado – Capítulo III e Capitulo VI 

 

Trabalho nº 5 – Emulsões alimentares: formação e estabilidade. 

Neste trabalho experimental os alunos exploram o efeito de diferentes agentes 

emulsificantes (Tween20, Lecitina, SDS, Triton X-100 e deoxicholate) na formação de 

emulsões, o efeito da concentração do agente emulsificante, da razão água/óleo, pH e 

de outros ingredientes alimentares (gelatina, amido, NaCl e CaCl2) na formação e 

estabilidade das emulsões formadas. É ainda explorada a natureza das emulsões 

formadas por cada um dos agentes emulsificantes testados.  

Capítulo teórico relacionado – Capítulo III e VI 

 

Trabalho nº 6 – Propriedades funcionais das proteínas: desnaturação, 

coagulação, capacidade de retenção de água e texturização. 

Neste trabalho experimental os alunos exploram o efeito de diferentes variáveis na 

desnaturação e coaglulação das proteínas (temperatura, o efeito de diferentes solutos 

e pH) bem como o efeito do pH na capacidade de retenção de água das proteínas e 

elaboram a texturização das proteínas de soja. 
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Capítulo teórico relacionado – Capítulo IV 

 

Trabalho nº 7 – Estudo do efeito de diferentes ingredientes na capacidade 

espumante e estabilidade de espumas proteicas. 

Neste trabalho experimental os alunos exploram o efeito de diferentes ingredientes 

alimentares (açúcar, sal, ácido, água) na formação das espumas de clara de ovo 

utilizada como espuma modelo.  

Capítulo teórico relacionado – Capítulo IV 

 

Tabalho nº 8 – Pigmentos de origem animal: isolamento e efeito do 

processamento alimentar na cor. 

Neste trabalho experimental os alunos isolam a mioglobina da carne explorando de 

seguida o efeito de diferentes variáveis (oxigénio dissolvido, potencial redox, nitrito de 

sódio e temperatura) na cor da mioglobina através da obtenção dos espetros de visível 

das soluções, calculando a concentração de cada uma das espécies de mioglobina em 

cada um dos tratamentos efetuados.  

Capítulo teórico relacionado – Capítulo V e VI 

 

Trabalho nº 9 – Acastanhamento enzimático: aspectos tecnológicos. 

Neste trabalho experimental os alunos preparam um extrato enzimático contendo a 

polifenoloxidase o qual é utilizado para estudar o efeito do pH, tipo de ácido orgânico, 

sal, agente complexante, antioxidantes, metais e temperatura na atividade da 

polifenoloxidase. Utilizando o mesmo extrato é estudada a especificadade do substrato 

pela polifenoloxidase  

Capítulos teóricos relacionados – Capítulo IV e V e VI 

 

Trabalho nº 10 – Atividade antioxidante de vinhos e sumos de fruta: efeito 

da estrutura fenólica na atividade antioxidante dos compostos fenólicos. 

Neste trabalho experimental os alunos determinam a atividade antioxidante de sumos 

de fruta e de vinhos (tinto e branco) explorando também o efeito da estrutura dos 

compostos fenólicos na atividade antioxidante dos mesmos, no que se refere ao número 

de grupos fenólicos e também ao número de grupos metoxilo. 

Capítulo teórico relacionado – Capítulo V e VI 
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Trabalho nº 11 – Interações tanino-proteína: efeitos dos hidratos de 

carbono na interação. 

Neste trabalho experimental os alunos exploram o efeito dos hidratos de carbono 

presentes nos alimentos ou utilizados como aditivos alimentares (glucose, goma 

arábica, dextrana e pectina) bem como da força iónica na capacidade de precipitação 

de proteínas dos taninos. O efeito da estrutura da proteína na sua interação com os 

taninos é também explorado. 

Capítulos teóricos relacionados – Capítulo IV e V e VI 

 

Trabalho nº 12 – Estabilidade do ácido ascórbico. 

Neste trabalho experimental os alunos exploram o efeito de diferentes variáveis (pH, 

iões metálicos, fotossensibilizadores e temperatura) na estabilidade do ácido ascórbico. 

O efeito do cozimento dos vegetais na quantidade de vitamina C é também explorado 

pelo aluno pela determinação da quantidade de vitamina C lixiviada para a solução de 

cozimento e quantidade de vitamina C que permanece no vegetal após cozimento.  

Capítulo teórico relacionado – Capítulo VI 
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Anexo I – Protocolos dos Trabalhos Práticos 
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Prefácio 

 A Química Alimentar é o estudo da composição, estrutura e propriedades dos produtos 

alimentares e das alterações e interações a que estes estão sujeitos durante a produção, o 

processamento, o armazenamento e a preparação. 

 A Química Alimentar, como toda a Química, é fundamentalmente uma ciência 

experimental. A compreensão dos conceitoschave, através da experimentação, é um passo 

fundamental na aquisição das competências que se pretendem transmitir nesta Unidade 

Curricular. 

 O estudo da Química Alimentar no âmbito da Ciência Alimentar reveste-se de uma 

importância cada vez maior. A liberalização do comércio mundial, por um lado, e o sucesso das 

políticas agrícolas em termos do aumento das produções, por outro, provocaram, nestas últimas 

décadas, uma mudança radical nas estratégias de desenvolvimento e comercialização dos 

produtos alimentares na Europa, assim como em muitas outras partes do Mundo. Os mercados 

ficaram inundados com produtos alimentares numa quantidade bem superior às necessidades, 

e este facto provocou não só uma mudança de objetivos nas Indústrias do setor, como também 

nos objetivos dos Especialistas em Ciência Alimentar. Já não é verdade que se uma empresa 

produz e distribui um produto alimentar, este será vendido. No entanto, já é verdade que 

quando o mercado é inundado com produtos apresentando caraterísticas semelhantes, o preço 

unitário do produto será baixo. A Cadeia Alimentar necessita de ser redesenhada, não sendo 

mais do produtor para o consumidor, mas é o consumidor que é a força geradora, a montante 

da produção. Uma ferramenta promissora nesta mudança de realidade é o desenvolvimento 

contínuo de novos produtos com valor acrescentado. Deixou, portanto, de ser a única 

preocupação do Especialista em Ciência Alimentar a produção, distribuição e comercialização 

de produtos alimentares nutritivos e seguros em quantidade suficiente (situação verificada após 

a segunda guerra mundial), incluindo-se também, sem negligenciar as anteriores, a preocupação 

de criação de novos produtos cada vez mais atrativos e diferentes.  

Este conjunto de competências apenas poderá ser atingido com a aquisição de 

conhecimentos e competências sólidas, no que diz respeito à estrutura, propriedades químicas, 

funcionais e nutricionais dos componentes alimentares (água, hidratos de carbono, proteínas, 

lípidos, vitaminas, minerais, fitoquímicos, aditivos alimentares, etc.) e das alterações sofridas 

pelos constituintes alimentares durante o processamento, armazenamento e utilização dos 

produtos alimentares, ou seja de bases sólidas em Química Alimentar. 

 Esta série didática foi planeada para o apoio à componente prática da unidade curricular 

de Química Alimentar I, que tem a duração de um semestre. Foi concebida para dar ênfase à 
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compreensão dos princípios químicos fundamentais em que se baseiam as relações entre a 

composição dos alimentos e as suas propriedades funcionais, nutricionais e sensoriais. Além 

disso introduzem-se várias técnicas laboratoriais que são comuns à investigação básica e 

aplicada em Química Alimentar. 
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Resultados da Aprendizagem 

Após completar com sucesso a Unidade Curricular de Química Alimentar I, o aluno deve: 

 Compreender a Química subjacente às propriedades e reações dos vários componentes 

alimentares. 

 Saber de que forma se pode controlar as reações Químicas e Bioquímicas nos alimentos, 

incluindo aquelas que limitam o tempo de vida dos alimentos. 

 Ser capaz de utilizar o seu conhecimento e destreza laboratorial para controlar e 

modificar as propriedades químicas e físicas dos alimentos. 

 Ser capaz de procurar de forma independente informação científica e não científica de 

Química Alimentar. 

  Ser capaz de comunicar, escrita e oralmente, de forma clara e cientificamente correta 

os resultados duma experiência, as medidas para a resolução dum problema. 

 Ser capaz de trabalhar em grupo. 

 

 A aprendizagem é realizada em diferentes níveis – desde a memorização básica e 

repetição dos factos, até à síntese e avaliação envolvidas na resolução de problemas e 

pensamento crítico. Estes vários níveis de aprendizagem podem ser organizados em seis níveis, 

de acordo com Benjamin Bloom (1956)1 e são designadas por “Taxonomia de Bloom”. Os 

diferentes níveis de aprendizagem e uma breve definição são: 

1 – Conhecimento – Relembrar informação factual 

2 – Compreensão – Utilização da informação 

3 – Aplicação – Aplicação dos princípios 

4 – Análise – Explicação das relações/realização de inferências 

5 – Síntese – Realização de previsões/criação 

6 – Avaliação – Realizar julgamentos ou emitir opiniões. 

 Como alunos de Ciência Alimentar, a quem esta série didática se destina, espera-se que 

a aprendizagem se realize a níveis elevados (4-6) da Taxonomia de Bloom. Por este motivo, as 

discussões durante as aulas e as questões dos exames, incluirão a análise, síntese e avaliação, 

de forma a promover um conhecimento mais profundo, realizando-se desta forma uma 

preparação para o futuro. 

 

                                                           
1 Hartel R. W., Foegeding E. A. Learning: Objectives, Competencies, or Outcomes? Journal of Food 

Science Education, 2004, 3, 69-70. 
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 Os protocolos das aulas práticas devem ser 

estudados anteriormente à realização da aula prática e a 

compreensão do trabalho prático será avaliada durante a 

sua execução, com a atribuição de uma nota. 
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Regras gerais de segurança no laboratório 

 

1. Conduta geral: No caso de ocorrer qualquer acidente é fundamental que mantenha a 

calma e saiba qual a primeira atitude a tomar. Uma vez tomadas as primeiras medidas de 

segurança (descritas ao longo deste texto), informe imediatamente o docente do ocorrido. 

2. Higiene laboratorial: Não é permitido comer, beber ou fumar no laboratório. Deve lavar 

as mãos frequentemente sempre que trabalhe com produtos químicos e, em particular, se 

derramar algum produto sobre a pele. 

3. Proteção corporal: É absolutamente obrigatório o uso de bata e de óculos de segurança, 

sem os quais o aluno não é autorizado a permanecer no laboratório. Deve usar luvas de proteção 

e utilizar a hotte sempre que manipular substâncias de alguma forma perigosas. 

4. Tratamento em caso de acidente: 

 i) Cortes: deve lavar imediatamente com água e desinfetar o ferimento. Tenha cuidado 

para que nenhum pedaço de vidro ou qualquer corpo estranho fique no ferimento. Notifique o 

docente. 

 ii) Queimaduras (calor, ácidos ou bases): lave abundantemente a área atingida com água 

e notifique o docente. 

5.  Conservação do laboratório e do material: 

 i) Deve manter as zonas de circulação do seu laboratório limpas e livres de qualquer 

obstáculo. 

 ii) Deve manter a bancada limpa. 

 iii) O material de vidro que utilizar deve ser convenientemente lavado e arrumado no 

fim do trabalho. 

 iv) Os frascos de reagentes e solventes, uma vez usados, devem ser tapados e repostos 

no seu lugar. 

 v) Sempre que danificar algum tipo de material informe imediatamente o docente, para 

que o mesmo possa ser substituído ou reparado.
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O Método Científico 

 

 As respostas a questões e soluções para problemas são mais eficientemente obtidas 

utilizando o método científico. Este procedimento concetualmente simples tem sido o motor do 

desenvolvimento da ciência, desde que foi reforçado pelo pensamento de René Descartes 

(1596- 1650) e posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico Inglês Isaac Newton 

(1653-1727). De uma forma simplificada Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida 

sitemática e da decomposição do problema em pequenas partes, caraterísticas que definiram a 

base da investigação científica. Compreendendo-se os sistemas mais simples, gradualmente 

incorporam-se mais e mais varáveis com o objetivo da descrição do todo. 

 O método científico consiste na realização de observações, formulação de hipóteses, 

realização de experiências que resultarão em mais observações, hipóteses e experiências em 

ciclos repetitivos (Figura 1) 

 

 

Figura 1 – Esquema resumido do funcionamento do método científico. 
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De uma forma simplista, o método científico pode ser dividido em diferentes passos: 

 

Passo 1 – Realização de observações 

As observações podem ser de natureza qualitativa ou quantitativa. 

 As observações qualitativas descrevem propriedades ou ocorrências que não 

dependem de números. Exemplos de observações qualitativas são o sal de mesa é um sólido 

cristalino, os cristais de enxofre são amarelos e a dissolução dum fio de cobre em ácido nítrico 

provoca a alteração da solução para azul e o desenvolvimento dum gás castanho. 

 As observações quantitativas são medições que por definição consistem tanto num 

número como numa unidade. Exemplos de observações quantitativas incluem por exemplo, o 

ponto de fusão do enxofre cristalino é de 115,21 ºC e 35,9 g de sal de mesa (NaCl) dissolvem-se 

em 100 g de água a 20 ºC. 

 

Passo 2 – Formulação de uma hipótese 

Quando se pretende aprender mais acerca de uma observação ou de um conjunto de 

observações, a investigação inicia-se pela formulação de uma hipótese, uma tentativa de 

explicação da ou das observações. A hipótese pode não estar correta mas coloca a compreensão 

do sistema a ser estudado numa forma que pode ser testada. 

 

Passo 3 – Elaboração e realização de experiências 

Após a hipótese ter sido levantada é necessária a realização de expriências para testar a 

sua validade. A experiência é relizada por observações ou medições sistemáticas, 

preferencialmente realizadas sob condições controladas, isto é, sob condições onde apenas uma 

das variáveis muda. 

 Quando se desenham experiências, está-se a controlar e a medir variáveis. As variáveis 

podem ser divididas em três tipos 

 Variáveis controladas – as variáveis controladas são partes da experiência que são 

mantidas constantes durante a experiência, de forma a não interferir com o teste. O número de 

variáveis controladas pode ser um qualquer, quantas mais melhor, pois o controlo do sistema 

permite obter resultados mais reprodutíveis. 

 Variável independente – é a variável que varia de forma controlada e sobre a qual temos 

controlo. 
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 Varável dependente – é a variável que se mede e cujo valor é dependente da variável 

independente. 

Passo 4 – Aceitação ou modificação da hipótese 

Uma experiência bem planeada e executada permite determinar se a hipótese original 

é válida. Neste caso avança-se para o passo 5. No caso de as experiências demonstrarem que a 

hipótese testada está incorreta ou que necessita de ser alterada, é necessário realizar mais 

experiências. 

 

Passo 5 – Desenvolvimento da hipótese em lei e/ou teoria 

 Após coleta de mais dados experimentais e sua análise, pode-se concluir que os 

resultados são suficientemente reprodutíveis que merecem ser sumariados numa lei, uma 

descrição verbal ou matemática do fenómeno que permite a sua previsibilidade geral. Uma lei 

descreve apenas o que se passa, não explicando o porquê. Um exemplo de lei é a lei das 

proporções definidas, que foi descoberta pelo químico Francês Joseph Proust (1754-1826) que 

afirma que uma substância química contém sempre as mesmas proporções de massa dos 

elementos. Por exemplo o cloreto de sódio contém sempre a mesma proporção de sódio e cloro, 

neste caso 39,34% (p/p) de sódio e 60,66% (p/p) de cloro. 

 Enquanto uma lei descreve o que se passa, uma teoria tenta explicar a razão do 

comportamento da natureza. A probabilidade de uma lei mudar com o tempo é muito reduzida 

a não ser que tenha ocorrido um grande erro experimental, aquando da sua elaboração e 

verificação. No entanto uma teoria, por definição, é incompleta e imperfeita, evoluindo ao longo 

do tempo para explicar novos factos à medida que estes vão sendo descobertos. 

 

 Na realidade, o método científico pode ser iniciado e utilizado a partir de qualquer um 

dos passos, isto é, pode-se formular uma hipótese por leitura dos trabalhos realizados por 

outros, em vez de realizar observações diretas ou podem-se desenvolver experiências de forma 

a validar ou refutar hipóteses ou terorias formuladas por outros.
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Trabalho Prático nº 1 
• Atividade da Água - Determinação 

das Isotermas de Sorção e Valor da 
Monocamada de Água de 
Alimentos.

Rever:
• Química Geral

• Propriedades coligativas

Objetivos:
• Estabelecimento experimental da isoterma

de sorção e valor de monocamada de água
de um alimento.

• Relação entre o valor da monocamada de
água do alimento e a sua composição
química
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 A atividade da água (aw) dos alimentos é uma das propriedades mais importantes dos 

sistemas alimentares que influenciam decisivamente a qualidade, tempo de vida e segurança 

dos alimentos. A manipulação da atividade de água dos alimentos tem sido um processamento 

utilizado desde a antiguidade, através da adição de açúcar e sal aos alimentos e, mais 

recentemente, pela secagem e congelação dos alimentos. 

 A atividade da água dum alimento é a razão entre a pressão de vapor de água em 

equilíbrio com um alimento em relação à pressão de vapor da água pura à mesma temperatura 

e pressão (Equação 1). 

 

𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃0
         (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜1) 

 

 A atividade da água dum alimento está relacionada com a forma como a água se 

encontra “ligada” num alimento e, por esta razão, descreve a sua disponibilidade para atuar 

como solvente, participar em reações bioquímicas e químicas e no crescimento dos 

microrganismos. É uma propriedade importante dos alimentos, pois pode ser utilizada na 

previsão da estabilidade e segurança dos alimentos, no que diz respeito ao crescimento 

microbiano, velocidades de reações de deterioração dos alimentos, e das suas propriedades 

físico-químicas. 

 O princípio da atividade da água tem sido incorporado nas normas de várias agências 

que regulam a segurança dos alimentos (por ex: FDA), na definição de regulamentos de 

segurança no que diz respeito ao cresimento e proliferação de microrganismos indesejáveis e 

patogénicos, padrão de vários alimentos preservados e necessidades de empacotamento. 

 A relação entre o conteúdo de água dum alimento e a atividade da água em equilíbrio 

do mesmo é designada por isoterma de sorção (Figura 1). Para cada valor de conteúdo de água, 

a isoterma de sorção indica o valor de atividade da água do mesmo, a uma dada temperatura. 

Devido à complexidade do processo de sorção, as isotermas de sorção não podem ser 

determinadas por cálculos, tendo de ser determinadas experimentalmente para cada produto. 

 O conhecimento das isotermas de sorção é essencial para vários processos 

alimentares tais como secagem, armazenamento, empacotamento, mistura de ingredientes e 

seleção de agentes humetantes para a produção de alimentos. São necessárias também para a 

determinação do conteúdo ótimo de água no processo de secagem, permitindo também estimar 

a quantidade de energia necessária para o processo de secagem. 

Introdução
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 A adsorção denota o processo pelo qual um soluto é transferido para a superfície de 

outro material. Embora exista similitude entre adsorção e absorção, existe uma diferença nos 

dois processos. Na adsorção descreve-se a “ligação” do soluto numa superfície (e a desorção o 

processo inverso), na absorção o soluto entra na solução. Como o soluto é adsorvido à superfície 

este é designado por adsorbato, e o material que fornece a superfície de adsorção é designado 

por adsorvente. O processo de adsorção pode ser descrito pelo seguinte equilíbrio: 

 

em que A é o soluto e R é o adsorvente. Os processos de adsorção são frequentemente 

classificados como Quimiosorção ou Fisiosorção. Duma forma grosseira, podemos visualizar o 

processo de quimiosorção como aquele processo em que se estabelecem ligações químicas, por 

ex: covalentes, entre o adsorbato e o adsorvente. O processo de fisiosorção descreve o processo 

no qual são estabelecidas forças de Van der Waals ou ligações de hidrogénio. 

 Existem vários métodos para a determinação experimental das isotermas de 

adsorção, entre eles, o método estático. Neste método, o alimento completamente desidratado 

ou com um conteúdo de água conhecido, é colocado numa série de recipientes hermeticamente 

fechados, nos quais a humidade relativa ambiente é mantida constante com a ajuda de soluções 

saturadas de sais com um valor de humidade relativa de equilíbrio conhecidas. A amostra é 

deixada entrar em equilíbirio com a atmosfera e no equilíbrio a sua atividade de água é igual à 

humidade relativa da atmosfera com a qual está em equilíbrio (Equação 2).  

 

𝑁𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜 −  𝑎𝑤 =
%𝐻𝑅𝐸

100
         (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜2) 

 

 Para entrar em equilíbrio a amostra terá de adsorver moléculas de água na sua 

superfície, e, portanto, a sua massa irá sofrer um incremento. A dimensão deste incremento é 

dependente da composição química do alimento, e pode ser facilmente determinado por 

pesagem do alimento desidratado e do alimento após equilíbrio. A representação do conteúdo 

de água em função da atividade de água do alimento origina a isoterma de adsorção, idêntica à 

representada na Figura 1. 

 Vários modelos empíricos, semi-empíricos e teóricos de isotermas de sorção têm sido 

propostos e utilizados para correlacionar o conteúdo de água de equilíbrio X (g H2O/100g 

Matéria Seca) dos alimentos e a sua atividade da água. Entre estes a equação teórica de 

Brunauer-Emmet-Teller (equação de BET, Equação 3) é um dos modelos mais populares, o qual 

A + R A-R

Adsorção

Desorção
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considera que as moléculas de água adsorvidas se encontram em camadas, após a primeira 

camada adsorvida na superfície do sólido. 

 

𝑋 =
𝑋𝑚𝐶𝑎𝑤

(1 − 𝑎𝑤)(1 − 𝑎𝑤 + 𝐶𝑎𝑤)
          𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3 

 

Onde Xm é o valor do conteúdo da monocamda de água em relação à percentagem de peso seco, 

C é uma constante, aw é a atividade de água fornecida pela %humidade relativa/100. Para obter 

os parâmetros Xm, a equação de BET é linearizada (Equação 4) de forma a que os pontos 

experimentais obtidos poderem ser ajustados, através de regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados (consultar o Anexo G). 

 

𝑎𝑤

(1 − 𝑎𝑤)𝑋
=

1

𝑋𝑚𝐶
+

𝐶 − 1

𝑋𝑚𝐶
𝑎𝑤             (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

 

Desta forma, representando aw/(1-aw)C em função de aw obtém-se uma reta cujo declive é igual 

a (C-1)/XmC e uma ordenada na origem de 1/XmC. Para se obter então o valor de Xm, utiliza-se a 

seguinte equação 5. 

 

𝑋𝑚 =
1

𝑎 + 𝑏
          (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5) 

 

Em que a é a ordenada na origem e b é o declive da reta. Na figura 1 encontra-se a 

exemplificação dos cálculos. 

 

  

Figura 1 – Isoterma de adsorção e ajuste linear para o cálculo de Xm 
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 No entanto, a isoterma de BET com os dois parâmetros Xm e C não fornece um bom 

ajuste para valores de humidade relativa superiores a 50%, onde se verfica que os valores 

estimados são sempre superiores aos observados, isto é, o alimento adsorve menos água do 

que o previsto pelo modelo. 

 O objetivo deste trabalho é o estabelecimento da isoterma de sorção de diferentes 

produtos alimentares à temperatura ambiente e a determinação do valor de monocamada, 

utilizando o método gravimétrico. 

 

Material Reagentes 
Contentores herméticos 
Porta- amostras 
Copos de 50 mL 

Farinha 
Leite em pó 
Lactose  
(As amostras devem ser secas previamente 
durante 30 dias sobre pentóxido de fósforo). 
H2SO4 
KOH 
CH3COOK 
MgCl2 
K2CO3 

 

Procedimento 

 

Cada grupo realiza a experiência para apenas uma amostra. 

Os resultados dos diferentes materiais devem ser disponibilizados 
pelos diferentes grupos 

 

 Prepare num copo de 50 mL as soluções saturadas dos seguintes sais: KOH, CH3COOK, 

MgCl2, K2CO3 e um copo com ácido sulfúrico. Coloque as soluções nos contentores capazes de 

um isolamento hermético. 

 Pese com precisão 0,500 g de amostra. Registe a massa dos porta-amostras, dos porta-

amostra+amostras desidratadas (Tabela 1). Coloque duas réplicas de cada amostra em cada um 

dos contentores com uma atmosfera de humidade relativa controlada. 

 Controle o peso, dia a dia, até que as diferenças de peso entre pesagens consecutivas 

sejam inferiores a 0,5% (Tabela 1). Tenha o cuidado de pesar rapidamente as amostras para 

evitar o ganho ou perda de peso durante o procedimento. Caso observe crescimento microbiano 

(não muito provável) a amostra deve ser repetida. 

Material e Métodos
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 Determine a percentagem de humidade das amostras em cada um dos contentores com 

diferentes humidades relativas de equilíbrio (Tabela 1). 

 Represente graficamente as isotermas de sorção para os três alimentos no mesmo 

gráfico. Existe alguma diferença entre elas? Quais e porquê? 

 

  

Resultados e Discussão
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 Após linearização dos dados obtidos (Tabela 1), determine o valor da monocamada de 

água para os alimentos estudados, utilizando o método dos mínimos quadrados para obter o 

declive da reta mais provável (Anexo G). Comente os resultados obtidos. 
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Se determinasse a isoterma de sorção do leite em pó sem gordura, observaria alguma 

diferença na isoterma de sorção? Porquê? 

No caso do leite em pó sem gordura este apresentaria um valor de monocamada de água 

inferior ou superior ao leite em pó? Porquê? 

 
 

Questionário

Referências: 
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Bruin, S. Water activity and its estimation in food systems: theoretical 
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Trabalho Prático nº 2 
• Reação de Maillard. Efeito da

estrutura dos hidratos de carbono,
temperatura e pH no
acastanhamento não enzimático.

Rever:
• Estrutura de hidratos de carbono,

aminoácidos e Proteínas (Química
Orgânica e Bioquímica)

Objetivos:
• Influência dos Parâmetros da Reação no

Acastanhamento não Enzimático.

• Reatividade dos hidratos de carbono

• Efeito do pH, temperatura, tempo e
concentração
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 Desde a descoberta do fogo pelo homem, o tratamento térmico dos alimentos é uma 

das formas mais comuns de preparação dos alimentos. A utilização do calor melhorou a 

qualidade dos alimentos que consumimos em termos de aroma, sabor e digestibilidade tendo-

se também verificado que os alimentos cozinhados podiam ser armazenados, durante um maior 

período de tempo que os materiais originais. Os alimentos cozinhados desenvolvem um aroma, 

sabor e cor caraterísticos e uma das principais reações responsáveis por esta transformação nos 

alimentos contendo açúcares redutores e aminoácidos ou proteínas é a reação de Maillard. 

 A reação de Maillard é, em conjunto com a reação de caramelização, uma das duas 

principais reações de acastanhamento não enzimático, que são responsáveis pelo 

desenvolvimento da cor castanha em alimentos processados termicamente. 

 

1 – Reação de caramelização. 

 Os açúcares em solução são bastante estáveis ao calor, a valores de pH entre 3 e 7. No 

entanto, durante o processo de fusão de açúcares no estado sólido ou durante o aquecimento 

das soluções de açúcar na presença de catalizadores ácidos ou básicos, ocorre a caramelização 

dos açúcares. O resultado da caramelização é a formação duma cor castanha e odores 

agradáveis. As cores de caramelo utilizam-se para dar cor às bebidas de cola e a outros alimentos. 

 Os caramelos são misturas complexas de diversos pesos moleculares, sendo por vezes 

classificados como: Caramelano (C24H36O18), Carameleno (C38H50O25) e Caramelina (C125H188O80). 

 Os compostos de caramelo podem apresentar carga positiva ou negativa. A carga das 

moléculas de caramelo é importante, porque uma carga errada pode provocar a precipitação de 

componentes presentes no alimento aos quais se vai adicionar para fornecer cor. Por exemplo, 

os caramelos que se utilizam para dar cor aos refrescos devem apresentar uma carga negativa, 

de forma a não se combinarem com os fosfatos e formarem um precipitado. 

 

2 – Reação de Maillard. 

 A reação de Maillard foi descrita pela primeira vez por Louis Camille Maillard e 

representa não apenas uma reação, mas uma vasta rede de reações responsáveis pelo 

desenvolvimento do aroma, sabor e cor castanha caraterísticos de uma ampla variedade de 

alimentos. A cor castanha desenvolvida é o resultado da formação de melanoidinas, que são 

moléculas complexas de alto peso molecular. A reação desenvolve-se inicialmente entre o grupo 

Introdução



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO  

88                                                       Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 

carbonilo dum açúcar redutor (aldéido ou cetona) e o grupo amina livre de proteínas ou 

aminoácidos livres (Reação 1). 
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Reacção 1 – Passo inicial da reação de Maillard. 

 

 As D-glucosilaminas formadas sofrem um rearranjo formando as 1-amino-1-

desoxicetose, se o açúcar redutor for uma aldohexose, também designado por composto de 

Amadori, e as 2-amino-2-desoxi-aldoses ou compostos de Heyns, se o açúcar redutor inicial for 

uma cetohexose. 

 São vários os fatores que influenciam a extensão com que se produz o 

acastanhamento dum alimento pela reação de Maillard. Em primeiro lugar têm de estar 

presentes um aldeído ou uma cetona (os açúcares redutores são os mais importantes nos 

sistemas alimentares) e uma amina (sem dúvida as proteínas são as mais importantes através 

das cadeias laterais dos resíduos de lisina). Outros fatores incluem a temperatura, a 

concentração dos açúcares e aminas, o pH, a atividade da água do alimento e o tipo de açúcar. 

 O objetivo deste trabalho é estudar o efeito da estrutura dos hidratos de carbono e da 

sua concentração na extensão das reações de Maillard através da medição do desenvolvimento 
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da cor castanha. Um outro objetivo é o estudo do efeito das variáveis experimentais, 

temperatura, pH e tempo na extensão desta reação. 

 

 

Material 

Material Reagentes 
Banho de água a 50 ºC 
Banho de água a 90 ºC 
Tubos de ensaio 
Espetrofotómetro 
Células de plástico 
Tubos de ensaio 
Pipetas graduadas 5 mL 
Papel de alumínio 
 

Solução tampão de fosfato 0,2 M pH 5.0 
Solução tampão de fosfato 0,2M pH 8.0 
Solução de glucose 0,5 M 
Solução de frutose 0,5 M 
Solução de lactose 0,5 M 
Solução de sacarose 0,5 M 
Solução de sorbitol 0,5 M 
Solução de glicina 0,5 M 

 

Procedimento 
 

 

Cada grupo realiza a experiência para apenas um glúcido 

Os resultados dos diferentes materiais devem ser disponibilizados 
pelos diferentes grupos 

 

1 – Efeito da temperatura e tempo de reação 

 Prepare, em duplicado, em tubos de ensaio de 25 mL, as soluções descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Condições reacionais 

 Glúcido Aminoácido Tampão 

pH 8 

Temperatura Tempo Abs 420 nm 

A 3,0 mL 2 mL 5 mL 50 ºC 10 min  

B 3,0 mL 2 mL 5 mL 50 ºC 20 min  

C 3,0 mL 2 mL 5 mL 50 ºC 30 min  

D 3,0 mL 2 mL 5 mL 50 ºC 40 min  

E 3,0 mL 2 mL 5 mL 90 ºC 10 min  

F 3,0 mL 2 mL 5 mL 90 ºC 20 min  

G 3,0 mL 2 mL 5 mL 90 ºC 30 min  

H 3,0 mL 2 mL 5 mL 90 ºC 40 min  

Material e Métodos
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Tape os tubos com papel de alumínio e coloque-os no banho de água correspondente, durante 

o tempo estipulado. Após este tempo, arrefeça os tubos em água fria e determine a absorvância 

a 420 nm. Se o valor de absorvância sair da zona linear do aparelho, dilua convenientemente a 

amostra. 

 

2 – Efeito da concentração e pH 

 Prepare, em duplicado, em tubos de ensaio de 25 mL as soluções descritas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Condições reacionais 

 Glúcido Aminoácido Tampão 

pH 5 

Tampão 

pH 8 

Água Abs 420 nm 

A 3,0 mL 2 mL 5 mL - 0 mL  

B 2,0 mL 2 mL 5 mL - 1 mL  

C 1,0 mL 2 mL 5 mL - 2 mL  

D 0 mL 2 mL 5 mL - 3 mL  

E 3,0 mL 2 mL - 5 mL 0 mL  

F 2,0 mL 2 mL - 5 mL 1 mL  

G 1,0 mL 2 mL - 5 mL 2 mL  

H 0 mL 2 mL - 5 mL 3 mL  

Tape os tubos com papel de alumínio e coloque-os num banho de água a 90 ºC, durante 

30 minutos. Após este tempo, arrefeça os tubos em água fria e determine a absorvância a 420 

nm. Se o valor de absorvância sair da zona linear do aparelho, dilua convenientemente a amostra. 

 

 

 Explique a diferença de resultados obtidos entre os sistemas-modelo glucose-glicina, 

frutose-glicina, lactose-glicina, sacarose-glicina e sorbitol-lisina. 

 Explique o efeito observado para as diferentes concentrações. 

 Explique o efeito observado para as diferentes temperaturas. 

 Explique o efeito observado nas diferentes condições de pH. 

  

Resultados e Discussão
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 Se tivesse de produzir um produto alimentar em que 1) ingrediente, 2) técnicas de 

processamento, 3) condições de armazenamento, utilizaria para: a)diminuir ao mínimo o 

processo de acastanhamento enzimático; b) aumentar o processo de acastanhamento 

enzimático? 

 Forneça três exemplos de sistemas alimentares onde as reações de Maillard são 

desejáveis, e três sistemas alimentares onde as reações de Maillard sejam indesejáveis. Explique 

porquê. Quais os principais intervenientes nesses alimentos? 

 

 

Questionário

Referências: 

Belitz, H.-D., Grosch, W., Schieberle, P. Food Chemistry. 4th revised and extended 

ed. 2009 

Martins, S.I.F.S., Jongen, W.M. F., van Boekel, A. J. S. M. A review of Maillard 

reaction in food and implications to kinetic modelling. Trends in Food Science & 

Technology, 2000, 11, 364-373. 
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Trabalho Prático nº 3 
• Gelatinização e gelificação do

amido de diferentes origens
vegetais

Rever:
• Estrutura de hidratos de carbono 

(Química Orgânica e Bioquímica)

Objetivos:
• Determinar a temperatura de gelatinização 

do amido

• Efeito da origem botânica do amido e a 
gelatinização

• Estudar a influência da estrutura do amido e 
diferentes ingredientes na força dos géis de 
amido
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 Os amidos utilizados na indústria alimentar não incluem apenas os amidos que ocorrem 

de forma natural em cereais, raízes, tubérculos e leguminosas, mas também os amidos 

modificados e refinados comercialmente. Os amidos têm muito valor, como ingredientes e 

aditivos alimentares, devido à sua contribuição para a textura dos sistemas alimentares, sendo a 

sua utilização como agente espessante e gelificante duas das suas aplicações alimentares mais 

importantes. É importante entender os diversos fenómenos básicos do comportamento do 

amido, para assim se entender o papel dos mesmos como agentes espessantes e gelificante. O 

amido nativo é constituído por dois polissacarídeos, a amilose, com uma estrutura linear e a 

amilipectina, apresentando uma estrutura altamente ramificada. Cada um destes 

polissacarídeos tem um papel distinto durante o processo de gelatinização, gelificação e 

retrogradação. 

 

a 

 
b 

 
Figura 1 – Estrutura da amilose (a) constituída por unidade de glucose com ligação (14) e a 

amilopectina (b) constituída por unidades de glucose em ligação (14) as quais apresentam 

também ramificações na posição O-6 em ligação . 

 

Introdução
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 A maioria dos amidos contém estes dois polímeros de glucose que se encontram 

intimamente associados numa estrutura granular. A amilose constitui cerca de 20 a 30% dos 

amidos mais frequentemente utilizados (milho, trigo, batata, tapioca), o restante sendo 

constituído por amilopectina. Diversas variantes genéticas recessivas de muitos amidos de 

cereais contêm unicamente amilopectina. Estes incluem o milho ceroso e amidos de sorgo. No 

outro extremo encontram-se o milho com elevado conteúdo de amilose que contêm entre 55 a 

85% de amilose. Estas diferenças contribuem para a aplicação distinta dos diversos amidos. 

 A organização dos grânulos de amido é evidente, a partir do seu padrão de 

birrefringência (cruz de Malta), quando os grânulos são visualizados sob luz polarizada. As 

regiões cristalinas dos grânulos de amido consistem em duplas hélices formadas pelas cadeias 

laterais da amilopectina (Figura 2).  

 

 

Figura 2 – Representação simplificada de um drânulo de amido, esquematizando as regiões 

cristalinas e amorfas e as duplas hélices das ramificações de amilopectina. 

 

Gelatinização 

A gelatinização consiste nas modificações físico-químicas que ocorrem quando os 

grânulos de amido são tratados termicamente em excesso de água. O amido nativo, na sua forma 

original, é insolúvel em água. A sua mistura com água forma uma suspensão temporária com 

partículas de elevadas dimensões, que não se encontram dissolvidas no meio, as quais 

depositarão no fundo do recipiente se não foram continuamente agitadas. Os grânulos de amido 

nativo podem absorver uma pequena quantidade de água nas suas regiões amorfas, mas na 

generalidade dos casos, a suspensão do amido em água fria provoca alterações mínimas na 

estrutura dos grânulos de amido. Quando a suspensão de grânulos de amido em água é aquecida 

começa a ocorrer a absorção de água nos grânulos. A absorção de água ocorre inicialmente nas 

zonas amorfas. Se a temperatura continuar a aumentar, as ligações de hidrogénio das regiões 

cristalinas são quebradas (e portanto os grânulos de amido perdem a sua birrefringência). A 

Região
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Cristalina

Lamela Cristalina

Lamela Amorfa

Lamela Cristalina

Lamela Amorfa
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Locais de Ramificação
da Amilopectina
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entrada de água efetua-se mais facilmente, provocando o inchamento rápido dos grânulos de 

amido, tornando-se estes opacos e mais frágeis. Os grânulos inchados ocupam mais espaço e a 

mistura começa a ficar espessa. O amido gelatinizado contém água associada que corresponde 

entre 5 a 30 vezes o seu peso seco. O intervalo de temperaturas a que ocorre o inchamento de 

todos os grânulos de amido é designado por intervalo de gelatinização, sendo este valor 

caraterístico da variedade particular de amido (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Intervalos de gelatinização de amidos alimentares 

 Temperatura a partir da qual se perde a birrefrigência (ºC) 

Fonte Início Ponto médio Terminação 

Milho 62 66 70 

Milho Ceroso 63 68 72 

Milho rico em amilose (55% 

amilose) 

67 80 -* 

Sorgo 68 73,5 78 

Cevada 51,5 57 59,5 

Arroz 68 74,5 78 

Centeio 57 61 70 

Trigo 59,5 62,5 64 

Batata 57 65 70 

Tapioca 52 59 64 

*- Alguns grânulos continuam a ser birrefringentes a 100 ºC. 

 

 Durante o processo de gelatinização, não apenas ocorre o inchamento dos grânulos 

amido, como também ocorre a lixiviação progressiva da amilose, a partir dos grânulos de amido 

inchados para a solução. A amilose libertada dos grânulos fica em dispersão coloidal. As 

moléculas de amilopectina não se lixiviam dos grânulos de amido tão rapidamente como as 

moléculas de amilose, e por isso a sua concentração é enriquecida nos grânulos gelatinizados 

num excesso de água e condições pouco agressivas (condições mais agressivas provocam uma 

maior dispersão da amilopectina, dando origem a produtos mais viscosos e pegajosos (ver Tabela 

2). Desta forma, a dispersão coloidal consiste em grânulos de amido inchados que se encontram 

em suspensão. Se a temperatura continuar a aumentar ou se agita demasiado, os grânulos 

desfazem-se (Figura 3). A destruição dos grânulos de amido gelatinizados leva a uma diminuição 

significativa da viscosidade, e por essa razão, a retenção duma estrutura granular do amido 

gelatinizado em muitos sistemas alimentares é o objetivo de muitos processos de produção. 

 Vários fatores devem ser controlados durante a gelatinização de forma a produzir amido 

gelatinizado de elevada qualidade (Tabela 3): 
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Tabela 2 – “Dispersão” do amido gelatinizado durante o processamento  

Processo (sequência) Amilose* 

(solúvel) 

Amilopectina* 

(solúvel)* 

Grânulo 

Início (excesso de água) <5% <2% Rígido 

+ Tempo + Temperatura 30-40% <10% Rígido 

+ Tempo + Temperatura + Pressão-Agitação 40-50% 10-50% Deformado 

+ Tempo + Temperatura +++Pressão-

Agitação 

50-60% 10-90% Esvaziado 

* Percentagem (%) de amilose ou amilopectina dispersa e solúvel em água. Valores variam com a fonte, 
tipo e estrutura do amido. 

 

 

Figura 3 – Representação esquemático do processo de gelatinização do amido (as moléculas de 

amilose não estão representada à escala). 

 

Gelificação, retrogradação e sinerése. 

 Durante o arrefecimento das pastas de amido, os amidos contendo amilose podem 

sofrer um processo de gelificação ou formação dum gel. Quando o arrefecimento ocorre, a 

energia é reduzida e, como resultado, a amilose lixiviada dos grânulos inchados forma uma rede 

interpenetrante (por associação entre cadeias através de ligações de hidrogénio) que envolve os 

grânulos gelatinizados. Os géis de amido podem ser vistos como compósitos poliméricos onde 

os grânulos de amido inchados ricos em amilopectina (partículas de enchimento) estão 

encaixados e reforçam uma matriz contínua de moléculas de amilose entrecruzadas (Figura 4). 

Como acontece com qualquer outro tipo de gel, a água fica encurralada na rede contínua sólida. 

No entanto, com alguns tipos de amido, com nenhuma ou pouca amilose, o arrefecimento 

origina uma solução espessa, porque as moléculas de amilopectina devido à sua natureza muito 

Grânulo de Amido Gelatinizado

Grânulos de Amido Gelatinizado Colapsados

Amilose
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ramificada, mesmo em solução, não têm tendência a associar por ligações de hidrogénio, não 

formando géis, exceto se a pasta for muito concentrada (>30%). 

 

 
 

c

 

 

Figura 4 – Representação esquemática do processo de gelificação do amido (as moléculas de 

amilose e água não estão representadas à escala). 

 

 O comportamento do amido como componente alimentar é muito influenciado por 

outros ingredientes do sistema alimentar e estas influências são muito importantes no estudo 

de sistemas alimentares que contêm amido. Os principais fatores que infuenciam o processo de 

gelatinização e gelificação do amido encontram-se descritos na Tabela 3. 

  

Molécula de água Entrecruzamentos intermoleculares
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Tabela 3 – Influência de diferentes variáveis experimentais e outros ingredientes alimentares na 

gelatinização e gelificação do amido. 

Fatores Influência 

Concentração O aumento da concentração dos agentes espessantes e gelificantes 

dá origem a um aumento da viscosidade e força do gel de amido 

Ácido A hidrólise ácida durante o cozimento dos grânulos de amido leva à 

formação de dextrinas (polímeros de glucose de menor peso 

molecular). Devido à fragmentação das moléculas do amido resulta 

numa pasta menos espessa e um gel menos firme. A adição de ácido 

deve-se realizar apenas após a gelatinização. 

Agitação A agitação ou a vibração, tanto inicialmente como durante o processo 

de gelatinização, permite que os grânulos de amido inchem de forma 

independente, criando uma mistura uniforme sem grumos. No 

entanto, a agitação excessiva após a gelatinização pode provocar a 

rutura dos grânulos, e consequentemente, levar à formação pastas 

menos espessas. 

Enzimas O amido pode ser hidrolisado pelas enzimas específicas como a -

amilase, -amilase e -glucoamilase, alterando o seu peso molecular. 

Temperatura As temperaturas, de 88-90 ºC até 95 ºC, permitem completar a 

gelatinização dos grânulos de amido, embora os amidos difiram na 

sua temperatura de gelatinização 

Tempo de 

aquecimento 

À medida que o tempo de aquecimento é aumentado, a mistura final 

pode ser menos espessa devido à rutura dos grânulos de amido 

inchado. Se ocorrer evaporação de água da mistura, a pasta pode 

ficar mais espessa por concentração da mistura. 

Tipo de aquecimento Um calor húmido é necessário para que a gelatinização ocorra. O 

aquecimento a seco provoca a hidrólise do amido, formando 

dextrinas tornando-se mais solúveis na água de cozinhar. 

Açúcar A adição de quantidades moderadas de açúcar, especialmente dos 

dissacarídeos sacarose e lactose, diminui a firmeza dos produtos 

aquecidos e arrefecidos de amido. A influência do açúcar deve-se à 

ligação de água que seria absorvida pelos grânulos de amido, 

diminuindo desta forma a absorção de água pelos grânulos, 

impedindo a rápida e completa gelatinização dos grânulos de amido. 

A adição de açúcar aumenta a temperatura de gelatinização, 

aumentando também a transluscência dos produtos. 

Razão 

amilose/amilopectina 

Dependendo do tipo de amido, as concentrações de 

amilose/amilopectina podem variar e influenciar as caraterísticas de 

gelificação com os amidos contendo maior quantidade de amilose, 

fornecendo em geral géis mais firmes 

Lípidos  Lípidos polares como os monoglicéridos, diglicéridos e ácidos gordos 

retardam a gelatinização (aparentemente por adsorção `à superfície 

dos grânulos de amido), diminuindo a viscosidade e a força do gel. 

Formam complexos com a amilose. Lípidos apolares não têm efeito 

na gelatinização nem na força do gel. 
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 Com o armazenamento dos géis concentrados de amido, as moléculas rearranjam-se 

(retrogradam) formando associações maiores entre as cadeias, aumentando a força do gel. 

Alterações semelhantes ocorrem na estrutura da maioria dos produtos com um elevado 

conteúdo de amido, e estas alterações são responsáveis, pelo menos parcialmente, pela 

diminuição da qualidade dos produtos de panificação. O processo de retrogradação dos géis de 

amido ocorre em pelo menos duas etapas separadas. O aumento inicial num curto espaço de 

tempo (horas) da força dos géis é atribuído a uma ordenação da conformação das moléculas de 

amilose e, eventualmente, com moléculas de amilopectina. Numa segunda fase, numa mudança 

que ocorre durante um longo período de tempo (dias) é atribuída à reordenação e cristalização 

das moléculas de amilopectina.  

 Estas alterações na cristalinidade e ordem das moléculas que constituem o gel de amido, 

especialmente da amilose, provocam a separação da água (sinérese) devido a uma retrogradação 

excessiva (Figura 5). As pastas de amido sem amilose, além de não gelificarem também são mais 

resistentes à retrogradação apresentando uma sinérese negligenciável. 

 

  

 

Figura 5 – Esquema representando o processo de retrogradação e sinérese dos géis de amido. 

Os grânulos e moléculas de água foram removidos para simplificação. 

 

 O processo de re-cristalização da amilose é um processo ireversível em condições 

normais do processamento alimentar (temperatura de fusão dos agregados, 140-160 ºC), 

contrariamente ao processo de re-cristalização da amilopectina, a qual pode ser revertida a uma 

temperatura entre os 40 a 60 ºC. 

 Para produtos alimentares mais complexos, nos quais as pastas de amido estão 

misturadas com outros ingredientes alimentares, a amilose lixiviada durante a gelatinização 

pode interatuar com outros componentes, quer de forma positiva ou de forma negativa, tanto 

na gelificação, como no processo de retrogradação e sinérese. 

  

Água

Água

Precipitado Insolúvel
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Material 

Material Reagentes 
Copo 800 mL 
Copos 500 mL 
Placa de aquecimento 
Agitador magnético 
Cronómetro 
Termómetro 
Microscópio ótico 
Aparelho de extensibilidade linear 
 

Maizena 
Maizena cérea 
Amido arroz 
Amido tapioca 
Amido batata 
Amido trigo 
Farinha de uso comum 
Farinha pasteleira 
Sacarose 
Sumo limão 

 

Procedimento 

 

Cada grupo realiza a experiência para apenas amido e farinha. 

Os resultados dos diferentes materiais devem ser disponibilizados 
pelos diferentes grupos 

 

 

Determinação da Temperatura de Gelatinização do Amido 

Para um copo de 800 mL medir 32 g do amido e 472 mL de água. Colocar um termómetro 

em contacto com a suspensão de amido, mas sem tocar no fundo. 

 Aquecer de forma suave com agitação constante, utilizando um magneto de agitação, 

para evitar a formação de grumos. 

 Monitorizar a temperatura da solução coloidal de amido. Às temperaturas de 60 º; 70 º, 

80 º, 90 º, 95 º e ebulição, remova 20 mL da solução coloidal de amido quente e realize 

imediatamente uma prova de extensibilidade linear (Anexo D). Retire uma amostra para 

observar no microscópio ótico com luz polarizada. Faça uma representação e descrição do que 

observou ao microscópio. 

  

Material e Métodos
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Fatores que influenciam a gelatinização e gelificação do amido 

Para um copo de 500 mL pese 16 g de amido e coloque 236 mL de água. 

Aquecer de forma suave com agitação constante, utilizando um magneto de agitação, para evitar 

a formação de grumos.  

Observe a temperatura a que a solução de amido atinge a sua temperatura de ebulição. Registe 

o valor. 

Deixe a solução de amido em ebulição aberta durante 1 min. 

Retire o amido gelatinizado do calor quando este atingir 90 ºC. Utilize uma quantidade suficiente 

da solução coloidal de amido quente para encher o instrumento de extensibilidade linear. Realize 

a prova de extensibilidade linear durante 1 minuto. Registe o valor. 

Depois de realizar a prova de extensibilidade linear, coloque o resto da solução numa taça. 

Cubra-a bem com papel de alumínio. Etiquete-a e guarde-a no frigorífico. 

Determine a percentagem de colapso com a pasta de amido frio. Permita que se colapse durante 

1 minuto. Registe os resultados. 

 

Tabela 1 – Condições experimentais para a determinação da influência dos aditivos na 

capacidade de gelatinização do amido. 

 A B C D E F G 

Farinha/amido 16g 8g 16g 16g 16g 16g 16g 

Sacarose - - 25g 50g - - 25g 

Sumo limão - - - - 30 mL 60 mL 30 mL 

Água 236 mL 236 mL 236 mL 236 mL 206 mL 176 mL 206 mL 
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Tabela 2 – Resultados de extensibilidade lineares a diferentes temperaturas de aquecimento 

das dispersões/pastas de amido de__________________. 

 60 ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC 95 ºC Ebulição 

Extensibilidade 

linear (mm) 

      

 

Tabela 3 – Resultados de extensibilidade lineares para a influência de diferentes aditivos na 

gelatinização do amido de __________________. 

 A B C D E F G 

Extensibilidade 

linear (mm) 

       

 

1 - Os diferentes amidos apresentam diferentes temperaturas máximas de gelatinização? 

Justifique. 

2 – Os géis de amido dos diferentes amidos apresentam uma força diferente? Justifique. 

3 – Os géis de amido apresentam um aspeto semelhante (opaco/translúcido)? Porquê? 

 

  

Resultados e Discussão
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Observação microscópica das suspensões de amido. 

 

 

  

 Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

 Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

 Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 
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1 - Qual a diferença entre gelatinização e gelificação? Descreva ambos os processos. 

2 - A dextrinização é uma forma de gelatinização? Justifique. 

3 - Porque existe diferença no produto espessado com Maizena e farinha comum? 

4 – Por que razão os amidos com elevado conteúdo de amilopectina apresentam uma baixa 

capacidade de gelificação e retrogradação? 

 

 

Questionário

Referências: 

Belitz, H.-D., Grosch, W., Schieberle, P. Food Chemistry. 4th revised and 

extended ed. 2009 

Vanier, N. L., Halal S. L. M. E., Dias, A. R. G., Zavareze, E. R. Molecular 

structure, functionality and applications of oxidized starches: A review, Food 

Chemistry, 2017, 221, 1546-1559. 

Zobel, H. F., Molecules to Granules: A Comprehensive Starch Review. 

Starch/Starke, 1988, 40, 4-50. 
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Trabalho Prático nº 4
• Oxidação Lipídica. Efeito de 

antioxidantes, pro-oxidantes, 
agentes complexantes e 
temperatura na extensão da 
oxidação lipídica.

Rever:
• Estrutura de Ácidos Gordos e 

Triglicéridos (Química Orgânica 
Bioquímica)

Objetivos:
• Estudar o efeito de várias variáveis na 

extensão da peroxidação lipídica

• Determinar o nível de hidroperóxidos 
lipídicos 
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 A oxidação dos lípidos dos alimentos é uma das principais causas de deterioração da sua 

qualidade. A autoxidação dos lípidos (ou peroxidação lipídica) provoca o aparecimento de 

sabores e odores indesejáveis, destrói as vitaminas sensíveis e pode gerar compostos tóxicos. Se 

as condições forem propícias, esta degradação afeta a maioria dos alimentos, inclusivamente 

aqueles com baixo teor de gordura. Os sabores e odores desagradáveis que se produzem são 

frequentemente designados como ranço, de onde deriva o nome de rancidez oxidativa. 

 Os ácidos gordos poli-insaturados são especialmente suscetíveis à peroxidação lipídica, 

devido à presença de ligações duplas na estrutura dos ácidos gordos. Esta suscetibilidade deve-

se ao facto de a peroxidação lipídica se realizar através dum mecanismo de radicais livres, sendo 

os ácidos gordos poli-insaturados particularmente suscetíveis ao ataque por radicais livres. 

 Para que o processo de peroxidação lipídica tenha início, é necessária a geração dum 

radical livre. Nos alimentos, os radicais livres podem gerar-se de várias formas, mas 

provavelmente a mais importante é a decomposição de hidroperóxidos (para formar radicais 

hidroxilo e alcóxilo). Uma vez formado um radical livre num alimento, pode-se iniciar a 

peróxidação lipídica. A peroxidação lipídica é uma reação em cadeia, isto é, os produtos da 

reação reciclam-se de forma que a reação mantém-se por si mesma. Tomando como exemplo o 

ácido linoleico, observa-se que a extração do hidrogénio do átomo de carbono 11 produz um 

radical livre (Figura 1). Os ácidos gordos poli-insaturados como o ácido linoleico são 

particularmente suscetíveis ao ataque por radicais livres, porque o radical livre alquilo que se 

forma pode ser estabilizado por ressonância. O oxigénio tripleto (3O2), ao contrário do oxigénio 

singuleto, não ataca as duplas ligações, no entanto reage facilmente com os radicais livres 

alquilo, formando radicais peroxilo. O radical peroxilo, por sua vez, subtrai um hidrogénio de 

outra molécula dum ácido gordo, regenerando desta maneira o radical livre alquilo (R). 

 

Introdução
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Figura 1 – Reação de formação de hidroperóxidos através da reação dos radicais alquilo com o 

oxigénio tripleto. 

 

 A peroxidação dos lípidos com frequência carateriza-se por apresentar quatro etapas: 

iniciação, propagação, ramificação de cadeia e terminação. Na figura 2 mostra-se um resumo das 

reações que tem lugar durante o processo de peroxidação dos lípidos. 

 

Figura 2 – Mecanismo radicalar da auto-oxidação lipídica. 

 

R

RH

 

O2 O2 O2 O2

R

RH

R

RH

16-hidroperóxido

12-hidroperóxido

9-hidroperóxido

13-hidroperóxido

Mecanismo da Autoxidação Lipídica

1. Iniciação                 RH   R +  H 

2. Propagação            R  +  O2  ROO

ROO +  R1H   ROOH +  R1


3. Ramificação            ROOH   RO + HO 

2ROOH  ROO +  RO + H2O

4. Terminação             R + R  RR

ROO + ROO  ROOR +  O2

RO + R  ROR

ROO + R  ROOR

2ROO + 2RO  2ROOR +  O2

Formação de Produtos Estáveis

Passo limitante

Aceleração autocatalítica por decomposição dos hidroperóxidos, promovida

por iões metálicos ou grupos heme-Ferro

RO +  R1H   ROH +  R1
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Os hidroperóxidos são os produtos iniciais da peroxidação lipídica. Estes decompõem-se 

para formar aldeídos, cetona, álcoois, alcanos e ou ácidos hidroxilados. Estes produtos 

apresentam com frequência odores e sabores desagradáveis (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Desenvolvimento da oxidação de óleos e gorduras. 

 

 Os sabores desagradáveis na carne e produtos cárnicos produzem-se de várias formas. 

Na carne crua congelada tem lugar a rancidez oxidativa, depois de armazenamento durante 

vários meses. Por outro lado, ao aquecer-se novamente as carnes cozidas refrigeradas estas 

apresentam um sabor e odor a “passado”. Estas caraterísticas apresentam-se após o 

armazenamento durante vários dias a temperaturas de refrigeração. Este sabor está relacionado 

com a peroxidação dos lípidos. Quanto maior a insaturação dos ácidos gordos do tecido 

muscular, maior será a sua sensibilidade à deterioração oxidativa. 

 Para além da intervenção do oxigénio e radicais livres na peroxidação dos lípidos, 

também os iões metálicos de transição, como o ferro e o cobre, podem iniciar e acelerar a 

peroxidação dos lípidos ao catalizar a formação de novos radicais livres. A luz pode iniciar a 

peroxidação lipídica ao transformar o oxigénio tripleto em oxigénio singuleto, o que permite a 

formação de hidroperóxidos lipídicos, que se decompõem para formar radicais livres. 
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Na Tabela 1 encontram-se descritos os principais fatores que influenciam a oxidação dos lípidos 

e formas de os inibir ou dasacelerar. 

 
Tabela 1 – Fatores que influenciam a oxidação dos lípidos. 

Promotores Inibidores Nota 

0,2<aw<0,8 aw>0,25 e aw>0,8 

Acima de atividade de água de  0,25 a 

formação da monocamada de água 

funciona como barreira para o O2. Acima de 

0,8 existe uma diluição dos metais e em 

certos casos pela precipitação dos seus 

hidróxidos 

Altas temperaturas Refrigeração A velocidade aumenta 2 vezes por aumento 

de 15 ºC 

Metais, Cu, Fe, etc Agentes complexantes  

Peróxidos de óleos 

oxidados 
Antioxidantes  

Lipoxigenase Branqueamento  

Pressão pxigénio Gás inerte ou vazio  

Luz UV, azul Embalagem opaca  

Poli-insaturação 
Hidrogenação dos 

ácidos gordos 
 

 

 Para se controlar a peroxidação lipídica existem várias estratégias: 

 Eliminação do oxigénio. Para que exista a peroxidação dos lípidos é necessário oxigénio 

e, desta forma, a eliminação do oxigénio pode evitar a peroxidação. Esta estratégia utiliza-se em 

muitos produtos alimentares, nos quais se substitui o oxigénio por azoto, embalando-se os 

alimentos em embalagens que são impermeáveis ao oxigénio. 

 Eliminação dos radicais livres. Como a oxidação nos alimentos se processa através dum 

mecanismo de radicais livres, a sua eliminação evitará ou retardará a oxidação. A utilização de 

antioxidantes serve para este propósito. Para se perceber como estes funcionam considere-se o 

exemplo da hidroquinona. O hidrogénio do grupo hidroxilo dos compostos fenólicos é removido 

com muita facilidade pelos radicais livres, convertendo-os em espécies não radicalares (Figura 

4). 
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Figura 4 – Exemplificação do mecanismo de ação antioxidante dos compostos fenólicos. 

 

No entanto obtém-se um radical livre fenoxilo (F-O), mas os radicais livres fenólicos são 

relativamente estáveis e não removem um radical hidrogénio a outro ácido gordo insaturado. 

Assim quebra-se a cadeia de propagação, retardando-se a peroxidação dos lípidos. Os radicais 

fenólicos são estáveis devio à ressonância no anel aromático (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Estruturas de ressonância dos radicais fenólicos responsáveis pela sua estabilização. 

 

O fenol é tóxico e não pode ser utilizado para fins alimentares, no entanto muitos outros 

compostos fenólicos estão presentes nos alimentos naturalmente. No entanto, existe um 

conjunto de aditivos sintéticos fenólicos com ampla utilização, tais como o BHT (1), BHA (2), 

TBHQ (3) e os galatos de propilo (4) (Figura 6). 

 

ROO + ROOH +
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Figura 6 – Estrutura de alguns antioxidantes lipídicos sintéticos. 

 

Complexação de iões metálicos. Como os iões metálicos de transição catalizam a 

formação de radicais livres, poder-se-ia supor que ao eliminar os iões metálicos levaria à 

diminuição da oxidação lipídica. No entanto, não é possível nem prático eliminá-los dos 

alimentos. O ferro e o cobre são nutrientes essenciais. Por essa razão, mesmo que fosse possível 

eliminá-los dos alimentos tal não seria desejável. A forma de prevenir ou retardar a oxidação 

lipídica catalizada pelos iões metálicos é frequentemente adicionar-se aos alimentos agentes 

complexantes (ou quelantes) capazes de formar complexos com os iões metálicos dos alimentos, 

de forma a reduzir o efeito catalisador dos iões metálicos. Dois agentes quelantes comuns que 

se adicionam aos alimentos são o EDTA e o ácido cítrico (Figura 7). 

(1) (2) (2)

(3) (4)
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Figura 7 – Estrutura dos complexos metálicos do ácido cítrico (A) e EDTA (B) 
 

 

Material 

Material Reagentes 
Homogeneizador 
Banho de água 60 ºC 
Tubos de ensaio 
Suportes 

Ácido linoleico 
Tween 20 
Tampão fosfato de sódio 0,05M pH 6.8 
Solução de ácido ascórbico 0,030M 
Solução de CuSO4 0.030M 
EDTA 0,030M 
BHA 2.76% etanol 
Etanol a 75% 
Solução de tiocianato de amónio a 30% 
Solução de FeCl2 0,02M em 3,5% de HCl 
Óleo de milho 

 

  

(A)

(B)

Material e Métodos
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Procedimento 

Oxidação lipídica num sistema modelo. 

 Prepare uma emulsão de ácido linoleico (18:2) 0.774g +0,5 mL Tween20 e ajuste o 

volume com 25 mL de tampão fosfato de sódio pH 6.8. Emulsione a mistura com ajuda dum 

dispersor, dilua 10 x com tampão fosfato. 

 Coloque em 6 tubos de ensaio, cada uma das combinações apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição dos sistemas modelo 

 Ácido 

linoleico 

diluído 

Ácido 

ascórbico 

CuSO4 EDTA BHA 

1 2,5 mL     

2 2,5 mL 0,1 mL 0,1 mL   

3 2,5 mL 0,1 mL 0,1 mL 0,1 mL  

4 2,5 mL 0,1 mL 0,1 mL - 0,1 mL 

5 2,5 mL 0,1 mL - - - 

6 2,5 mL - 0,1 mL - - 

 

Coloque os tubos num banho de água a 60 ºC durante 1h. 

Após este tempo dilua, efetue e determine a quantidade de hidroperóxidos formados 

pelo teste do tiocianato de ferro (ver abaixo). 

 

Oxidação do óleo de milho 

 Coloque 25 mL de óleo de milho em 6 copos de 50 mL 

 Coloque cada uma das amostras nas condições descritas na Tabela 2. 
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Cuidado: o óleo quente provoca queimaduras graves 

 

Tabela 2 – Condições experimentais de oxidação acelerada do óleo de milho 

 1 2 3 4 5 6 

Temperatura Amb 150 ºC 200 ºC Amb 150 ºC 200 ºC 

Oxigenação Não Não Não Sim Sim Sim 

 

 Numa placa de aquecimento, coloque o termómetro mergulhado no óleo, sem tocar o 

fundo do recipiente. Para oxigenar os óleos, coloque uma pipeta da Pasteur, ligada a uma bomba 

de aquário e faça passar ar pelo óleo. Tenha cuidado com os salpicos do óleo aquecido. 

Após 1h, retire os copos do aquecimento, arrefeça e determine a quantidade de 

hidroperóxidos formados pelo método do tiocianato de ferro (ver abaixo). 

 

Índice de peróxidos - Método do tiocianato de ferro 

A concentração de hidroperóxidos lipídos presentes em cada amostra estudada pode ser 

determinada pelo método do tiocianato de ferro. Neste método, os iões Fe2+ são oxidados pelos 

hidroperóxidos lipídicos a iões Fe3+, os quais formam um complexo com o tiocianato 

desenvolvendo um cromóforo, o qual pode ser determinado por espetrofotometria de visível 

(Anexo B). 

 

𝑥𝐿𝑂𝑂𝐻 + 𝑦𝐹𝑒2+ → 𝑧𝐿𝑂. + 𝑤𝐹𝑒3+ 

𝐹𝑒3+ + 𝑆𝐶𝑁− → 𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)2+(𝐶𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑎) 

 

A 0,1 mL da solução teste adicione 4,7 mL duma solução a 75% de etanol, 0,1 mL de uma 

solução a 30% de tiocianato de amónio e 0,1 mL duma solução 0,02M de cloreto de ferro (II) em 

3,5% de HCl. Após 3 minutos da adição da solução de Fe2+, a cor desenvolvida é medida a 500 

nm. A absorvância não deve exceder 1,2 unidades de absorvância, caso aconteça dilua 

apropriadamente a solução teste. 
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Qual dos inibidores ou retardadores da oxidação lipídica foi mais efetivo? Porquê? 

O ácido ascórbico aumentou ou inibiu a oxidação lipídica. Explique porquê? 

 Qual o efeito da temperatura na oxidação do óleo de milho? Porquê? E do arejamento? 

Porquê? 

 

De que forma a informação obtida nesta experiência pode ser utilizada na formulação 

dum produto alimentar? 

Será que se pode considerar o óleo de milho um bom óleo para fritar? Porquê? 
 

 

Resultados e Discussão

Questionário
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Trabalho Prático nº 5 
• Emulsões nos alimentos. Formação

e estabilidade

Rever:
• Física Alimentar

• Química Orgânica

Objetivos:
• Definir e/ou identificar emulsões e agentes

emulsionantes.

• Identificar dois fatores que determinam o tipo 
de emulsão (o/w vs w/o). 

• Descrever os tipos de instabilidade aos quais 
as emulsões estão sujeitas. 

• Descrever 3 mecanismos pelos quais as 
emulsões são estabilizadas. 

• Classificar os agentes emulsificantes por tipo e 
descrever as suas utilizações, vantagens e 
limitações. 

• Definir e calcular o valor de HLB para sistemas 
de emulsionantes não iónicos.
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 Uma emulsão é uma mistura termodinamicamente instável de dois ou mais líquidos 

imiscíveis, um dos quais se encontra disperso em pequenas gotículas (fase dispersa) no outro, o 

qual forma a fase contínua (ver também Anexo A). A estabilidade da emulsão é aumentada por 

utilização de agentes emulsionantes. 

 As emulsões têm diversas funções importantes nos alimentos. Alguns alimentos estão 

presentes naturalmente como emulsões, outros são eles mesmos agentes emulsionantes. A 

consistência e a estrutura de alguns alimentos preparados dependem da formação e 

manutenção duma emulsão. As emulsões utilizam-se ainda como veículos para adicionar agentes 

aromatizantes, para diluir ingredientes e para ocultar odores e sabores indesejáveis. Mais 

recentemente, os agentes emulsionantes têm ganhado uma importância cada vez maior na 

produção de produtos com baixo conteúdo de gordura. Como frequentemente a funcionalidade 

duma gordura está relacionada com a forma como ela está dispersa no alimento, a adição de 

agentes emulsionantes à gordura facilita a incorporação da gordura resultando em glóbulos de 

gordura com um menor tamanho. Este aumento na área superficial dos glóbulos de gordura 

permite uma redução no conteúdo de gordura dos alimentos, mantendo as suas caraterísticas 

de lubrificação. Os agentes emulsionantes podem também aumentar a perceção de lubrificação 

por emulsificação da gordura na boca. Por esta razão, os agentes emulsionantes 

tradicionalmente utilizados nos produtos com elevado teor de gordura necessitam de ser 

modificados para um ótimo desempenho dos produtos com baixo teor de gordura. 

 Os agentes emulsionantes têm um papel importante no aumento da variedade dos 

produtos alimentares. Com a elevada variedade de agentes emulsionantes disponíveis, desta 

forma é necessário efetuar uma escolha criteriosa do agente emulsionante ou misturas de 

agentes emulsionantes a serem utilizados no produto final. 

 Os dois principais tipos de emulsões nos alimentos são (Figura 1): 

 1 – Emulsões de óleo em água (O/W), em que a fase dispersa consiste em gotículas de 

óleo dispersas numa fase contínua, a qual é maioritariamente água. 

 2 – Emulsões de água em óleo (W/O), em que a fase dispersa consiste em gotículas de 

água dispersas numa fase contínua, a qual é maioritariamente constituída por óleo. 

 Na Tabela 1 encontram-se algumas emulsões encontradas nos alimentos. Os agentes 

emulsionantes, tanto naturais como artificiais, são amplamente utilizados na indústria alimentar, 

para a preparação de alimentos. A lecitina (Figura 2) é um agente emulsionante natural 

amplamente utilizado. Está presente na gema de ovo e em muitos óleos vegetais. Um dos 

Introdução
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agentes emulsionantes artificiais mais importante é o monoestereato de glicerol (Figura 2), 

muito utilizado na produção de margarinas, gelados e molhos de saladas. 

 

 

Figura 1 – Tipos mais frequentes de emulsões alimentares 

 

 Se água e óleo são agitados e deixados em repouso, os dois líquidos separam-se 

rapidamente, já que são imiscíveis, com o óleo formando uma fase na parte superior (pois é 

menos denso que a água) e a água formando uma fase inferior. Numa emulsão os dois líquidos 

imiscíveis são mantidos num estado coloidal estável por ação duma terceira substância 

designada por agente emulsificante ou emulsionante, o qual atua por diminuição da tensão 

interfacial entre a fase contínua e a fase dispersa (Figura 3). A formação de gotículas de óleo 

dispersas em água leva ao aumento da área interfacial entre os dois líquidos. Este aumento 

ocorre exponencialmente com a diminuição do diâmetro das gotículas da fase dispersa, por 

exemplo, se 1 mL de óleo é disperso em água na forma de partículas com um diâmetro de 1mm, 

são criados 1,9x1012 gotículas e a área interficial total é de 6 m2. 

 

Tabela 1 – Emulsões presentes nos alimentos 

Tipo de emulsão Alimento 

Óleo em água Leite 

 Natas 

 Maionese 

 Molhos de salada 

 Gelado 

Água em óleo Manteiga 

 Margarina 

 Gema de ovo 

 

O/W W/O

- Óleo - Água
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Figura 2 - Estrutura de agentes emulsionantes naturais e aditivos frequentemente utilizados nos 

alimentos (A) lecitina (fosfatidilcolina) (B) mono- e (C) diglicéridos (D) esteres de diacetiltartarato 

(E) estearil lactilato de sódio. 

 

O mecanismo pelo qual os agentes emulsionantes assistem na formação duma emulsão 

estável é complexo. No entanto, os seguintes mecanismos, que podem ocorrer separadamente 

ou em combinação, são importantes na formação e estabilização das emulsões. 

  

(A) (B) (C)

(D)

(E)
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As moléculas interiores estão em equilíbrio entre elas. No entanto a força que atua nas moléculas da superfície 

não se encontram balanceadas no sentido superior, resultando numa compressão para baixo. A coesão entre as 

moléculas da superfície confere-lhes uma força tangencial na superfície. Desta forma, a superfície dum fluido 

comporta-se como uma membrana elástica. Neste esquema as moléculas estão ordenadas, mas na realidade 

num líquido não existe este grau de ordenação. 

 

 

 

 

As moléculas surfatantes distribuem-se na superfície da água como uma monocamada, e no seu interior como 

micelas. Como a coesão entre as suas moléculas é inferior à coesão das moléculas de água, a tensão superficial 

da água é diminuída. 

Figura 3 – Esquema das forças atrativas entre as moléculas dum líquido.  

 

 1 – Muitos agentes emulsionantes são substâncias nas quais uma parte da molécula é 

hidrofílica, sendo atraída para a água, e a outra parte da molécula é hidrofóbica, apresentando 

pouca ou nenhuma afinidade para a água (Figura 2). As moléculas do agente emulsionante 

envolvem as gotículas da fase dispersa, de forma que, a parte hidrofílica da molécula está 

orientada para a água e a parte hidrofóbica encontra-se no óleo (Figura 4). Desta forma, é 

formada uma camada de agente emulsionante em torno das partículas da fase dispersa. 

 

Ar

Líquido

Ar

Líquido

Cauda Hidrofóbica

Cauda Hidrofílica

Ar

Líquido

Ar

Líquido
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Figura 4 – Esquema representando a ação de um agente emulsionante. 

 

 2 – As forças eletrostáticas podem aumentar a estabilidade de algumas emulsões, já que 

as moléculas de alguns agentes emulsionantes ionizam-se. Por exemplo, o sabão, que é um 

agente emulsionante, consiste em sais de sódio de ácidos gordos contendo a seguinte estrutura 

(Figura 5): 

 

 

Figura 5 – Estrutura do sal de sódio dum ácido gordo. 

 

 Quando dissolvido em água, o sabão consegue emulsionar a gordura, e como se ioniza 

em solução aquosa formando os seus iões (Figura 5), a camada de agente emulsionante em torno 

das partículas dispersas consistem em iões de ácidos gordos, apresentando uma carga negativa 

(Figura 6) 

 

 

Figura 6 – Esquema representando uma camada de carga eletrostática em torno das partículas 

da fase dispersa. 

 

3 – Os agentes emulsionantes não iónicos, como por exemplo, os monoglicéridos e os 

polisorbatos não possuem carga, mas estabilizam a emulsão por efeito estéreo. Numa emulsão 

O/W, se o grupo hidrofílico dos agentes emulsionante adsorvido na gotícula são altamente 
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hidrofílicos, então este terá uma camada de moléculas de água de hidratação, o qual resistirá ao 

contacto com os grupos hidrofílicos do mesmo agente emulsionante na superfície de outra 

gotícula, que se esteja a aproximar (Figura 7) 

 

 

Figura 7 – Esquema representando camadas hidratação em torno das partículas da fase dispersa. 

 

4 – Os estabilizantes ajudam a manter a emulsão uma vez formada. Os estabilizantes são 

macromoléculas, por exemplo, proteínas e polissacarídeos, que formam uma rede na fase 

contínua que separam as gotículas da fase dispersa e previnem a sua coalescência (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Ação das macromoléculas na prevenção da coalescência. 

 

 Os estabilizantes também aumentam a estabilidade das emulsões por aumento da 

viscosidade da fase contínua. Os estabilizantes utilizados comercialmente incluem proteínas, por 

exemplo, a gelatina e polissacarídeos, por exemplo pectinas, alginato de sódio e uma variedade 

de gomas. 

 O aspeto e estabilidade duma emulsão, para além dos fatores anteriormente apontados, 

é também dependente do tamanho das partículas da fase dispersa, em que emulsões contendo 

um diâmetro de gotícula> 1mm apresentam um aspecto branco; de 0,1-1 - branco azulado, de 

0,05-0,1 – translúcido, e <0,05 - transparente. Em geral, também as emulsões com gotículas de 

menor diâmetro apresentam maior estabilidade.  

 As emulsões são naturalmente fisicamente instáveis, tendo a tendência de se separarem 

nas duas fases distintas ao longo do tempo. Existem vários níveis de instabilidade descritos 
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(Figura 9): Desnatação ou sedimentação: resultado da ação da força de gravidade nas fases com 

diferente densidade; Floculação ou aglomeração: resultado duma agregação das gotículas da 

fase dispersa sem rutura do filme superficial (é um dos principais responsáveis pela 

desestabilização das emulsões, ocorre por exemplo no leite não homogeneizado). Coalescência: 

envolve a rutura das membranas das gotículas e pode ser o resultado da floculação. Por fim, um 

fenómeno conhecido por inversão de fases ou mudança de uma emulsão do tipo O/W para W/O 

(ou vice-versa) pode ocorrer. 

 

 

Figura 9 – Mecanismos de desestabilização das emulsões. 

 

 A estabilidade das emulsões é afetada pelos mesmos fatores que influenciam na sua 

preparação: a estabilidade depende fundamentalmente da composição da emulsão e da forma 

de preparação. Os fatores internos que influenciam a estabilidade da emulsão incluem o tipo e 

concentração de agente emulsionante, o tipo e concentração dos componentes das fases 

dispersa e contínua, a viscosidade da fase contínua, a relação entre a fase dispersa e a fase 

contínua e o tamanho das partículas. A carga das gotículas duma emulsão promove a sua 

estabilidade por repulsão das partículas com a mesma carga. Os fatores externos que afetam a 

estabilidade incluem, a agitação ou batedura, a evaporação (que provoca a coalescência da 

gordura na superfície da emulsão O/W) e a temperatura. 

 A introdução de um cada vez maior número de novos produtos alimentares e a contínua 

mecanização dos processos industriais têm promovido a utilização de emulsões alimentares, e a 

necessidade de entender os seus benefícios e propriedades. Existe hoje em dia uma grande 

quantidade e diversidade de agentes emulsionantes para satisfazer as diferentes exigências e 

especificidades da indústria alimentar. 

Emulsão Estável

Floculação

Coalescência

Desnatação



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO  

128                                                       Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 

Os agentes emulsionantes de acordo com o seu caráter iónico podem ser aniónicos, 

catiónicos, zwiteriónicos ou neutros. Os agentes emulsionantes iónicos apresentam em geral 

uma elevada solubilidade em água dando origem fundamentalmente a emulsões O/W. No 

entanto, os emulsionantes neutros podem ser utilizados para formar ambos os tipos de 

emulsões, cuja natureza pode ser avaliada por uma série de testes simples (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Testes de tipo emulsão formada por um agente emulsionante. 

 O/W W/O 

Teste de diluição Podem ser diluídos em água Podem ser diluídos em óleo 

Teste de condutividade A fase contínua apresenta 

maior condutividade nas 

O/W 

 

Teste de corante Corante solúvel em água 

dissolve-se na água 

Corante solúvel em óleo 

dissolve-se no óleo 

 

 Os surfatantes são compostos que reduzem a tensão interfacial. Esta propriedade é 

devida à sua capacidade de se transferirem dum fluido adjacente (líquido ou gás) para a 

interface. Claramente a acumulação na interface é possível apenas para substâncias que 

apresentam duas regiões distintas, cada uma delas apresentando afinidade para uma das fases 

em contacto. Esta propriedade é caraterística de molecular anfifílicas possuindo uma região 

polar (hidrofílica) e uma região apolar (lipofílica). 

 No que diz respeito às propriedades dos grupos polares, os surfatantes podem ser 

divididos em surfatantes iónicos (catiónico, aniónico, anfolítico e zwiteriónico) e não iónicos. Se 

o efeito produzido pelo grupo polar da molécula de surfatante é mais significativo que o grupo 

lipofílico, esta substância é solúvel em água. Será menos superficialmente ativo quando 

comparado com qualquer outra substância caraterizada por um balanço ótimo entre as 

atividades dos grupos hidrofílicos e hidrofóbicos. As mesmas conclusões são retiradas 

relativamente à sua solubilidade no óleo; no entanto, nesta situação o papel do grupo 

hidrofóbico sendo determinante. Claramente a eficiência de um surfatante não é apenas 

determinado pelas suas caraterísticas anfifílicas, mas dependem das caraterísticas de balanço 

hidrofílico/anfifílico (HLB) do composto. Portanto, este balanço é uma das caraterísticas mais 

importantes quer do surfatante quer da interface. A primeira tentativa para estimar este balanço 

hidrofílico/lipofílico quantitativamente foi realizada por Griffin que introduziu a escala dos 



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO DE QUÍMICA ALIMENTAR I  

Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 129 

números HLB. O objetivo inicial desta classificação de surfatantes com os números HLB foi 

permitir a escolha ótima dos surfatantes.  

 

𝐻𝐿𝐵 = 20 ∗ 𝑀ℎ/𝑀 

 

onde Mh é a massa molecular da porção hidrofílica da molécula, e M é a massa molecular do 

composto total, resultando numa escala que varia entre 0 e 20. Subsequentemente, o mesmo 

método foi aplicado para detergentes e outros materiais. O procedimento inicialmente proposto 

por Griffin foi posteriormente desenvolvido e generalizado. A escala de HLB de Griffin vai desde 

1 (para substâncias extremamente lipofílicas como o ácido oleico) até 40 (para substâncias 

extremamente anfifílicas como o SDS), sendo o valor 10 considerado médio. É assumido que para 

uma mistura de dois ou mais surfatantes, que o valor de HLB depende aditivamente dos números 

de HLB dos surfatantes individuais. Para a estabilização de emulsões óleo em água surfatantes 

com valores de HLB entre 9-12 são ótimos, enquanto para a estabilização de emulsões água em 

óleo, surfatantes mais lipofílicos, possuindo números de HLB na gama de 4 a 6 devem ser 

utilizados. 

 A estabilidade de uma emulsão depende não apenas do tipo de surfatante, mas também 

da natureza da fase orgânica. Para caraterizar a fase orgânica, o conceito de número de HLB 

requerido ou necessário (rHLB) é utilizado. Este número é tomado como sendo igual ao número 

de HLB do surfatante que garante a melhor emulsificação possível do óleo. Vários estudos foram 

realizados de forma a racionalizar a escala de HLB de Grifiin dum ponto de vista físico-químico. 

Uma importante contribuição para o conceito de HLB foi realizada por Davies, onde os 

designados números de grupo foram introduzidos, isto é, os números de HLB não correspondem 

à molécula como um todo, mas aos grupos constituintes (unidades estruturais moleculares). 

Uma vez conhecidos os números dos grupos (gi) pode-se calcular o número HLB a partir da 

estrutura química do surfatante utilizando a seguinte equação: 

 

𝐻𝐿𝐵 = 7 + ∑ 𝑔𝑖

𝑖

 

 

Para os grupos hidrofílicos, gi>0, enquanto para os grupos lipofílicos gi<0. Alguns números de 

grupos calculados por Davies estão listados na Tabela 3. Os números de HLB calculados por 

Davies estão relacionados com a velocidade de coalescência das emulsões óleo em água e água 

em óleo. 
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Tabela 3 – Número de grupos para alguns grupos funcionais e elementos estruturais calculado 

por Davies 

Grupo gi Grupo gi 

-SO4Na 38.7 -OH 1.9 

-COOK 21.1 -O- 1.3 

-COONa 19.1 -(CH2-CH2-O)- 0.33 

-N+ (amina terceária) 9.4 -CH3; -CH2-, -CH= -0.475 

-COOH 2.1 Benzoilo -1.66 

 

A escala de HLB de Davies é a mais co-substanciada pelos métodos experimentais e a mais 

amplamente utilizada apesar de todas as suas limitações. Na Figura 10 e Tabela 4 encontram-se 

os valores de HLB e as caraterísticas típicas destes agentes emulsionantes. Quanto maior o valor 

de HLB, maior a solubilidade do agente emulsionante em água. 

 

 

Figura 10 – Caraterísticas de solubilidade dos agentes emulsificantes, de acordo com o seu índice 

HLB. 
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Tabela 4 – Valores de balanço Hidrofílico-Lipofílico e caraterísticas típicas dos agentes 
emulsionantes. 

HLB Solubilidade em água Aplicações 

0-3 Insolúvel Anti-espumante 

4-6 Insolúvel Emulsificante W/O 

7-9 Pouco solúvel com aspeto leitoso Capacidade de molhar 

8-18 Muito solúvel (translucente a transparente -8-12, a 
solução transparente>13) 

Emulsificante O/W 

 

Os valores de HLB são aditivos, desta forma podemos obter agentes emulsionantes com 

o valor de HLB necessário, por mistura de dois ou mais agentes emulsionantes. Por exemplo: o 

valor de HLB duma mistura contendo partes iguais de triesterato de sorbitol (HLB=2,1) e 

monoesterato de propilenoglicol (HLB=3,4) é de: 

 

𝐻𝐿𝐵 =
𝑀𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒1 × 𝐻𝐿𝐵𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒1 + 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2 × 𝐻𝐿𝐵𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2

𝑀𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒1 + 𝑀𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒2
 

 

𝐻𝐿𝐵 =
50 × 2,1 + 50 × 3,4

50 + 50
= 2,8 

 

 Embora o conceito de HLB seja útil como guia das propriedades de formação de 

emulsionantes e de estabilização, este método tem as suas limitações. Em primeiro lugar, os 

agentes emulsionantes comerciais, regra geral, são uma mistura de compostos e não apenas uma 

molécula. Este facto torna o cálculo direto baseado nas propriedades químicas extremamente 

difícil. Além disso, o método de HLB não tem em consideração outros fatores importantes na 

formação de emulsões tais como, a concentração do agente emulsionante, a temperatura, as 

proporções relativas das fases aquosa e orgânica e a interação dos agentes emulsionantes com 

os outros componentes alimentares. 

 Diferentes óleos apresentam valores de HLB necessários para a formação de emulsões 

O/W com boas caraterísticas (Tabela 5). No entanto, nem todos os agentes emulsionantes ou 

misturas de agentes emulsionantes com um dado valor de HLB dão origem a boas emulsões. 

Desta forma, verifica-se que um dado sistema emulsionante necessita de ser concebido para uma 

aplicação alimentar específica, já que as condições de processamento e os outros ingredientes 

podem afetar o seu comportamento. Perceber as categorias de alimentos onde os emulsionantes 

são utilizados e entender quais as suas funções específicas nesses alimentos, é um ótimo passo 

na aprendizagem da seleção de agentes emulsionantes. 
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Tabela 5 – Balanço hidrofílico-lipofílico requerido (rHLB) de diferentes óleos para a formação de 

emulsões O/W e W/O. 

Óleo Emulsão O/W Emulsão W/O 

Ácido esteárico 15 6 

Lanolina 12 4 

Parafina líquida 10.5 4 

Cera de abelha 9 5 

 

 

Material e Reagentes: 
Material Reagentes 
Tubos de ensaio 
Vórtex 
Centrífuga 
Microscópio 
Lâminas e lamelas 
Proveta 100 mL 
Copo 100 mL 

Óleo de milho 
Tween 20 
Lecitina 
SDS 
Triton X-100 
Deoxicholate 
Solução de amido a 10% 
Solução de gelatina a 5% 
Gema de ovo 
Azul de metileno a 1% 
Vermelho de sudão III a 1% 
Solução de NaCl 0,5M e 0,1M 
Solução de CaCl2 0,5M e 0,1 M 
Solução tampão a pH2, 4, 6 e 8 

 

  

Material e Métodos
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Procedimento Experimental 

 

Cada grupo realiza a experiência para apenas agentes 
emulsificantes. Os resultados dos diferentes materiais devem ser 

disponibilizados pelos diferentes grupos 

 

 

Efeito da Concentração do Agente Emulsionante. 

 Em cada um de cinco tubos de ensaio coloque as quantidades de água, óleo, agente 

emulsionante e corante de azul de metileno a 1% indicados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Composição das misturas para emulsificação 

Tubo 1 2 3 4 5 

Água 5 mL 5,25 mL 5,5 mL 5,75 mL 5,9 mL 

Corante 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 

Óleo 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 

Agente emulsificante 1 0,75 0,5 0,25 0,1 

 

 Marque com uma caneta no tubo o volume de fase aquosa presente em cada mistura. 

 Agite num vórtex a mistura durante 1 minuto. Após cessar a agitação, meça o tempo que 

a camada aquosa demora até atingir a marcação anteriormente realizada no tubo. Anote na 

Tabela 7. Registe também a o aspeto da emulsão. 

 Logo após a preparação, retire cerca de 1 mL da emulsão, e dilua com cerca de 2 mL de 

água, misture. Registe o observado. 
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Efeito da razão água óleo na estabilidade da emulsão. 

 Em cada um dos cinco tubos de ensaio coloque as quantidades de água, óleo, agente 

emulsionante e corante de azul de metileno a 1%, indicados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Composição das misturas para emulsificação 

Tubo 1 2 3 4 5 

Água 9 mL 6 mL 5 mL 3 mL 1 mL 

Corante 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 

Óleo 1 mL 4 mL 5 mL 7 mL 8 mL 

Agente emulsificante 1 1 1 1 1 

 

 Marque com uma caneta no tubo o volume de fase aquosa presente em cada mistura. 

 Agite num vórtex a mistura durante 1 minuto. Após cessar a agitação, meça o tempo que 

a camada aquosa demora até atingir a marcação anteriormente realizada no tubo. Anote na 

Tabela 7. Registe também a o aspeto da emulsão. 

 Logo após a preparação, retire cerca de 1 mL da emulsão, e dilua com cerca de 2 mL de 

água, misture. Registe o observado. 

 

Efeito do pH na estabilidade das emulsões 

 Em cada um dos cinco tubos de ensaio coloque as quantidades de solução de 

ingrediente, óleo, agente emulsionante e corante de azul de metileno a 1%, indicados na Tabela 

6. 

 

Tabela 6 – Composição das misturas para emulsificação 

Tubo 1 2 3 4 5 

Tampão pH 2 5 mL - - - - 

Tampão pH 4 - 5 mL - - - 

Tampão pH 6 - - 5 mL - - 

Tampão pH 8 - - - 5 mL - 

Água - - - - 5 mL 

Corante 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 

Óleo 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 

Agente emulsificante 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 
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 Marque com uma caneta no tubo o volume de fase aquosa presente em cada mistura. 

 Agite num vórtex a mistura durante 1 minuto. Após cessar a agitação, meça o tempo que 

a camada aquosa demora até atingir a marcação anteriormente realizada no tubo. Anote na 

Tabela 8. Registe também a o aspeto da emulsão. 

 Logo após a preparação, retire cerca de 1 mL da emulsão, e dilua com cerca de 2 mL de 

água, misture. Registe o observado. 

 

Efeito da presença de outros ingredientes. 

 Em cada um dos sete tubos de ensaio coloque as quantidades de solução de ingrediente, 

óleo, agente emulsionante e corante azul de metileno a 1%, indicados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Composição das misturas para emulsificação 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 

Gelatina 5 mL - - - - - - 

Amido - 5 mL - - - - - 

0,5 M NaCl - - 5 mL - - - - 

0,1 M NaCl - - - 5 mL - - - 

0,5 M CaCl2 - - - - 5 mL - - 

0,1 M CaCl2 - - - - - 5 mL - 

Água - - - - - - 5 mL 

Corante 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 2 gotas 

Óleo 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 

Agente 

emulsificante 

1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

 

 Marque com uma caneta no tubo o volume de fase aquosa presente em cada mistura. 

 Agite num vórtex a mistura durante 1 minuto. Após cessar a agitação, meça o tempo que 

a camada aquosa demora até atingir a marcação anteriormente realizada no tubo. Anote na 

Tabela 9. Registe também a o aspeto da emulsão. 

 Logo após a preparação, retire cerca de 1 mL da emulsão, e dilua com cerca de 2 mL de 

água, misture. Registe o observado. 
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Observação microscópica das emulsões. 

Repita as formulações mais estáveis em cada uma das experiências, mas sem colocar o 

corante. Dilua 1 mL da emulsão obtida em 50 mL de água. 

Coloque uma gota da mistura anterior em cima da lámina do microscópio e adicione duas 

gotas da solução de azul de metileno a 1%. Misture bem. 

Examine a amostra ao microscópio (450 X). 

Faça um desenho das gotículas (tamanho, regularidade, e cor). 

Repita o procedimento anterior, mas utilize o corante de Vermelho de Sudão III. 

 

 

Registe as suas observações nas seguintes tabelas: 

 

Tabela 7 – Estabilidade e caraterísticas macroscópicas das emulsões produzidas com diferentes 

razões água/óleo 

Tubo 1 2 3 4 5 

 
Tempo (min) 

 

     

 
Caraterísticas 

 

     

 
Teste diluição 

 

     

 
Tipo de emulsão 

 

     

 

Tabela 8 – Efeito do pH na estabilidade e caraterísticas macroscópicas das emulsões  

Tubo 1 2 3 4 5 

 
Tempo (min) 

 

     

 
Caraterísticas 

 

     

 
Teste diluição 

 

     

 
Tipo de emulsão 

 

     

 

Resultados e Discussão
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Tabela 9 – Efeito da presença de outros ingredientes na estabilidade e caraterísticas 

macroscópicas das emulsões 

Tubo 1 2 3 4 5 6 7 

 
Tempo (min) 

 

       

 
Caraterísticas 

 

       

 
Teste diluição 

 

       

 
Tipo de emulsão 

 

       

 

Represente graficamente os resultados obtidos para os diferentes agentes emulsionantes 

estudados. 

 

 
X:_____________(___________) 

Figura RD1: _________________________________________________________________ 

Y
:_

__
__

__
__

__
__

_
(_

_
_

__
__

_
__

) 
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X:_____________(___________) 

Figura RD2: ___________________________________________________________________ 
 

Y
:_

__
__

__
__

__
__

_
(_

_
_

__
__

_
__

) 
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X:_____________(___________) 

Figura RD3:____________________________________________________________________ 
 

 

  

Y
:_

__
__

__
__

__
__

_
(_

_
_

__
__

_
__

) 
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Observação microscópica das emulsões. 

 

 

  

 Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

 Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

 Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 

Amostra:____________________________ 

Ampliação:________Outro(s):___________ 
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1 - Nos agentes emulsionantes utilizados, identifique qual a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica 

da molécula. Calcule o valor de HLB para os diferentes agentes emulsionantes utilizados. 

2 - Compare de que forma o tipo de agente emulsificante afeta a formação das emulsões e a 

estabilidade de emulsões O/W e W/O. 

3 - Discuta o efeito das diferentes variáveis estudadas na estabilidade e tipo de emulsão formada. 

4 - Quais as observações que lhe permitiram identificar a emulsão obtida como O/W e W/O. 

5 - Compare os dados obtidos com os diferentes agentes emulsionantes. 

6 - Discuta as observações microscópicas realizadas. 

7 - Que tipo de emulsionante (com um elevado ou baixo valor de HLB) utilizaria para a produção 

de margarina? 

8 – Calcule o valor de rHLB de uma mistura das seguintes substâncias orgânicas: Parafina líquida 

(35%), lanolina (1%), álcool cetílico (1%), sistema emulsificante (7%) e água até 100%. 

9 – Na seguinte formulação de uma emulsão óleo em água com a fórmula básica: Parafina líquida 

(50g), agente emulsificante 5g (HLB de 15) e água para 100g. 

10 - Qual o papel dos ácidos biliares na digestão e absorção das gorduras? 

 

 

Questionário

Referências: 
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Trabalho Prático nº 6
• Propriedades funcionais das 

proteínas: desnaturação, 
coagulação, capacidade de 
absorção de água e texturização.

Rever:
• Estrutura das Proteínas (Bioquímica)

Objetivos:
• Efeito do temperatura na desnaturação

• Efeito de alguns fatores na coagulação das 
proteínas.

• Efeito do pH na hidratação das proteínas.
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 As proteínas são componentes naturais da maioria dos alimentos, no entanto também 

se podem adicionar em forma pura durante o processamento para lhes conferir algumas funções 

desejáveis. A funcionalidade dum constituinte alimentar é definida como “qualquer propriedade 

dum alimento ou ingrediente alimentar, exceto as suas propriedades nutricionais, que afetam a 

sua utilização”. Do ponto de vista do especialista em Ciência Alimentar, as propriedades 

funcionais das proteínas são todas aquelas que influenciam a qualidade e atratividade do 

alimento. Estas propriedades são determinadas pelas estruturas primária, secundária, terciária 

e quaternária das proteínas, e variam consideravelmente entre proteínas: 

 

• Estrutura primária – sequência dos aminoácidos na cadeia polipeptídica.  

• Estrutura secundária – refere-se à configuração espacial da cadeia polipeptídica (hélice-

α; folha pragueada β, entre outras). Muitas proteínas consistem de regiões de α-hélices e folhas 

pregueadas β alternadas.  

• Estrutura terciária – especifica a forma na qual a α-hélice, a folha pregueada β e outras 

regiões estão dobradas e organizadas espacialmente.  

• Estrutura quaternária – associação entre proteínas individuais para formar um arranjo 

específico. 

 

As propriedades funcionais das proteínas nos alimentos incluem: gelificação, 

espessamento, formação de espumas, retenção de água, emulsificação, formação de massas e 

texturização. Assim as proteínas realizam muitas funções como ingredientes dos alimentos e 

utilizam-se numa variedade muito grande de produtos (Tabela 1). No entanto, o aquecimento, 

as alterações de pH, a batedura, a desidratação entre outras variáveis podem alterar as 

propriedades funcionais das proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Introdução
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Tabela 1 – Propriedades funcionais de algumas proteínas alimentares comuns.  

Proteína Emulsificação Espumante Gelificação 
Formação 
de filme 

Estabilidade 

Clara de 
ovo 

Baixa Elevada Elevada Média Instável ao calor 

Gema de 
ovo 

Elevada Baixa Média Biaxa Instável ao calor 

Caseínato Elevado Médio Baixo Elevado 
Estável ao calor, 
Instável ao ácido 

Proteínas 
do soro 

Médio 
Baixo-

elevado 
Baixo-

elevado 
Médio 

Estável ao ácido, 
Instável ao calor 

Isolado de 
soja 

Médio a elevado Baixo a 
médio 

Médio Médio a 
elevado 

Instável ao calor e 
ácido 

Proteína de 
peixe 

Médio Baixo 
Elevado a 

médio 
Baixo a 
médio 

Instável ao calor 

 

Uma propriedade- chave das proteínas é a sua solubilidade, pois muitas funções das 

proteínas dependem da sua solubilidade. A solubilidade das proteínas é afetada pelo pH, força 

iónica, catiões divalentes, temperatura e composição em aminoácidos. 

 A funcionalidade das proteínas nos alimentos está em última análise dependente da 

estrutura que estas adotam no meio em que estão inseridas. As moléculas proteicas assumem 

diferentes conformações à medida que as condições do ambiente se alteram, incluindo o pH, 

temperatura, constante dielétrica do meio, força iónica, e a presença de outras moléculas 

incluindo gordura, agentes desnaturantes e ar. Para que as proteínas possam exibir 

funcionalidade, estas têm que ser capazes de interagir com os outros componentes do sistema 

alimentar. Estas interações frequentemente necessitam que a proteína esteja livre para se 

deslocar através do sistema ou de alterar a sua estrutura de forma a permitir a interação com os 

outros componentes alimentares. 

 Em soluções aquosas uma das formas pela qual a molécula de proteína diminui a sua 

energia é através da remoção dos grupos hidrofóbicos do ambiente aquoso. Esta alteração pode 

fornecer a diminuição mais significativa da sua energia entre todos os tipos de ligações que 

ocorrem na molécula proteica. No entanto, a intensidade da interação hidrofóbica é muito 

sensível a alterações da temperatura e constante dielétrica do meio, e portanto as alterações 

destes parâmetros influencia significativamente a estrutura das proteínas. A estrutura nativa das 

proteínas é essencialmente estabilizada pela presença de ligações não covalentes (ligações 

iónicas e de hidrogénio) como também covalentes (pontes de dissulfeto), tornando as moléculas 

mais resistentes ao processo de desnaturação (Figura 1). A conformação nativa das proteínas 

não é a única conformação que estas podem assumir, mas é a conformação de menor energia, e 

portanto a de maior probabilidade. No entanto, pequenas alterações no meio podem fazer com 

que existam outras conformações de menor energia, levando à desnaturação das proteínas. Por 
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vezes, a simples presença de outras moléculas em soluções proteicas resultará na ocorrência de 

interação entre os dois, mas mais frequentemente, as interações necessitam de aplicação de 

energia. 

 

 

Figura 1 – Interações e ligações entre os resíduos de aminoácidos responsáveis pela estabilização 

da estrutura terciária das proteínas. 

 

Capacidade de retenção de água 

 As interações água-proteína são importantes para a estrutura das proteínas, bem como 

para o seu comportamento nos sistemas alimentares. A natureza polar das moléculas de água e 

a sua estrutura tetraédrica faz com que estas estejam associadas, através duma rede de ligações 

de hidrogénio. Quando um soluto é misturado com a água, este será solúvel se as interações 

água-soluto apresentarem uma energia menor do que as forças de interação soluto-soluto e 

água-água, separadamente. As proteínas contêm vários aminoácidos que têm grupos laterais 

eletricamente carregados a certos valores de pH. As interações ião-dipolo entre a água e estes 

grupos carregados são relativamente fortes (~5 Kcal/mol). Baseado em estudos- modelo com 

peptídeos foi demonstrado que entre 4 a 7 moléculas de água podem estar associadas a cada 

resíduo de aminoácido carregado. As proteínas também contêm aminoácidos com cadeias 

laterais polares neutras. Estas moléculas polares são dipolos permanentes e, portanto, a água 

pode interatuar com estes grupos através de interações dipolo-dipolo e ligações de hidrogénio 

(2-6 Kcal/mol). Estes grupos polares neutros nas proteínas contêm tipicamente duas moléculas 

de água fortemente ligadas. Por outro lado os aminoácidos não polares não são solúveis em água 

e portanto a sua interação com a água é mínima. No entanto, por vezes, os grupos não polares 

são forçados ao contacto com a água, devido a um segmento na estrutura da proteína. A 

introdução dos grupos hidrofóbicos no ambiente aquoso provoca um ordenamento das 
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moléculas de água na sua vizinhança causando uma diminuição da entropia. Foi estimado que a 

remoção dum grupo hidrofóbico do contacto com a água leva a uma diminuição da energia da 

proteína em cerca de 4 Kcal/mol. Esta é uma forte força motora para a remoção destes grupos 

do ambiente aquoso. Qualquer molécula de água associada a estes grupos encontra-se 

fortemente ordenada sendo designada por água de hidratação hidrofóbica. Na Tabela 2, estão 

descritos os principais fatores que influenciam a extensão da interação água-proteína. A 

capacidade de retenção de água de muitos alimentos à base de proteína são essenciais para as 

suas caraterísticas de textura, por exemplo, a capacidade de o músculo reter água é uma 

propriedade importante que afeta a utilidade do músculo como alimento. A capacidade de o 

músculo reter água depende dum grande número de fatores, entre os quais um dos mais 

importantes é o pH. 

 
Tabela 2 – Principais fatores que influenciam a capacidade de retenção de água pelas proteínas 

Fatores Ambientais Influência 

Composição em 

aminoácidos 

Diferentes aminoácidos têm a capacidade de ligar mais ou menos 
moléculas de água. Proteínas contendo grandes quantidades de 
aminoácidos carregados têm a tendência para ligar grandes 
quantidades de água. 

Conformação da proteína, 

Polaridade/hidrofobicidade 

superficial 

Se os grupos que são capazes de formar ligações de hidrogénio são 
removidos do contacto com a água e formam ligações de hidrogénio 
entre eles, então a quantidade de água ligada à proteína diminui. Por 
outro lado, se a molécula de proteína é desnaturada, estes grupos 
podem ter um melhor contacto com a fase aquosa e a capacidade 
de retenção de água pode na realidade aumentar com o processo de 
desnaturação. 

Força iónica 

Algumas proteínas necessitam da presença de quantidades vestigiais 
de eletrólitos para serem solúveis. Estes iões interagem com os 
grupos carregados na superfície da proteína e também com a água 
presente. Este facto tende a aumentar a quantidade de água ligada 
à proteína. No entanto, para elevadas concentrações de sais, os sais 
e a proteína podem competir para a água presente e a ligação de 
água à proteína, como também a sua solubilidade tendem a 
diminuir. A extensão destes efeitos depende em larga medida da 
natureza dos iões presentes. O tamanho do raio do ião hidratado dos 
iões parece ser o fator mais importante para o efeito de 
desidratação de elevadas concentrações de sais. 

pH 

Com a alteração do valor do pH duma solução de proteína, existe 
também uma alteração do número de grupos carregados nas 
moléculas. A alteração do pH pode também alterar a conformação 
da proteína, que pode tanto expor como esconder locais potenciais 
de ligação de água. 
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 A forma como a água se encontra ligada às proteínas é também importante para a 

explicação das propriedades funcionais das proteínas. Na tabela 3 encontra-se descrito o tipo de 

água associado às proteínas e a forma de ligação. 

 
Tabela 3 – Tipos de água associados às proteínas 

Tipos de água Descrição das interações 

Estrutural 

Uma molécula de água pode estar associada à estrutura final da 
molécula de proteína. A água serve como uma ponte de ligações de 
hidrogénio entre grupos polares dentro da molécula. Estas 
moléculas de água não têm o mesmo comportamento que a água 
pura, encontrando-se indisponíveis para reações químicas. 

Água da monocamada 
As moléculas de água que estão ligadas através de interações ião-
dipolo ou dipolo-dipolo, formando uma monocamada na qual as 
moléculas de água formam uma camada de moléculas de água 
fortemente ligadas em torno da molécula de proteína. 

Hidratação hidrofóbica 
Os grupos hidrofóbicos que são expostos à fase aquosa provocam 
uma ordenação das moléculas de água na sua proximidade. A 
natureza da água ligada perto destes grupos hidrofóbicos não está 
bem definida, mas esta não se comporta como a água pura. 

Interagem fortemente com as moléculas de proteína e apresentam propriedades que são diferentes 
daquelas da água pura. Uma das caraterísticas da água ligada é que esta não congela às temperaturas 
normais, sendo por esta razão designada por água não congelável. Este tipo de água pode ser previsto a 
partir da composição em aminoácidos da proteína. 

Capilar 

Água que se encontra associado às proteínas, mas que congela a 
temperaturas normais e atua como solvente para outros solutos. 
Esta água apresenta um comportamento semelhante à água pura, 
mas é muito difícil de remover da massa de proteína. A quantidade 
deste tipo de água associada às proteínas é muito dependente do 
método utilizado para a sua medição. Não existe uma boa descrição 
física das forças de atração que ligam esta água às proteínas, mas 
pelo menos uma quantidade apreciável parece estar encurralada 
numa rede tridimensional de moléculas de proteína. 

 

Gelificação/coagulação 

Os géis de proteínas podem ser formados por adição de sais, ação de enzimas, alteração 

do pH ou pela aplicação de calor, sendo o calor um dos processos mais utilizados para a formação 

de géis proteicos. O processo de gelificação pode ser considerado como um processo de duas 

fases, envolvendo a desnaturação inicial da molécula de proteína seguida pela sua agregação. 

Quando uma solução de proteína é aquecida, as ligações que mantêm a sua estrutura secundária 

e terciária são enfraquecidas e, a uma dada temperatura, são quebradas. Esta quebra das 

ligações não covalentes com a alteração resultante da estrutura da proteína é designada por 

desnaturação. No processo inicial da desnaturação térmica, a maioria das proteínas começa a 

desenrolar-se. Este processo de desnaturação frequentemente leva a um aumento da 
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quantidade de água fortemente ligada às proteínas. Se as interações proteína-proteína levam à 

formação de uma rede tri-dimensional capaz de reter moléculas de água, pode forma-se um gel. 

Se a rede é muito fraca, a viscosidade aumentará, mas será possível um fluxo fluído não se 

formando um gel. Se por outro lado as interações proteína-proteína são demasiado fortes, a rede 

entrará em colapso e a água será expulsa da estrutura. É portanto necessário um balanço entre 

as forças atrativas necessárias para a formação da rede e das forças repulsivas para evitar o seu 

colapso, condições necessárias para a formação de géis. 

 Para uma proteína fibrilar cuja estrutura é mantida por uma série de ligações iónicas, as 

moléculas de água não são capazes de interatuar com o interior das moléculas proteicas, pois 

existe uma grande quantidade de interações proteína-proteína. Se as moléculas de água 

tentarem interatuar em qualquer ponto da molécula de proteína, essa ligação teria de ser 

quebrada, mas também uma série de ligações vizinhas teriam de ser também enfraquecidas. Este 

fenómeno não é possível à temperatura ambiente e, por essa razão, a proteína permanece na 

conformação de menor energia. Este raciocínio pode-se aplicar a moléculas estabilizadas por 

pontes de hidrogénio tal como a hélice tripla do colagénio ou em proteínas globulares cuja 

estrutura é estabilizada por uma variedade de ligações não covalentes, como também algumas 

ligações covalentes. A aplicação de calor enfraquecerá estas ligações e permitirá à água 

interatuar com os grupos carregados. A uma dada temperatura, as forças atrativas 

estarãosuficientemente enfraquecidas de forma a permitir uma interação extensa entre a água 

e os grupos iónicos da proteína. Este facto causará uma desnaturação da molécula de proteína e 

um aumento da retenção de água. Se imaginarmos uma rede em três dimensões, podemos 

visionar a existência de “cavidades” de água livre que estaria associada com a rede. Esta água 

congelará a temperaturas normais e estará livre para participar nas reações químicas. Então, são 

necessárias interações proteína-proteína para que a rede se forme. As interações podem 

envolver pontes de cálcio, pontes iónicas, interações hidrofóbicas, pontes dissulfeto ou outras. 

Desde que existam interações suficientes para formar uma rede e forças de repulsão para evitar 

o colapso da rede, existe a formação dum gel. Existe uma variedade de fatores que têm influência 

na formação e propriedades dos géis de proteína (Tabela 3). 

 O calor é um dos principais agentes desnaturantes das proteínas nos alimentos. A 

maioria das proteínas desnatura-se a uma determinada temperatura. Uma vez desnaturadas, 

elas ficam suscetíveis à coagulação/gelificação, a qual pode ser detetada por meio da turvação 

da solução. Embora as proteínas sejam o principal agente coagulante nos alimentos, os outros 

componentes alimentares podem afetar a extensão da desnaturação das proteínas. Entre estes 

componentes encontram-se os sais, açúcares e ácidos. 
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Tabela 3 – Fatores que Influenciam a Formação e Propriedades dos Géis de Proteína. 

Fator ambiental Influência na formação e estrutura dos géis proteicos 

Temperatura 

O calor afeta tanto a velocidade de desnaturação, como também a velocidade 
das interações proteína-proteína. Se a velocidade de agregação das proteínas é 
muito rápida comparativamente à velocidade de desnaturação, a estrutura do 
gel será afetada de forma negativa. Se a velocidade ou extensão de agregação 
das proteínas é muito extensa, será formado um precipitado com pouca 
imobilização de água. A temperatura de formação de gel tem de ser selecionada 
de forma a balancear a velocidade de desnaturação proteica com a de velocidade 
de agregação. Frequentemente a temperatura utilizada minimiza a agregação, 
deixando a maioria das interações de interações proteína-proteína ocorrer 
durante o arrefecimento do sistema. 

Concentração 

de proteína 

A concentração de proteína determina a probabilidade de formação de gel e 
também as caraterísticas do gel formado. Quando o nível de proteínas é muito 
baixo, é difícil formar uma rede tridimensional. As interações proteicas tendem a 
ser intra-moleculares em vez de inter-moleculares, não se podendo estabelecer 
uma rede. À medida que a concentração de proteína aumenta, a probabilidade 
de interações intermoleculares aumenta e a uma dada concentração ocorre 
gelificação. Um posterior aumento do conteúdo de proteína altera a força e 
textura do gel, resultando em géis mais firmes resultantes de existir uma maior 
quantidade de água fortemente ligada às moléculas de proteína. 

pH 

O pH pode ter um efeito marcante na estrutura das proteínas e na quantidade de 
água que pode ser ligada à proteína. O pH pode também afetar a extensão das 
interações proteína-proteína, especialmente se estas forem de origem iónica. Em 
outras situações a manutenção do pH apropriado pode prevenir o colapso da 
rede do gel devido a repulsão de carga. A desnaturação das proteínas é 
dependente do pH, sendo a velocidade de desnaturação influenciada pelo pH 
durante o aquecimento. O ajuste do pH pode ser necessário para atingir um 
compromisso entre a velocidade de desnaturação e a velocidade de agregação 
como também entre as forças de atração e repulsão entre as cadeias de proteínas 
adjacentes. 

Força iónica 

Os sais afetam a estrutura das moléculas das proteínas, como também a natureza 
das interações proteína-água. Estes afetam tanto a solubilidade das proteínas 
como a velocidade de desnaturação térmica. Tal como com a temperatura e pH, 
existe geralmente um nível ótimo de sais que favorecem a formação de géis. A 
concentração de iões cálcio tem um efeito na gelificação mais do que seria de 
esperar, devido à alteração da força iónica ou o seu diâmetro hidratado. A 
concentração de iões cálcio pode afetar tanto a velocidade de desnaturação 
como a solubilidade das moléculas de proteína desnaturadas. A concentração de 
iões cálcio é importante na gelificação de vários sistemas proteicos,porque os 
iões cálcio são capazes de formar entrecruzamentos entre cadeias proteicas 
adjacentes, permitindo a formação de umarede tridimensional capaz de reter 
água. No entanto, existe em geral uma concentração ótima de iões cálcio para a 
formação de géis com boa textura. 

Grupos 

sulfidrilo 

O conteúdo de grupos sulfídrilo pode influenciar a formação de géis proteicos, 
através da formação de ligações de dissulfeto entre cadeias de proteína. No 
entanto verifica-se que esta importância é dependente do valor de pH do meio, 
geralmente com os valores de pH alcalino sendo mais favoráveis a este tipo de 
entrecruzamento. 

Hidrofobicidade 

Existe uma relação entre as caraterísticas de gelificação de alguns sistemas 
proteicos e a hidrofobicidade das proteínas. Como acontece no caso da 
concentração de cálcio e conteúdo de grupos sulfidrilo, existe um nível ótimo de 
hidrofobicidade, após o qual a força do gel é enfraquecida. Da mesma forma os 
locais hidrofóbicos das proteínas servem como locais de entrecruzamento e 
desta forma aumentam a força do gel. No entanto, um excesso de locais de 
entrecruzamento deverá causar a agregação das proteínas. 
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Texturização de proteínas 

A maioria das proteínas assume uma estrutura tridimensional que não é muito diferente 

duma esfera, sendo solúveis num maior ou menor grau. Para a maioria das funções das proteínas 

é necessário que estas sejam solúveis. No entanto, existem certas funções onde a solubilidade 

não é necessária nem desejável. Frequentemente as proteínas assumem uma estrutura terciária 

e quaternária para assegurar a sua insolubilidade. A principal proteína do músculo é a miosina. 

Esta proteína tem uma porção globular solúvel ligada a uma hélice longa e fina fortemente ligada. 

A hélice está de tal forma ligada que a água não consegue interagir com os aminoácidos e a 

proteína é insolúvel. No músculo, várias destas proteínas estão ligadas umas em torno das outras 

de forma a formar uma estrutura fibrosa. A textura da carne está diretamente relacionada com 

o conteúdo destas fibras (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Estrutura fibrilar da miosina (adaptado de: https://phys.org/news/2012-07-muscle-

proteins-scientists-basis-movement.html). 

 

Existem aplicações alimentares onde seria desejável utilizar uma fonte de proteína mais 

barata para simular a textura da carne. Nestes casos, a estrutura da proteína tem de ser moldada 

de forma a apresentar uma textura semelhante à da carne. O método mais utilizado para simular 

as fibras musculares é designado por texturização levando à formação de fibras proteicas. Se 

uma amostra de proteína é exposta a elevados valores de pH, as proteínas apresentam uma 

carga altamente negativa. Se existir uma carga suficientemente elevada, porções adjacentes da 

proteína começam a repelir-se devido à elevada densidade de carga. Quando isto ocorre, a 

proteína começa a desnaturar-se. Se o valor de pH é maior que o pKa da cisteína, as ligações 

dissulfeto serão clivadas e as proteínas poderão ainda desnaturar-se mais (desenrolar-se mais). 
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Na prática são produzidas suspensões de 20 a 50% de concentrado de proteína de soja, embora 

se possam utilizar outras fontes de proteínas. O pH é ajustado a cerca de 10. Este valor é 

frequentemente o suficiente para a desnaturação das proteínas e a viscosidade da solução 

aumenta rapidamente, à medida que as proteínas começam a desnaturar. A exposição 

prolongada a valores de pH elevados deve ser evitado de forma a minimizar a degradação de 

aminoácidos e evitar a formação de produtos de degradação potencialmente tóxicos. As 

proteínas repelir-se-ão umas às outras em solução. A solução é passada por aplicação de pressão 

através de aberturas com um diâmetro entre 0,005 e 0,015 mm. A pressão provoca o 

alinhamento das “cordas”, à medida que passam através das aberturas estreitas. As proteínas 

são colocadas numa solução que contém cálcio e baixo pH. Os iões cálcio formam 

entrecruzamentos entre os grupos negativamente carregados e o baixo valor de pH neutraliza a 

carga altamente negativa. Se for realizado de forma correta, o pH final rondará o ponto 

isoelétrico da proteína. A este valor de pH o número de cargas positivas e negativas da proteína 

é igual, e a atração entre porções adjacentes de moléculas é máxima. O resultado final é a 

formação de fibras assimétricas que são insolúveis a valores de pH neutros. Estas fibras são 

semelhantes àquelas encontradas na carne e a textura dos produtos contendo fibras fazem 

lembrar a carne. 

 

 

Material 

Ovos, proteínas de soja, carne de vaca moída 
Banhos de água a 55, 60, 63, 65 e 68 ºC 
Turbidímetro 
Solução 0,1M de NaCl 
Solução 0,1M de CaCl2 
Solução 0,1M de FeCl3 
Solução 0,1 M de sacarose 
Solução 1,0M de sacarose 
Solução 0,001M de HCl 
Solução 0,1M de HCl 
Solução de ácido fosfórico 0,5 M pH 2,5 contendo 10% de NaCl 

  

Material e Métodos
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Procedimento 

Efeito da temperatura na desnaturação das proteínas 

Prepare 100 mL duma dispersão 10% (v/v) de clara de ovo em água destilada. Filtre para 

remover as membranas opacas. Coloque 5 mL da solução de albumina em cada 5 tubos de 

ensaio. Coloque cada um dos tubos de ensaio nos banhos às diferentes temperaturas de 55, 60, 

63, 65 e 68 ºC. Aqueça as amostras durante 30 min. Arrefeça até à temperatura ambiente em 

água corrente. Determine a absorvância das amostras com o espectrofotómetro a 450 nm. Utilize 

a amostra não aquecida para acertar o branco do espetrofotómetro. Certifique-se que agita as 

amostras bem, antes da sua leitura. 

 

Coagulação das proteínas 

Dilua uma clara de ovo (ligeiramente batido) com três volumes de água destilada, agite 

lentamente, mas de forma completa e filtre. A cada série de tubos de ensaio, adicione 10 mL da 

dispersão de albumina e 5 mL de cada uma das soluções listadas na Tabela 1, incluindo a água 

destilada. Meça o valor de pH das soluções contendo água destilada, 0,001M de HCl e 0,1M de 

HCl. Coloque todos os tubos num copo contendo água fria, aqueça suavemente, e anote a 

temperatura à qual se desenvolve opalescência. Geralmente as amostras necessitam de ser 

aquecidas durante cerca de 20 min. 

 

Tabela 1 – Composição das misturas de proteína com solutos e diferentes pH’s. 

 0,1 M 

NaCl 

0,1M 

CaCl2 

0,1 M 

FeCl3 

0,1 M 

Sacarose 

1M 

Sacarose 

0,001M 

HCl 

0,1M 

HCl 

 10 mL 10 mL 10 mL 10 mL 10 mL 10 mL 10 mL 

Proteína 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 

Temperatura        

 

Efeito do pH na hidratação das proteínas 

 Coloque cerca de 3 g de carne finamente moída em tubos de centrífuga. Adicione 15 mL 

de água destilada a cada tubo de centrífuga e homogeneize os conteúdos. 

 Ajuste o pH de cada tubo aos seguintes valores: pH 4, pH 4.5, pH 5.0, pH 5.5, pH 6.0; pH 

7.0, utilizando NaOH ou HCl. 

 Verifique novamente o pH dos tubos, 10 min após o ajuste inicial. 
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 Após 5 min, centrifugue os tubos durante 10 min a 2000 rpm (~1500xg). Após 

centrifugação, decante cuidadosamente o sobrenadante. Pese a massa do sedimento de 

proteína. 

 

Produção de proteína texturizada. 

 Num copo de 250 mL, suspenda 3 g de isolado de proteína de soja em NaOH a 10%, 

adicionando a solução de NaOH até se formar um caldo pastoso. 

 Adicione a pasta numa seringa, e pressione a mistura lentamente, através da agulha para 

a solução de precipitação (o banho de precipitação é uma solução ácida – ácido acético, cítrico, 

fosfórico, láctico ou hidrocloridrico contendo usualmente NaCl a 10% ou CalCl2 a 2%). No banho 

de precipitação, as proteínas são coaguladas por alteração do pH até ao seu ponto isoelétrico, 

por efeito de salting-out ou através do entrecruzamento ou através da complexação dos iões 

cálcio. Devido à sua orientação alongada e paralela, as moléculas de proteína em cada um dos 

filamentos interagem fortemente, através de pontes de hidrogénio, interações iónicas e pontes 

dissulfeto, formando uma fibra proteica hidratada.  

 Repita o passo anterior, mas utilize água em vez da solução de precipitação. 

 

 

Descreva a aparência das soluções 

Represente a temperatura vs absorvância e compare a curva com a visualização experimental. 

A partir dos dados obtidos, qual o efeito do calor nas proteínas. 

Qual o efeito do pH na massa de carne sedimentada? 

Como é que este se relaciona com a hidratação das proteínas musculares? 

Explique e ilustre as alterações químicas responsáveis por estes efeitos.  

Descreva a aparência da proteína em cada um dos processos de texturização. 

Compare a corda com o material que não foi submetido ao banho de precipitação. 

  

Resultados e Discussão
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A partir dos seus dados, pode localizar o ponto isoelétrico das proteínas miofibrilares? 

Por que razão precipitam as proteínas no ponto isoelétrico? 

O que é o efeito de salting-out das proteínas? 

 

 

Questionário

Referências: 
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American Association of Cereal Chemists. p 321-41 
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Trabalho Prático nº 7 
• Estudo do efeito de diferentes 

ingredientes na capacidade 
espumante e estabilidade de 
espumas proteicas

Rever:
• Estrutura das Proteínas (Bioquímica)

Objetivos:
• Estudar o efeito de diferentes ingredientes 

utilizados na indústria alimentar na 
capacidade espumante e estabilidade de 
espumas proteicas
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Os ovos (Figura 1 e Tabela 1) têm sido amplamente utilizados em diversas aplicações 

alimentares e não alimentares. Exemplos de aplicações alimentares são a utilização dos produtos 

de ovos tais como ovos líquidos, congelados e secos como ingredientes de uma variedade de 

diferentes produtos alimentares formulados incluindo as misturas para bolos, molhos de saladas, 

maionese, produtos de confeitaria entre outros. Os produtos de ovos são também utilizados em 

outras aplicações industriais, como por exemplo a utilização da lisozima para a produção de 

produtos de higiene oral incluindo pastas de dentes e pastilhas elásticas para a prevenção de 

infecções da mucosa oral. 

 

 

Figura 1 – Estrutura do ovo de galinha 

  

Introdução
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Tabela 1 – Composição do ovo de galinha 

 Ovo Gema Clara Casca 

Peso por unidade (g) 60 18 32 6 

Composição (g/ 100g) 

Água 66 48 87 - 

Proteína 12 16 10,5 2 

Lípidos 11 34 - - 

Hidratos de carbono 0,5 0,4 0,6 - 

Minerais 11 1,1 0,7 98 

 

Existe uma variedade de produtos alimentares arejados ou gaseificados tais como as 

mousses, gelados, merengues, bolos, pão, produtos de confeitaria e chantilly, todos eles 

contendo bolhas de ar. Todos estes produtos arejados diferem na sua cor, flavour e textura. Os 

gases comumente utilizados na formação destas espumas incluem o ar, azoto e dióxido de 

carbono. A formação de espumas nestes produtos fornecem um conjunto de propriedades 

sensoriais únicas tornando a sua textura mais leve e suave e melhorando a aparência do produto 

A clara do ovo é muito utilizada como um ingrediente alimentar funcional em muitos produtos 

alimentares devido às múltiplas propriedades das proteínas da clara do ovo: formação de 

espumas, gelificação (coagulação) e propriedades emulsificantes. A clara do ovo é também bem 

conhecida como uma excelente fonte proteica na alimentação humana devido à sua elevada 

biodisponibilidade e elevado conteúdo de aminoácidos essenciais. O valor biológico da proteína 

da clara do ovo é um dos maiores de entre todas as proteínas alimentares, sendo rapidamente 

hidrolisado, absorvido e eficientemente utilizado pelo corpo. Como agente de formação de 

espumas, as proteínas da clara do ovo durante o processo de batedura são capazes de adsorver 

rapidamente na interface ar-água e formar um filme viscoelástico coeso em torno das bolhas de 

ar, devido à sua capacidade de estabelecer interacções intermoleculares após desnaturação. A 

capacidade espumante da clara do ovo é atribuída à estrutura química e propriedades físicas das 

proteínas da clara de ovo. Algumas das proteínas importantes da clara do ovo que são 

responsáveis pela sua elevada capacidade de formação de espuma incluem a ovalbumina, 

ovomucina e ovoglobulinas. Estas são proteínas globulares contendo grupos –SH livres e ligações 

dissulfeto contendo também aminoácidos não polares agrupados e empacotados no interior das 

moléculas de proteína. Estas proteínas desnaturam rapidamente na interface ar-água, designada 

de desnaturação interfacial, quando se aplicam forças de corte à clara de ovo (Figura 2). Como 

resultado da desnaturação das proteínas ocorre uma agregação das proteínas na interface que 
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leva à formação de um filme interfacial rígido em torno das bolhas de ar incorporadas, 

promovendo a estabilização da espuma (Figura 2). 

 

Figura 2 – Representação esquemática do processo de formação da espuma a partir das claras 

de ovo. 

 

A eficiência das proteínas da clara de ovo como agentes espumantes pode ser 

favoravelmente ou negativamente afetadas por alterações das suas propriedades físico-químicas 

devido a vários fatores: tratamento térmico, alta pressão, forças de corte, pH, força iónica, 

temperatura, concentração e tipo de proteínas, e a presença de outros ingredientes tais como 

açúcar e hidrocoloides.  

Existem vários fatores que influenciam a estabilidade da espuma. A ocorrência de 

drenagem do líquido resulta na aproxiamação das superfícies das bolhas levando à coalescência 

das bolhas de ar e à perda da estrutura da espuma e da sua textura. Um segundo mecanismo 

também importante para a desestabilização da espuma é à difusão de gás e o amadurecimento 

de Otswald. O mecanismo de difusão de gás envolve a passagem de ar das bolhas pequenas para 

as bolhas grandes devido às diferenças de pressões internas entre as bolhas. O fluxo de ar entre 

bolhas é geralmente maior das bolhas pequenas para as bolhas grandes, resultando no final a 

uma espuma contendo um elevado número de bolhas grandes, fenómeno designado de 

dismutação ou desproporcionação (Figura 3). Este fenómeno provoca a diminuição do tamanho 

das bolhas pequenas que eventualmente desaparecem, restando apenas as bolhas grandes 

(amadurecimento de Otswald). Como o número de bolhas grandes aumenta, o filme entre as 

bolhas de ar diminui, aumentando a velocidade de drenagem, provocando uma diminuição do 

volume da espuma e eventualmente o seu colapso. 

 

  

Proteína globular Proteína desnaturada

Bolha de ar

Proteína desnaturada na interface

Bolha de ar
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Figura 3 – Evolução da estrutura das bolhas numa amostra de espuma de ovo que foi misturada 

durante 345 s. 

 

Umas das formas de estudar a capacidade de formação de espuma e a estabilidade da 

espuma formada é através da determinação do tempo de batedura necessário até obter uma 

espuma com uma pré-determinada consistência e através da determinação da velocidade de 

escoamento do líquido na espuma. Utilizando estas técnicas podemos comparar o efeito positivo 

ou negativo de diferentes ingredientes alimentar, muitas vezes utilizados em conjunto com as 

claras de ovo como poe exemplo o açúcar, o sal, a água e a gema de ovo. Por exemplo o açúcar 

devido ao aumento da viscosidade da solução diminui a quantidade de ar introduzido na solução, 

diminuindo velocidade de desnaturação das proteínas, aumentando o tempo necessário ao 

batimento até se obter a consistência de claras em castelo. Por outro lado também devido ao 

aumento da viscosidade sacarose a velocidade de drenagem do líquido da espuma é menor, 

aumentando significativamente a estabilidade da espuma. A presença de pequenas quantidades 

de gema de ovo diminuiem a estabilidade da espuma. A gema de ovo contêm elevadas 

quantidades de fosfolípidos, os quais devido à sua natureza anfifílica são capazes de se instalar 

na interface ar-água formada durante o processo de batedura, diminuindo o espaço disponível 

para as proteínas estabilizarem a interface. No entanto a sua capacidade estabilizadora das 

espumas é menor devido à natureza reversível do processo de adsorção dos fosfolípidos na 

interface ar-água. A adição de pequenas quantidades de ácido, devido à diminuição do pH resulta 

num aumento da estabilidade das espumas devido à diminuição das cargas susperficiais das 

proteínas que apresentam um ponto isoelétrico entre 4,0 e 4,5. 
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Material e Reagentes: 
Material Reagentes 
6 funis de 12,5 cm de diâmetro 
6 provetas de 25 mL 
6 vidros de relógio de 15 cm de diâmetro  
cronómetro  
espátula de borracha 

Sal 
Açúcar 
Ovos 

 

Procedimento Experimental 

Para o ensaio, bater 50g de ovo, até dureza suficiente para manter um “cume”, mas 

continuando as claras brilhantes (claras em castelo). Registar o tempo necessário para esta 

operação. 

Preparar 5 ensaios diferentes, adicionando a cada um, 50g de clara de ovo e 

respectivamente: 1. 1,56g de sal; 2. 12 gotas de gema de ovo; 3. 30 mL de água; 4. 50g de açúcar 

adicionando antes de as claras ficarem consistentes; 5. 30g de água + 50g de açúcar adicionando 

antes de as claras ficarem consistentes. 

Medir a estabilidade da espuma da seguinte forma: 

- Colocar um funil de cerca de 12,5cm de diâmetro num suporte e uma proveta de 25 mL por 

baixo dele. Colocar lã de vidro no funil sem que esta entre para o tubo. Transferir a espuma 

preparada para o funil, usando uma espátula de borracha e começar a contar o tempo. Cobrir o 

funil com um vidro de relógio. Tomar nota do volume de líquido separado da espuma, cada 10 

minutos durante uma hora. 

  

Material e Métodos
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Traçar um gráfico com os resultados, colocando o tempo de separação, no eixo dos xx, e 

o volume de líquido separado, no eixo dos yy. Todas as variáveis de cada experiência podem ser 

registadas num gráfico, se este for correctamente traçado. 

 

 

 Para cada uma das experiências explique os resultados da velocidade da formação de 

espuma obtidos em termos químicos, isto é, se a a velocidade de formação de espuma 

aumentou, qual a razão de natureza química que explica o observado e vice-versa. 

 Para cada uma das experiências explique os resultados da estabilidade da espuma 

obtidos em termos químicos, isto é, se a estabilidade da espuma aumentou, qual a razão de 

natureza química que explica o observado e vice-versa. 

  

Resultados e Discussão
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1 – Com o envelhecimento dos ovos existe um aumento do pH da clara. Qual achas que irá ser o 

efeito na capacidade espumante e estabilidade da espuma da clara de ovo? 

2 – Se adicionasse em conjunto a água e o açúcar nas quantidades utilizadas no trabalho, qual o 

resultado final que esperaria em termos de velocidade de formação da espuma e estabilidade da 

espuma de clara de ovo? 

 

 

Questionário

Referências: 
Belitz, H.D., Grosch, W., Schieberle, P. Food Chemistry. 4th revised and 

extended ed. 2009. 

Damodaran, S. Protein stabilization of emulsions and foams. Journal of 

Food Science, 2005, 70, R56-R66. 

Vadehra, D.V., Nath, K.R. Eggs as a source of protein. Critical Reviews in 

Food Technology, 1973, 4, 193-309.  
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Trabalho Prático nº 8 
• Pigmentos de origem animal: 

isolamento e efeito do 
processamento na cor

Rever:
• Estrutura das Proteínas (Bioquímica)

• Reações de Complexação (Química 
Geral)

Objetivos:
• Estudar as propriedades químicas da 

mioglobina e a sua relação com a cor da 
molécula e dos produtos cárnicos
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 A cor da carne é uma das suas caraterísticas mais importantes. É o primeiro atributo pelo 

qual tanto as carnes frescas como curadas são julgadas pelos consumidores, antes da compra 

e/ou consumo. Os principais pigmentos da carne são a mioglobina e a hemoglobina, e a cor da 

carne depende das suas concentrações, da reação destes pigmentos com os elementos gasosos 

ou componentes químicos e das propriedades estruturais das proteínas do músculo. A 

mioglobina é predominante no tecido muscular bem irrigado (~80%). A mioglobina e a 

hemoglobina são proteínas globulares que contêm um grupo heme (Figura 1). A mioglobina é 

uma proteína monomérica (contém apenas uma cadeia polipeptídica) tendo um peso molecular 

de aproximadamente 18 kDa. Está presente tanto no músculo-esquelético, como no músculo 

cardíaco, e tem a capacidade de fixar o oxigénio molecular dentro do músculo. A hemoglobina é 

um tetrámero com um peso molecular de aproximadamente 64 kDa. A parte de ambas as 

moléculas que dá cor à carne é o grupo heme (Figura 1). O grupo heme é constituído por um 

átomo central de ferro ligado a um anel de protopofirina ocupando quatro dos seis locais de 

coordenação. A quinta posição encontra-se ligada ao átomo de azoto do grupo imidazole do 

resíduo de histidina (#93) da proteína, sendo este o único ponto de ligação entre o grupo heme 

e a globina. O sexto local de coordenação encontra-se disponível para complexar uma série de 

ligandos.  

O conteúdo de mioglobina na carne varia com a espécie (Tabela 1), idade, sexo, tipo de 

músculo e atividade física. Na carne fresca, a mioglobina pode existir como desoximioglobina, 

oximioglobina ou metamioglobina. Estas três formas são importantes porque afetam a cor da 

carne. 

 

 

 

Introdução
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Estado 

oxidação  

R  Cor Designação 

Fe (+2) H2O  Púrpura Desoximioglobina 

Fe (+2) O2  Vermelha Oximioglobina 

Fe (+2) NO  Cor-de-rosa (instável) Nitosomioglobina 

Fe (+2) CO  Vermelha Carboximioglobina 

Fe (+3) H2O  globina Castanha Metmioglobina 

Fe (+3) H2O  globina 

desnaturada 

Castanho/cinzento Metmioglobina 

desnaturada 

Fe (+3) SH  Verde Sulfomioglobina 

Fe (+3)  H2O2 Verde Coleglobina 

Figura 1 – Estrutura da mioglobina, das suas diferentes formas presentes nos produtos cárneos 

consoante o estado de oxidação do ião ferro central e susbtância complexadas ao átomo de ferro 

e consoante o estado nativo ou desnaturado da proteína globina. 
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Figura 2 – Influência da pressão parcial de oxigénio na abundância relativa das três diferentes 
formas de mioglobina (Forrest et al., 1975) 

 

Tabela 1 – Concentrações típicas de mioglobina nos tecidos de diferentes espécies de animais 

(Acton e Dawson, 1994) 

Tecido Mioglobina (mg/g) 

Carne de frango 0,1-0,4 

Carne de perú 0,6-2,0 

Porco 1,5-7,0 

Carne de vaca 10,0-18,0 

Bife de vaca 2.0-5.0 

 

 O átomo de ferro no centro do grupo heme é a chave para a função e cor da mioglobina. 

Quando o estado de oxidação do ferro é +2 (ferro ferroso), é capaz de fixar o oxigénio molecular 

(O2), óxido nitroso (NO), monóxido de carbono (CO), água e outras moléculas. Na 

desoximioglobina o estado de oxidação do ferro é +2. Na oximioglobina, o estado de oxidação 

do ferro também é +2 e o oxigénio molecular encontra-se complexado com o ferro. Na 

metamioglobina, o estado de oxidação do ferro é +3 (férrico) e esta perde a capacidade de fixar 

o oxigénio. A desoximioglobina apresenta uma cor púrpura intensa, a oximioglobina é vermelha 

e a metamioglobina é castanha. Cada uma destas formas apresenta o seu espetro caraterístico 

(Figura 1, Anexo E). 

 Na carne fresca em contacto com o ar, a sua superfície contém oximioglobina, 

responsável pelo seu vermelho vivo. À medida que o oxigénio penetra no tecido, é lentamente 

utilizado para oxidar várias substâncias reduzidas, principalmente coenzimas, deixadas no estado 
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reduzido quando o ciclo glicolítico parou. O resultado desta situação é um gradiente na pressão 

de oxigénio no tecido, desde quase a saturação perto da superfície até zero a poucos centímetros 

da superfície. A espessura desta camada de oxigénio varia com a concentração de material 

reduzido residual e atividade enzimática, pH e temperatura. O interior da carne mantém-se 

vermelha escura devido à presença de desoximioglobina. Entre a camada exterior vermelha viva 

e o interior vermelho escuro, frequentemente encontra-se uma pequena camada de cor 

castanha de pigmento oxidado (metamioglobina). Isto ocorre, porque o processo de oxidação de 

metamioglobina é favorecido a baixas pressões parciais de oxigénio. 

 O estado químico dos pigmentos da carne pode controlar-se em certa medida por 

regulação da pressão parcial do oxigénio no espaço de cabeça em contacto com a carne. Na carne 

fresca, na ausência de oxigénio atomosférico, a desoximioglobina encontra-se na forma ferrosa. 

Este facto deve-se à atividade enzimática normal na carne que utiliza o oxigénio, tornando o 

ambiente redutor. Se for permitida a entrada de pequenas quantidades de oxigénio e este 

contactar com a superfície da carne, a desoximioglobina oxidar-se-á a metamioglobina. Em 

presença de maiores quantidades de oxigénio, ocorrerá a complexação do oxigénio pela 

desoximioglobina, e esta converter-se-á em oximioglobina. Na oximioglobina, o estado ferroso 

encontra-se estabilizado tornando menos provável a sua oxidação na forma férrica (Figura 2). 

Esta é a razão pela qual os vendedores de carne a retalho utilizam invólucros permeáveis ao 

oxigénio para a carne em exposição. Os consumidores preferem uma carne com cor vermelha 

agradável. 

 A principal causa de descoloração da superfície na carne fresca é a formação de 

metamioglobina. A formação de metamioglobina é desfavorecida, desde que os mecanismos 

redutores e/ou as condições de elevadas pressões parciais de oxigénio sejam mantidos. A cor 

castanha é apercebida pelos consumidores quando cerca de 50-60% da mioglobina (na 

superfície) existe na forma de metamioglobina. A oxidação da desoximioglobina e/ou 

oximioglobina para metamioglobina é muito afetada pelo valor do pH e temperatura. O valor do 

pH da carne é, em geral, entre 5,4-5,8, valores de pH aos quais a oxidação da mioglobina é 

favorecida. O valor do pH do meio ambiente afeta a estrutura terciária da mioglobina, 

especialmente na região em torno do grupo heme. A baixo valor de pH, esta estrutura desnatura-

se expondo o grupo heme ao ambiente exterior, resultando numa baixa estabilidade e em 

aumento da oxidação. 

 Quando a carne é curada, a desoximioglobina converte-se na nitrosilmioglobina. Esta é 

obtida por tratamento da carne com nitrito e agentes redutores adequados (Figura 3). A 

utilização de nitratos e nitritos é muito importante na produção de produtos curados. Eles 

aumentam a segurança alimentar dos produtos, devido às suas propriedades antimicrobianas, 
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especialmente contra o Clostridium botulinum, inibindo a produção de toxinas. Para além desta 

função antimicrobiana, estes aditivos são importantes para a cor rosada da carne curada, através 

da estabilização da cor por formação de nitrosomioglobina. 

 

 

Figura 3 – Alterações químicas no grupo heme de carnes frescas e curadas. A desoximioglobina 

é a forma predominante da carne fresca envolta numa película impermável ao oxigénio. A 

oxomioglobina é a forma predominante na superfície da carne fresca envolvida por uma película 

permeável ao oxigénio. O nitrosil hemocromo é a forma predominante em carnes cozidas e 

curadas. O NO forma-se durante o processo de cura, a partir da redução do nitrito. A velocidade 

de oxidação da nitrosomioglobina aumenta com o aumento da pressão de oxigénio, razão pela 

qual a estabilidade da cor das carnes curadas depende da ausência de oxigénio. 
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Material e Reagentes: 
Material Reagentes 
Tubos de ensaio 
Centrífuga 
Vareta de vidro 
Pipetas de Pasteur 
Espetrofotómetro de UV-Vis 
Células de plástico ou vidro. 

Carne picada/hambúrguer 
Tampão fosfato de potássio 0,05M a pH 6.8 
(tampão de extração) 
Celite 
Solução de ditionito de sódio (Na2S2O4) a 10 
mg/mL em tampão fosfato pH 6.8 desarejada 
(preparar antes de usar) 
Nitrito de sódio (NaNO2) 1.0M em água, 
desarejada. 
Ácido ascórbico 1.0 M em água desarejada. 
 

Procedimento Experimental 

Isolamento da mioglobina do hambúrguer 

Pese 4g de hambúrguer colocando num tubo de ensaio de centrífuga. Adicione 5 mL de 

tampão de extração e agite com uma vareta de vidro durante 1 minuto. 

Coloque o tubo de ensaio na centrífuga (tenha atenção para equilibrar bem a centrífuga, 

colocando um tubo com o mesmo volume de água numa posição diametralmente oposta) e 

centrifugue durante 5 minutos a 10000 rpm. Retire cuidadosamente o sobrenadante com uma 

pipeta de Pasteur colocando-o noutro tubo de ensaio limpo. Se a solução for turva, esta deve ser 

filtrada (por exemplo: através de uma pipeta de Pasteur contendo algodão no fundo e 

preenchida até ao meio com celite). 

Adquira o espetro de visível na gama de 300 a 700 nm, diluindo com o tampão de 

extração, se necessário, de forma a não obter uma absorvância superior a 1,5 unidades de 

absorvância nesta gama. 

 

Preparação e análise espetral da mioglobina, oximioglobina e metamioglobina 

 Marque três tubos de ensaio de 10 mL, identificando-os como a, b, c, d 

 Num kitasato coloque 100 mL da solução tampão de fosfato, e desgaseifique por 

aplicação de vácuo e agitação manual. 

 Coloque 2 mL da solução diluída do extrato de mioglobina em cada um dos tubos de 

ensaio. 

 Coloque no tubo a 2mL da solução tampão desgaseificada. 

 Coloque no tubo b 2 mL da solução de ditionito de sódio. 

Material e Métodos
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 Coloque no tubo c 2 mL da solução tampão e borbulhe com ar. 

 Coloque no tubo d 2 mL da solução de ferrocianeto de potássio. 

 Observe a cor em cada um dos tubos. Adquira o espetro de absorção de cada tratamento 

na gama de 400 a 700 nm. 

 Coloque as soluções de mioglobina tratadas num banho de água em ebulição durante 15 

min. Adquira o espetro de absorção de cada tratamento na gama de 400 a 700 nm (Se necessário 

filtre a solução). 

 

Preparação e análise espetral da nitrosilmioglobina 

 Marque três tubos de ensaio com a letras e, f e g. 

 Transfira 2 mL da solução de mioglobina ajuste o pH a ~5 para cada um dos tubos 

 Trate cada um dos tubos da seguinte forma: 

 Tubo e: adicione 2 mL de água e misture 

 Tubo f: adicione 1 mL da solução de NaNO2 e 1 mL de água, agite para misturar 

 Tubo g: adicione 1 mL da solução de NaNO2 e 1 mL da solução de ácido ascórbico, agite 

para misturar. 

 Observe a cor em cada um dos tubos. Adquira o espetro de absorção de cada tratamento 

na gama de 400 a 700 nm. 

 Coloque as soluções de mioglobina tratadas num banho de água em ebulição durante 15 

min. Adquira o espetro de absorção de cada tratamento na gama de 400 a 700 nm (Se necessário 

filtre a solução). 
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1 - Calcule a concentração total de mioglobinas e a concentração de cada uma das espécies 

separadamente, utilizando as equações indicadas abaixo, para cada um dos tratamentos. 

 

𝐶 (𝑚𝑚𝑜𝑙𝐿−1) = −0,166𝐴572 + 0,086𝐴565 + 0,088𝐴545 + 0,099𝐴525 (Eq. 1) 

[𝑀𝑏𝑟𝑒𝑑] = 0,369
𝐴572

𝐴525
+ 1,140

𝐴565

𝐴525
− 0,941

𝐴545

𝐴525
+ 0,015 (Eq. 2) 

[𝑀𝑏𝑂2] = 0,882
𝐴572

𝐴525
− 1,267

𝐴565

𝐴525
+ 0,809

𝐴545

𝐴525
− 0,361 (Eq. 3) 

[𝑀𝑏𝑜𝑥] = −2,514
𝐴572

𝐴525
+ 0,777

𝐴565

𝐴525
+ 0,800

𝐴545

𝐴525
+ 1,098 (Eq. 4) 

Onde A = absorvância a  nm; c = concentração total de mioglobina 

 

2 - Descreva as alterações resultantes dos tratamentos térmicos efetuados 

 

 

Com que objetivo é que se utiliza o ditionito de sódio (Na2S2O4)? 

Como relaciona as alterações no espetro de absorção com a cor observada da solução? 

 

 

Resultados e Discussão

Questionário
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Trabalho Prático nº 9 
• Acastanhamento enzimático:  

aspetos tecnológicos.

Rever:
• Estrutura Compostos Fenólicos

(Quimica Orgânica)

• Atividade Enzimática (Bioquímica)

Objetivos:
• Controlar a atividade da PPO

• Especificidade da PPO
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A polifenol-oxidase (PFO) e os compostos fenólicos, na presença do oxigénio, são os 

responsáveis pelo acastanhamento enzimático nos frutos e vegetais. Nas células vegetais a PFO 

(também designada por cresolase e tirosinase) e os seus substratos fenólicos estão separados 

fisicamente nos cloroplastos e nos vacúolos, não ocorrendo a oxidação dos compostos fenólicos 

e o acastanhamento enzimático. A rutura das células por ação mecânica ou a sua desintegração 

durante o amadurecimento permite o contacto da PFO com os compostos fenólicos que na 

presença do oxigénio do ar, cataliza os primeiros passos na conversão bioquímica dos compostos 

fenólicos a quinonas (Figura 1). As quinonas assim formadas podem sofrer polimerização, dando 

origem a polímeros escuros e insolúveis designados por melaninas.  

 

Figura 1 – Mecanismo de oxidação de compostos fenólicos pela polifenoloxidase 

 

O acastanhamento enzimático prejudica a qualidade dos alimentos, especialmente na 

pós-colheita e armazenamento de frutos frescos e sumos, sendo responsável por muitas perdas 

na produção de frutos e vegetais. A velocidade de acastanhamento enzimático em frutos e 

vegetais é dependente do conteúdo de PFO ativa nos tecidos vegetais, o conteúdo de compostos 

fenólicos dos tecidos, pH, temperatura e disponibilidade de oxigénio no tecido. Este processo de 

degradação da qualidade dos alimentos apresenta as caraterísticas típicas dum processo 

enzimático, tais como pH ótimo, temperatura ótima e especificidade do substrato. A reação dá-

se rapidamente à temperatura ambiente a valores de pH entre 5 e 7. No que diz respeito ao 

substrato a PFO é principalmente uma catecolase estando restrita à oxidação de 1,2-

dihidroxibenzenos e derivados (Figura 1). No entanto, algumas possuem atividade cresolase, 
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podendo introduzir um grupo hidroxilo adjacente a um outro pré-existente, convertendo um 

composto monofenólico num orto-difenol. 

 

Figura 2 – Mecanismo de ação da PFO  

 

 O controlo do acastanhamento enzimático é um aspeto muito importante na indústria 

alimentar, já que a cor dos alimentos influencia a decisão dos consumidores e os alimentos 

acastanhados (especialmente os frutos) são vistos como deteriorados. Existem vários métodos 

que podem ser aplicados para evitar o acastanhamento enzimático, que diferem no mecanismo 

pelo qual este processo é evitado ou retardado: i) eliminação do oxigénio (p.ex. por imersão em 

água, xaropes ou vácuo); ii) adição de agentes complexantes de forma a remover os iões cobre 

do centro ativo da enzima, iii) inativação da enzima por tratamento térmico (branqueamento), 

iv) modificação dos produtos de oxidação dos compostos fenólicos de forma a inibir a formação 

de melanina (Figura 3). 
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Figura 3 – Reatividade das orto-quinonas 

 
Material e Reagentes 

Material Reagentes 
Tubos de ensaio . Frutos frescos (maçã, uvas, banana, pêra, 

batata, etc) 
Pipetas graduadas de 5 ml, de 10 mL, de 15 
mL e de 20 mL 

Tampão fosfato de sódio (100 mM, pH 5,0) 

Almofariz e pilão Polivinilpolipirrolidina (PVPP) 
Balões volumétricos de 100 mL Ácido acético 1% 
Tecido de algodão Ácido acético 0,1%. 
Copo de 100 mL Catecol 0,02M 
Pipeta de 1 mL . Ácido cítrico 0,2% 
Pipeta de 2 mL . NaCl 3% 
Tubos de ensaio 8+ . EDTA 100mM 
 . Ácido ascórbico 0,2% 
 . Sulfito de sódio 0,2% 
 . CuSO4 0,05% 
 . Fluoroglucinol 0,020M 
 . p-hidroxifenol 0,020M 
 . Tirosina 0,020M 
 . Ácido perclórico 2N 

  

Material e Métodos
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Procedimento 

Preparação do extrato bruto de polifenol-oxidase do fruto  

 Coloque cerca de 50g do alimento descascado no liquidificador contendo 50 mL da 

solução gelada tampão de fosfato de sódio (100 mM, pH 5,0). 

 Homogeneíze a amostra até obter uma papa e filtre, através dum tecido de algodão para 

um copo de 100 mL imerso em gelo, espremendo o material. Adicione 1g de 

polivinilpolipirrolidona (PVPP) por 100 mL de extrato. Filtre a mistura, colecione o filtrado 

colocando-o em gelo. 

 

Efeito dos diferentes aditivos no escurecimento enzimático. 

 Coloque em cada um dos nove tubos de ensaio 1mL do extrato bruto de PFO, 2 mL das 

soluções teste descritas no quadro 1. Adicione a cada tubo de ensaio 1,0 ml da solução 0,02M de 

catecol. Após 20 minutos à temperatura ambiente, adicione 1 mL de ácido perclórico 2N e meça 

a absorvância a 395nm. Calcule a atividade da PFO em cada um dos ensaios expressando-a em 

Unidades de Atividade (U) em que 1 U de PFO é definida como o aumento de uma unidade de 

absorvância por minuto/mL de amostra (Anexo C). Calcule a percentagem de inibição da 

atividade de PFO de cada um dos aditivos estudados. 

 

Tabela 1 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Água Ácido 

acético 

1% 

Ácido 

acético 

0,1% 

Ácido 

cítrico 

0,2% 

NaCl 

3% 

EDTA 

100mM 

Ác. 

ascórbico 

0,2% 

Sulfito 

0,2% 

CuSO4 

0,05% 

Abs395nm          

U/mL          

% Inibição          
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Efeito do pH no acastanhamento  

Em cada um dos oito tubos de ensaio coloque 1mL do extrato bruto de PFO e 3 mL de cada uma 

das soluções tampão (pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Após 15 minutos, adicione 1.0 ml da solução de 0.02M 

de catecol. Após 20 minutos à temperatura ambiente, adicione 1 mL de ácido perclórico 2N e 

meça a absorvância a 395nm. Calcule a atividade da PFO em cada um dos ensaios expressando-

a em Unidades de Actividade (U) em que 1 U de PFO é definida como o aumento de uma unidade 

de absorvância por minuto/mL de amostra (Anexo C). Represente graficamente a variação da 

atividade de PFO em função do pH.  

 

Tabela 2 

pH 2 3 4 5 6 7 8 

Abs 395 nm        

U/mL        
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Efeito do substrato no acastanhamento 

Em cada um de quatro tubos de ensaio coloque 1mL do extrato bruto de PFO e 2 mL de cada 

uma das soluções contendo os substratos fenólicos (0,020M) em estudo. Após 20 minutos à 

temperatura ambiente, adicione 1 mL de ácido perclórico 2N e meça a absorvância a 395nm. 

Calcule a atividade da PFO em cada um dos ensaios expressando-a em Unidades de Actividade 

(U) em que 1 U de PFO é definida como o aumento de uma unidade de absorvância por 

minuto/mL de amostra. Calcule a percentagem de atividade da PFO em cada um dos substratos 

estudados, considerando como 100% o substrato com o qual se verificou maior atividade.  

 

Tabela 3 

Ensaio 1 2 3 4 

 catecol p-hidroxifenol fluoroglucinol tirosina 

Abs 395 nm     

U/mL     

% de atividade     

 

Inativação pelo calor 

Corte o fruto em seis fatias com aproximadamente a mesma grossura. Coloque 

rapidamente cinco destas fatias no banho de água a 60 ºC, deixando uma fatia de fora para ser 

utilizada como controlo. Remova com uma pinça uma fatia, após 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Arrefeça 

as fatias e compare o grau de acastanhamento de cada uma delas. Coloque umas gotas da 

solução de catecol 0,020M em cada uma das fatias e observe. Repita o procedimento anterior, 

mas utilizando um banho de água a 70ºC. Atribua um valor para o nível de acastanhamento para 

cada tratamento atribuíndo (1 para a fatia não acastanhada e 10 para a fatia mais castanha). 

Represente o nível de acastanhamento em função do tempo de branqueamento para cada uma 

das temperaturas estudadas. Quais são as condições de branqueamente para a PFO.  

 

Tabela 4 

Temperatura 60 ºC 1 min  2 min 3 min 4 min 5 min 

Acastanhamento relativo      

Temperatura 70 ºC 1 min  2 min 3 min 4 min 5 min 

Acastanhamento relativo      
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De que forma os aditivos testados inibem a atividade da PFO? Quais destes agentes são utilizados 

nos produtos alimentares? Quais as suas vantagens e limitações? 

Qual o valor de pH de atividade ótima para a atividade da PFO? 

Qual o substrato ótimo para a atividade da PFO?  

 

 

1 - Qual o substrato da PFO dominante no seu produto alimentar? 

2 - Discuta todos os resultados enfatizando o controlo dos produtos alimentares. Tenha em conta 

os resultados observados pelos outros grupos com produtos alimentares diferentes. 

 

 

 

Resultados e Discussão

Questionário
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Trabalho Prático nº 10 
• Determinação da atividade

antioxidante de vinhos e sumos de
fruta. Efeito da estrutura fenólica
na atividade antioxidante dos
compostos fenólicos.

Rever:

• Reações Redox (Química 
Geral)

Objetivos:
• Relacionar a estrutura fenólica e a atividade 

antioxidante

• Relacionar a atividade antioxidante de 
alimentos com a sua composição fenólica
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Os estudos epidemiológicos e ensaios clínicos efetuados encontraram uma correlação 

inversa entre a ingestão de frutos e vegetais e a ocorrência de doenças cardiovasculares, cancro 

e problemas relacionados com a idade. Existe a evidência de que os antioxidantes na dieta, 

incluindo os compostos polifenólicos, vitamina E, vitamina C e carotenóides, são nutrientes 

efetivos na prevenção destas doenças relacionadas com o stress oxidativo.  

Existe um grande interesse do público em geral, dos especialistas médicos e 

nutricionistas e dos investigadores da área alimentar na determinação da capacidade 

antioxidante dos alimentos e dos componentes responsáveis por esta atividade. Devido à 

complexidade da composição dos alimentos, a separação de cada um dos componentes 

antioxidantes e o seu estudo individual seria extremamente trabalhoso e dispendioso; além 

disso, existe a possibilidade de interações sinergéticas entre os compostos antioxidantes 

presentes nos alimentos. Portanto, é muito atrativo para os investigadores ter um método 

conveniente para a quantificação rápida da atividade antioxidante. No entanto, esse método 

ainda não existe, tendo-se desenvolvido uma série de métodos para a determinação da 

capacidade antioxidante (Tabela 1). 

Uma substância antioxidante pode ser definida como uma substância sintética ou natural 

que é adicionada a produtos para prevenir ou atrasar a sua deterioração causada pela ação de 

radicais livres e outras espécies oxidantes. Os antioxidantes efetivos são compostos capazes de 

anular radicais e desta forma evitar as reações radicalares em cadeia. 

Com base nas reações químicas envolvidas, os principais métodos de atividade 

antioxidante podem ser divididos em duas categorias: (1) Métodos baseados na transferência de 

um átomo de hidrogénio (HAT) e (2) métodos baseados na transferência de um eletrão (ET). Os 

ensaios do tipo ET envolvem uma reação de oxidação-redução, sendo o oxidante um indicador 

do ponto final da reação. A maioria dos métodos de HAT (transferência de um átomo de 

hidrogénio) são métodos baseados em reações de competição cinética. 

A capacidade redutora de uma amostra é um parâmetro importante refletindo um 

aspeto da sua propriedade antioxidante. No entanto é uma simplificação designar estes métodos 

como capacidade antioxidante total. 

Em Enologia, os compostos fenólicos assumem um papel extremamente importante, não 

só por estarem na origem da cor vermelha e contribuírem para o sabor do vinho, através do 

caráter adstringente, mas ainda devido às suas excelentes propriedades antioxidantes. Por esta 

e outras razões, o consumo moderado de vinho, especialmente de vinho tinto, foi associado à 

Introdução
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redução da mortalidade provocada por doenças cardiovasculares e que deu origem ao “Paradoxo 

Francês”. 

 A estrutura do composto fenólico tem uma influência decisiva na sua capacidade 

antioxidante, pois dependendo do número de grupos fenólicos e da sua conjugação com outros 

elementos estruturais presentes nas moléculas dos compostos fenólicos, estes tem a capacidade 

de ceder um ou mais hidrogénios. 

 
Tabela 1 – Classificação dos métodos de atividade antioxidante de acordo com as reações 

químicas envolvidas. 

Tipo de reação Método 

Métodos envolvendo reações de transferência 

de átomos de hidrogénio (HAT) 

ORAC (capacidade de absorção de oxigénio) 

 TRAP (parâmetro antioxidante de captação 

total de radicais) 

ROO+AH – ROOH +A Descoloração da crócina 

ROO + LH – ROOH + L IOU (inibição da tomada de oxigénio) 

 Inibição da oxidação do ácido linoléico 

 Inibição da oxidação da LDL 

  

Métodos envolvendo reações de 

Transferência de Eletrões (ET) 

TEAC (capacidade antioxidante equivalente 

do Trolox) 

M (n) + e- (do AH) – AH+ + M(n-1) FRAP (parâmetro antioxidante de redução do 

ião férrico) 

 DPPH (difenil-1-picril-hidrazina) 

 Capacidade de redução do Cu(II) 

 Fenóis totais utilizando o reagente de Folin-

Ciocalteu 

 

Neste trabalho pretende-se determinar a capacidade antioxidante de vinhos utilizando 

o método de TEAC (Figura 1). Este método tem sido amplamente utilizado por muitos 

investigadores na determinação da capacidade antioxidante de alimentos. A grande vantagem 

deste método é a sua grande simplicidade operacional. No entanto este método apresenta as 

suas limitações, pois tratando-se de um método de determinação por ponto final, não reflete as 

diferentes velocidades de reação entre os antioxidantes e oxidantes. Os valores de TEAC de 



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO DE QUÍMICA ALIMENTAR I  

Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 191 

antioxidantes puros não apresentam uma correlação entre estes e o número de eletrões que o 

antioxidante pode ceder. 

 

 

Figura 1 – Princípio do método de determinação da capacidade antioxidante com ABTS. 

 

No método do ABTS, o grau de inibição obtido relaciona-se com o produzido por 

referências de concentração conhecida de um análogo sintético da vitamina E, ácido (6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametil-2-cromonil) fórmico (“Trolox”). Esta comparação permite rotular o método de 

“TEAC” – capacidade antioxidante em equivalentes de Trolox. 

 

 

Figura 2 – Estrutura do ácido (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil-2-cromonil) fórmico (“Trolox”) 

 

 

Material e Reagentes: 

Material Reagentes 
Espetrofotómetro 
. Tubos de ensaio 
. Cuvetes de plástico 
. Micropipetas 

Perssulfato de potássio 
. ABTS 
. Tampão acetato de sódio 100 mM a pH 4,5 
. Trolox 
. MeOH/H2O (50:50) 
. Solução 1 mM de ácido benzóico em 
metanol:água (1:1) 

 . Solução 1 mM de ácido 4-hidroxibenzóico 
em metanol:água (1:1) 

 . Solução 1 mM de ácido 3,4-hidroxibenzóico 
em metanol:água (1:1) 

ABTS+ ABTS+

K2SO5

Antioxidante

max = 734 nm

Material e Métodos
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 . Solução 1 mM de ácido 3-hidroxi, 4-
metoxibenzóico em metanol:água (1:1) 

 . Solução 1 mM de ácido 3, 4-
dimetoxibenzóico em metanol:água (1:1) 

 . Solução 1 mM de ácido gálico em 
metanol:água (1:1) 

Procedimento Experimental: 

Preparação do catião radical ABTS+. 

A 5 mL da solução aquosa 7 mM de ABTS, adicionar 88 L de uma solução 140 mM de 

K2S2O8 (razão 1:0,35). 

A mistura é deixada a reagir no escuro à temperatura ambiente durante 12-16 h antes 

da utilização. Devido ao facto de o ABTS e de o perssulfato de potássio reagirem 

estequiometricamente numa razão de 2:1, a reação anterior resulta na oxidação incompleta do 

ABTS. A oxidação do ABTS começa imediatamente após a adição do perssulfato de potássio, mas 

a absorvância só é máxima e estável após 6 h. O catião radical é estável nesta forma, durante 

mais de dois dias armazenado no escuro à temperatura ambiente. 

 

 

A solução contendo o radical ABTS é preparada previamente e 

fornecida aos alunos no início da aula prática, e o trabalho prático 

inicia-se a partir deste ponto 

 

 

Preparação da solução de trabalho de ABTS. 

A solução anterior do catião radical é diluído de 1:88 com tampão CH3COO-/Na+ 100 mM, 

pH 4.5. Esta solução deverá ter uma absorvância a 734 nm de 0,700,02, numa cuvete de 1 cm 

de largura. 
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Determinação da capacidade antioxidante dos alimentos (TEAC – Trolox 

equivalent antioxidant capacity) 

A percentagem de inibição do catião radical é medida por adição de 2 mL da solução de 

trabalho de ABTS+. a 50 - 200 L da amostra a analisar. Após agitação, a absorvância é lida a 734 

nm após 15 min à temperatura ambiente. A percentagem de inibição do catião radical ABTS+. é 

calculado  

 

% Inibição = 100x (Abs734nminicial-Abs734nm amostra)/Abs734nm inicial 

 

Para o cálculo da TEAC, preparar uma solução padrão stock de Trolox 5 mM (dissolvida 

em 1:1 metanol-água), sendo esta posteriormente diluída no tampão de ensaio, para uma 

concentração de 0.11 mM. Para a construção da reta de calibração adicionam-se 200, 150, 100, 

50, 25 L da solução padrão diluída de forma a obter concentrações na gama de concentrações 

do ensaio (0-10 M), seguida da adição de 2 mL da solução trabalho de ABTS.. Para a 

determinação da percentagem de inibição das amostras, adicionam-se 200, 100, e 50 L da 

amostra diluída, seguida da adição de 2 mL da solução trabalho de ABTS. (consultar quadros 1, 2 

e 3) 

Após o cálculo da percentagem de inibição para cada uma das suas soluções padrão, e 

sua representação em função da concentração de Trolox, calcula-se a TEAC (mol de Trolox/mg 

ou mL de amostra). 
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Tabela 1 – Percentagens de inibição para as soluções padrão de Trolox 

 

V 

SoluçãoABTS 

(mL) 

V Trolox 

(L) 

V Água 

(L) 

CTrolox 

(M) 
Absorvância �̅� ± 𝑠 % Inibição 

Branco 2,00 0 200     

Branco 2,00 0 200   

Branco 2,00 0 200   

P1 2,00 200 0     

P1 2,00 200 0   

P1 2,00 200 0   

P2 2,00 150 50     

P2 2,00 150 50   

P2 2,00 150 50   

P3 2,00 100 100     

P3 2,00 100 100   

P3 2,00 100 100   

P4 2,00 50 150     

P4 2,00 50 150   

P4 2,00 50 150   

P5 2,00 25 175     

P5 2,00 25 175   

P5 2,00 25 175   

 

  

Resultados e Discussão
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Tabela 2 – Percentagens de inibição para as amostras 

 
VSoluçãoABTS 

(mL) 

VAmostra 

(L) 

VÁgua 

(L) 

CTrolox 

(M) 
Absorvância �̅� ± 𝑠 % Inibição 

A
m

o
st

ra
:_

_
__

_
__

_
__

__
_ 

2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

2,00 100 100     

2,00 100 100   

2,00 100 100   

2,00 50 150     

2,00 50 150   

2,00 50 150   

A
m

o
st

ra
:_

_
__

_
__

_
__

__
 

2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

2,00 100 100     

2,00 100 100   

2,00 100 100   

2,00 50 150     

2,00 50 150   

2,00 50 150   

. Construa a reta de calibração. 

. Determine a capacidade antioxidante de cada uma das amostras analisadas. 
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X:_____________(___________) 

 

Influência da estrutura do composto fenólico na atividade antioxidante 

 Para o estudo da influência da estrutura dos compostos fenólicos na sua atividade 

antioxidante, utilize 200 L de cada um dos padrões indicados na Tabela 3 e expresse a sua 

atividade antioxidante em equivalentes de Trolox por litro 

 

  

Y
:_

__
__

__
__

__
__

_
(_

_
_

__
__

_
__

) 
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Tabela 3 – Percentagens de inibição para as soluções de compostos fenólicos modelo. 

 

V 

SoluçãoABTS 

(mL) 

V 

Trolox 

(L) 

V 

Água 

(L) 

Absorvância �̅� ± 𝑠 
% 

Inibição 

CTrolox 

(M) 

Branco 2,00 0 200     

2,00 0 200   

2,00 0 200   

Ácido benzóico 2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

Ácido 4-

hidroxibenzóico 

2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

Ácido 3,4- 

dihidroxibenzóico 

2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

Ácido 3-hidroxi-4-

metoxibenzóico 

2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

Ácido 3,4-

dimetoxibenzóico 

2,00 200 0     

2,00 200 0   

2,00 200 0   

Ácido gálico 2,00 200 0     

2,00 200 0     

2,00 200 0     
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1 – Qual o efeito da estrutura do composto fenólico na sua atividade antioxidante? Porquê? 

2 - Pesquise nos produtos analisados quais os principais compostos fenólicos presentes. A que 

classes pertencem? 

3 - Escreva o mecanismo genérico de atuação dos compostos fenólicos como antioxidantes. 

4 - Quais dos compostos fenólicos presentes nos alimentos que analisou, apresentará uma 

atividade antioxidante superior? Explique. 

 

 

Questionário

Referências: 

Belitz, H.-D., Grosch, W., Schieberle, P. Food Chemistry. 4th revised and 

extended ed. 2009. 

Miguel-Chávez, R. S. Phenolic Antioxidant Capacity: A Review of the State of 

the Art, in Phenolic Compounds - Biological Activity, ed. Soto-Hernandez, 

Palma-Tenango, M., Garcia-Mateos, M., INTECH, M. R. 2017 

Rice-Evans, C., Miller, N., Paganga, G. Antioxidant properties of phenolic 

compounds. Trends in Plant Science, 1997, 2, 152-159. 
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Trabalho Prático nº 11 
• Interações taninos-proteínas.

Efeito da estrutra terciária das
proteínas, estrutura dos hidratos
de carbono e força iónica.

Rever:
• Estrutura das Proteínas 

(Bioquímica)

• Estrutura dos Compostos Fenólicos 
(Q. Orgânica)

Objetivos:
• Estudo das interações tanino-proteína

• Efeito da estrutura da proteína na interação
tanino-proteína

• Efeito da razão tanino-proteína e força iónica
na capacidade de formação de complexos
tanino-proteína

• Efeito de diferentes hidratos de carbono nas
interações tanino-proteína
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Os taninos são compostos fenólicos solúveis em água com um peso molecular entre 500 e 

vários milhares de daltons, que apresentem as reações fenólicas usuais apresentando também a 

capacidade de precipitar alacaloides, gelatina e outras proteínas. A utilização tradicional dos 

taninos é o seu uso para a conversão de peles de animais em couro (do inglês tanning) resultante 

da sua capacidade de interagir e precipitar as proteínas, incluindo as proteínas presentes nas 

peles dos animais. O termo tanino deriva da palavra Celta para carvalho, uma fonte típica de 

taninos na produção do couro. O metabolismo fenólico nas plantas é complexo fornecendo uma 

grande variedade de compostos desde os pigmentos com base nas antocianinas até compostos 

fenólicos mais complexos como a lenhina presente nas paredes celulares. No entanto, os taninos 

são claramente distintos dos outros compostos fenólicos derivados do metabolismo secundário 

das plantas pela sua reatividade química e atividades biológicas. 

Genericamente, os taninos são divididos em três grupos principais, os taninos hidrolisáveis, 

as proantocianidinas também designadas por taninos condensados e os florotaninos. As 

principais caraterísticas estruturais de cada um destes grupos de taninos são conhecidas. Os 

compostos dentro de cada um dos grupos podem ser diferenciados e as suas estruturas utilizadas 

para a diferenciação de outras classes de polifenóis (por exemplo, dos flavonóides). 

A classe dos taninos hidrolisáveis pode ser genericamente dividida em três subclasses, os 

derivados simples do ácido gálico, os galotaninos e os elagitaninos (Figura 1). Os derivados 

simples do ácido gálico apresentam cinco ou menos moléculas de ácido gálico (Figura 2), que 

estão comumente esterificados com a glucose (Figura 2a,c) ou ácido quínico (Figura 2b) 

 

 

Figura 1 – Caraterística utilizada para a classificação dos galotaninos e elagitaninos 

 

Introdução

Galotaninos Elagitaninos

Hidrólise Hidrólise

Ácido gálico Ácido elágico
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Figura 2 – Exemplos de estruturas de derivados simples do ácido gálico (a-c) e galotaninos (d). 

 

Os derivados do ácido gálico contendo seis ou mais grupos de ácido gálico são definidos 

como galotaninos e são caraterizados por terem um ou mais grupos digaloilo (Figura 2d). Os 

derivados do ácido gálico e os galotaninos são menos abundantes nas plantas que os 

elagitaninos. A diversidade de estruturas dos elagitaninos descritos até à data pode ser 

subdividida em seis grupos, sendo os dois mais simples os ésteres de hexahidroxidifenoil (HHDP) 

(Figura 3a) e os ésteres de dehidro-HHDP (Figura 3b). 

 

  

Figura 3 – Exemplos das estruturas de diferentes subgrupos de elagitaninos. 

 

Monogaloil glucose

(a)

Ácido monogaloil quínico

(b)

Pentagaloil glucose

(c)

Hexagaloil glucose

(d)

Grupo galoilo Grupo digaloilo

Éster de dehidro HHDP: geranina

(b)

Éster de HHDP: telimagrandina II

(a)

Grupo HHDP

Grupo dehidro HHDP
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As proantocianinas são o grupo mais comum de taninos e são tipicamente constituídos 

por duas ou mais unidades de (+)-catequina ou (-) epicatequina (Figura 4a-b). Estas 

proantocianidinas são designadas de procianidinas. O outro grupo de taninos condensados, as 

prodelfinidinas consistem ainda em unidades de (+)-galocatequina ou (-)epigalocatequina (Figura 

4c-d). Nas plantas as proantocianidinas são encontrados como oligómeros (2 a 10 unidades de 

monómeros) ou polímeros (>10 unidades de monómeros). 

 

 

Figura 4 – Estruturas das unidades monoméricas mais comuns dos taninos condensados: (a) (+)-

catequina, (b) (-)-epicatequina, (c) (+)-galocatequina, (d) (-)epigalocatequina; (e) (+) afzelequina; 

(f) (-) epiafzelequina e um exemplo de taninos condensados poliméricos consistindo em 83 

unidades monoméricas R=H ou OH (g) 

 

Nos cachos das uvas os taninos estão presentes na película, nas graínhas e no engaço. A 

concentração existente no vinho de taninos depende de vários fatores, como a variedade da uva, 

dos métodos de vinificação usados e podendo ainda ser de origem exógena (aditivos). 

Apesar de não existirem dados muito concretos sobre os mecanismos envolvidos na 

interação entre as proteínas e os taninos, sabe-se que a formação de agregados insolúveis 

proteína-tanino envolve ligações de entrecruzamento entre as cadeias peptídicas das proteínas 

e os taninos que se comportam como ligandos polidentados à superfície da proteína. Estas 

interações envolvem ligações por pontes de hidrogénio e interações hidrofóbicas entre as 

cadeias peptídicas (Figura 5). 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g)
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Figura 5 – Representação das interações tanino-proteína resultantes no entrecruzamento das 

proteínas pelos taninos e a eventual precipitação das proteínas. 

 

As pontes de hidrogénio ocorrem entre os grupos hidroxilo dos polifenóis e os grupos 

carbonilo das proteínas. As interações hidrofóbicas estabelecem-se entre o anel aromático do 

polifenol e as cadeias laterais dos aminoácidos hidrofóbicos da cadeia peptídica como por 

exemplo a prolina (Figura 5).  

 A precipitação das proteínas com os taninos é maxima para uma determinada razão 

tanino/proteína. O aumento ou a diminuição desta razão, por aumento da concentração do 

tanino ou da concentração da proteína, diminuem a formação de precipitado. Este 

comportamento pode ser explicado pelo modelo descrito na Figura 6. Quando a concentração 

do tanino é menor que o valor ótimo, existem mais locais de ligação na proteína que moléculas 

de tanino. O tanino não é capaz de entrecruzar muita proteína e a rede formada é menor. 

Quando a concentração de taninos é superior ao valor ótimo existirão mais taninos que locais de 

ligação na proteína. Neste caso, a probabilidade de o mesmo tanino se ligar a duas proteínas 

diferentes e entrecruzá-las, formando a rede de tanino-proteína é menor. 

 

Pontes de hidrogénio

Interações hidrofóbicas
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Figura 6 – Mecanismo das interações proteínas-tanino 

 

A adstringência nos alimentos resulta das interações que ocorrem entre os polifenóis 

presentes nos alimentos e nas bebidas e as proteínas salivares, originando a formação de 

agregados proteína-tanino que acabam por precipitar, causando a sensação de secura e 

constrição. As interações entre os taninos e as proteínas podem ser afetadas por vários fatores 

que vão provocar alterações na adstringência dos alimentos. Entre estes fatores, destacam-se a 

concentração de proteínas e taninos, as suas estruturas, a presença de outras moléculas (por 

exemplo hidratos de carbono) e ainda o pH, a força iónica, a temperatura e a concentração em 

etanol. Os hidratos de carbono são moléculas que podem influenciar decisivamente a formação 

dos complexos tanino proteína, no entanto a influência é dependente da estrtura dos hidratos 

de carbono, podendo dessa forma alterar a adstringência dos alimentos. Por exemplo, os 

polissacarídeos péticos solúveis presentes no vinho podem interferir com a agregação dos 

taninos com as proteínas salivares e a subsequente preceção da adstringência. Enquanto os 

polissacarídeos aniónicos, tais como a ramnogalacturonana do tipo II diminui a adstringência, 

outros polissacarídeos neutros como as manoproteínas e arabinogalactanas-proteína do tipo II 

têm pouco ou nenhum efeito. Os açúcares simples (glucose, frutose e sacarose) também 

aumentam a estabilidade dos complexos tanino proteína por aumento da sua solubilidade 

(embora apenas a elevadas concentrações). Genericamente, as interações iónicas e as pontes de 

hidrogénio não específicas são as principais responsáveis pelas associações tanino-

polissacarídeo. Os polissacarídeos aniónicos apresentam uma maior tendência para a 

desagregação dos complexos tanino-proteína ou para a sua solubilização. Este efeito diminui 

com o aumento do grau de polimerização dos taninos condensados. Por outro lado, as pectinas 

formam complexos polissacarídeo-tanino-proteína solúveis, estabilizando os agregados em 

solução ou solubilizando-os. Neste trabalho prático serão efetuados diferentes ensaios de forma 
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a verificar de que forma cada um dos fatores anteriormente referidos influenciam a formação 

dos complexos tanino-proteína. 

 

 

Material e Reagentes: 

 

Material Reagentes 
Tubos de ensaio Solução tampão de acetato (0,1 M, pH 

5)/etanol a 12% (v/v) 
Pipetas graduadas de 2 ml e de 5 mL Solução de albumina de soro bovino (BSA) 

0,30 mM em solução tampão de acetato (0,1 
M, pH 5)/etanol a 12% (v/v) 

Pipeta volumétrica de 5 mL Solução de gelatina 0,30 mM em solução 
tampão de acetato (0,1 M, pH 5)/etanol a 
12% (v/v) 

 Solução glucose 100g/L em solução tampão 
de acetato (0,1 M, pH 5)/etanol a 12% (v/v) 

 Solução goma arábica 10g/L em solução 
tampão de acetato (0,1 M, pH 5)/etanol a 
12% (v/v) 

 Solução dextrana 100g/L em solução tampão 
de acetato (0,1 M, pH 5)/etanol a 12% (v/v) 

 Solução pectina 100g/L em solução tampão 
de acetato (0,1 M, pH 5)/etanol a 12% (v/v) 

 Solução NaCl 1 M em solução tampão de 
acetato (0,1 M, pH 5)/etanol a 12% (v/v) 

 

  

Material e Métodos
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Procedimento Experimental: 

 

Metade dos grupos utilizam a BSA e a outra metade dos grupos utiliza a 

gelatina como proteína teste. Na parte experimental do efeito dos 

hidratos de carbono, os grupos com as diferentes proteínas dividem 

entre si os ensaios com as diferentes soluções de hidratos de carbono. 

 

 

Influência da natureza e razão tanino/proteína na formação de agregados 

insolúveis com os taninos. 

Dissolva o tanino fornecido (ácido tânico) na solução tampão de acetato (0,1 M, pH 

5,0)/etanol a 12% (v/v) para obter uma concentração 0,2 g/L. 

Para cada solução de proteína, pipete para cada um de 7 tubos de ensaio 5 mL da solução 

de tanino a testar. Adicione 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5 mL da solução de proteína a testar, ajustando 

o volume final com a solução tampão de acetato (0,1 M, pH 5,0)/etanol a 12% (v/v). 

Após mistura das soluções, deixe permanecer 30 min à temperatura ambiente sem 

agitação. Após este período agite novamente a solução e leia a turbidez (Tabela 1 e 2). 

Representa a turbidez obtida em função da razão tanino/proteína.  

 

Tabela 1 – Soluções de Trabalho para a BSA 

 A B C D E F G 

Solução de tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução tampão 4,9 mL 4,5 mL 4,0 mL 3,5 mL 3,0 mL 2,0 mL 0 mL 

Solução de 

proteína 

0,1 mL 0,5 mL 1,0 mL 1,5 mL 2,0 mL 3,0 mL 5,0 mL 

Concentração de 

tanino 

       

Concentração de 

proteína 

       

Tanino/Proteína        

Turbidez (NTU)        
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Tabela 2 – Soluções de trabalho para a gelatina 

 A B C D E F G 

Solução de tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução tampão 4,9 mL 4,5 mL 4,0 mL 3,5 mL 3,0 mL 2,0 mL 0 mL 

Solução de 

proteína 

0,1 mL 0,5 mL 1,0 mL 1,5 mL 2,0 mL 3,0 mL 5,0 mL 

Concentração de  

tanino 

       

Concentração de 

proteína 

       

Tanino/Proteína        

Turbidez (NTU)        
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Influência da força iónica na formação de agregados insolúveis com os 

taninos. 

Utilizando a razão tanino/proteína para o qual obteve uma maior turbidez, adicione 

novamente em cinco tubos de ensaio 5 mL da solução de tanino, 1, 2, 3, 4 e 5 mL da solução de 

NaCl 1M e o volume x de proteína. Após a mistura das soluções, deixe permanecer 30 min à 

temperatura ambiente sem agitação. Após este período, agite novamente a solução e leia a 

turbidez (Tabela 3). Representa a turbidez obtida em função da força iónica.  

 

Tabela 3 – Soluções de trabalho para diferentes forças iónicas. 

 A B C D E 

SolUção de tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução de NaCl 1,0 mL 2,0 mL 3,0 mL 4,0 mL 5,0 mL 

Solução  tampão mL mL mL mL mL 

Solução de proteína mL mL mL mL mL 

Força iónica      

Turbidez (NTU)      

I=1/2(CNa+*ZNa+2+CCl-*ZCl-2) 
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Influência da natureza e concentração de hidratos de carbono na formação 

de agregados insolúveis com os taninos. 

Utilizando a razão tanino/proteína para o qual obteve uma maior turbidez, adicione novamente 

em cinco tubos de ensaio 5 mL da solução de tanino, 1, 2, 3, 4 e 5 mL da solução de hidrato de 

carbono e o volume x de proteína 

Após mistura das soluções deixe permanecer 30 min à temperatura ambiente sem agitação. Após 

este período agite novamente a solução e leia a turbidez (Tabelas 4, 5, 6 e 7). 

Representa a turbidez obtida em função da concentração de cada hidrato de carbono.  
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Tabela 4 – Efeito da concentração de glucose. 

 A B C D E 

Solução de tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução de glucose 1,0 mL 2,0 mL 3,0 mL 4,0 mL 5,0 mL 

Solução tampão mL mL mL mL mL 

Solução de proteína mL mL mL mL mL 

Concentração de 

glucose 

     

Turbidez (NTU)      

 

Tabela 5 – Efeito da concentração de dextrana. 

 A B C D E 

Solução de tanino 
5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução de dextrana 1,0 mL 2,0 mL 3,0 mL 4,0 mL 5,0 mL 

Solução tampão mL mL mL mL mL 

Solução de proteína mL mL mL mL mL 

Concentração de 

dextrana 

     

Turbidez (NTU)      

 

Tabela 6 – Efeito da concentração de goma arábica. 

 A B C D E 

Solução de tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução de goma arábica 1,0 mL 2,0 mL 3,0 mL 4,0 mL 5,0 mL 

Solução tampão mL mL mL mL mL 

Solução de proteína mL mL mL mL mL 

Concentração de goma 

arábica 

     

Turbidez (NTU)      
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Tabela 7 – Efeito da concentração de pectina 

 A B C D E 

Solução de tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Solução de. pectina 1,0 mL 2,0 mL 3,0 mL 4,0 mL 5,0 mL 

Solução tampão mL mL mL mL mL 

Solução de proteína mL mL mL mL mL 

Concentração de. 

pectina 

     

Turbidez (NTU)      
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Explique a diferença observada entre as duas proteínas testadas. 

Por que razão varia a turbidez da solução com a variação da razão tanino/proteína? 

Qual o efeito da força iónica na formação de complexos tanino-proteínas? Porquê? 

Explique os resultados obtidos para cada um dos hidratos de carbono utilizados. 

 

 

1 - Qual a estrutura do tanino que utilizou neste trabalho? Qual a sua classe? 

2 - Qual a estrutra dos hidratos de carbono que utilizou no trabalho? 

 

 

Resultados e Discussão

Questionário
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Trabalho Prático nº 12 
• Estabilidade do Ácido Ascórbico

Rever:
• Grupos Funcionais (Química Orgânica)

• Reações Redox (Química Geral)

Objetivos:
• Medir a Estabilidade do Ácido Ascórbico em 

Diferentes Condições

• Medir as perdas por Lixiviação no método 
comum de Cozimento
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 O ácido L-ascórbico (I, Figura 1) é a forma reduzida e o principal vitámero da vitamin C 

naturalmente presente nos alimentos, sendo um nutriente essencial para vários animais, 

incluindo o homem. Foi isolado pela primeira vez pelo bioquímico Húngaro Albert Szent-Györgyi 

em 1928 e a sua estrutura foi determinada em 1932 pelo químico Britânico Walter Haworth, 

tendo este último atribuído o nome de ácido ascórbico (ascórbico significa anti escorbuto). Em 

1937 Albert Szent-Györgyi ganhou o prémio Nobel em Fisiologia ou Medicina pela sua descoberta 

do ácido ascórbico e Walter Haworth ganhou o prémio Nobel da Química pelos seus trabalhos 

com os hidratos de carbono e vitamina C. Quimicamente, o ácido ascórbico é um hidrato de 

carbono sendo uma lactona de seis átomos de carbono a 3-oxo-L-gulofuranolactona 

biossintetizado a partir da glucose. O ácido L-ascórbico está presente naturalmente em muitas 

frutas e legumes, sendo a dose diária recomendada de Vitamina C de 60 mg/dia. 

 

 

Figura 1 – Estrutura do ácido L-ascórbico (I, H2A), ascorbato (II, HA-), radical ascorbilo (IV, HA), 

ácido desidroascórbico (VI, D) e ácido desidroascórbico hidratado (VII) e equilíbrios ácido base e 

oxidação-redução do ácido L-ascórbico. 

 

Introdução

(I) (II) (III)

(IV) (V)

(VI)(VII)

-H+

pKa=4,25

-H+

pKa=11,8

-e-

-e-

-H+

pKa=-0,86

+2H2O
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 Nos alimentos o conteúdo de Vitamina C é usualmente determinado pela soma das duas 

formas biologicamente ativas: o ácido L-ascórbico (I) e a sua forma oxidada o ácido 

desidroascóbico (VI), porque o ácido desidroascórbico apresenta uma atividade biológica 

aproximadamente idêntica ao ácido L-ascórbico (I), devido a ser rapidamente revertida na forma 

reduzida por mecanismos celulares após absoção do ácido desidroascórbico. A vitamina C é um 

nutriente sensível ao calor. As altas temperaturas durante o processamento e o armazenamento 

provocam uma perda de ácido ascórbico. O efeito negativo do oxigénio e do pH são também 

dependentes da temperatura. 

Para além da sua função vitamínica, o ácido L-ascórbico é utilizado como aditivo 

alimentar numa variedade de alimentos com diferentes funções (Tabela 1), sendo claramente a 

mais importante a sua capacidade antioxidante. 

 

Tabela 1 – Função do ácido ascórbico nos alimentos (ou seus isómeros e derivados) presentes na 
forma natural ou adicionados 

Função Aplicação em alimentos 

Nutriente essencial Sumos de fruta, cereais de pequeno-almoço, etc. 
Antioxidante (controla a rancidez oxidativa ou 
acastanhamento enzimático) 

Maçãs, batatas, couve-flor, bebidas de fruta, etc 

Antioxidante (adicionado como palmitato de 
ascorbilo) 

Óleos vegetais (atua sinergeticamente com 
antioxidantes fenólicos como tocoferóis, BHA e 
BHT para evitar a rancidez oxidativa) 

Inibição da corrosão de latas Refrescos 
Proteção do aroma, cor e transparência Vinhos 
Prevenção de manchas negras Camarões 
Melhorador de massas Farinha de trigo para produtos de panificação 

 

 O ácido ascórbico contém um grupo enediol (i.e. C-2 and C-3, Figura 1), um grupo 

funcional importante para o seu papel como antioxidante. Também a acidez do ácido ascórbico 

resulta desta função enediol. O grupo hidroxilo na posição C-3 é o primeiro a ser ionizado, 

apresentando um valor de pKa=4.25, valor comparável a muitos ácidos carboxílicos. O grupo 

hidroxilo na posição C-2 é um ácido muito fraco com um valor de pKa de 11.8. O ácido ascórbico 

em solução aquosa a pH 7 encontra-se quase exclusivamente na forma de anião ascorbato (III, 

Figura 1). A acidez do ácido ascórbico está relacionada também com os seus equilíbrios redox. O 

ião ascorbato pode sofrer uma reação de oxidação reversível, gerando o radical ascorbilo 

protonado (IV). O radical ascorbilo protonado é um radical pi com um eletrão desemparelhado 

deslocalizado no sistema tri-carbonilo altamente conjugado. A deslocalização do eletrão 

desemparalhado resulta na estabilização do radical. O radical ascorbilo protonado é muito ácido, 

com um pKa de -0,86, o que significa que existe predominantemente na forma dissociada (V) 

aniónica designada de radical semidesidroascorbato. A oxidação do radical 
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semidesidroascorbato resulta na formação do ácido desidroascórbico (VI), que pode sofrer 

hidratação nas posições C-2 e C-3, e esta forma hidratada apresenta um pKa de ~9. O 

comportamento de oxidação-redução pode ser explorado recorrendo aos potenciais formais da 

reação de oxidação envolvendo um eletrão e da reação global envolvendo dois eletrões, sendo 

este último processo importante para a ação antioxidante do ácido ascórbico (Figura 2). O 

potencial formal de redução do par A -/AH- a pH 3,5 é de +0,55 V e do par D/ A - é de -0,17 V, 

resultando num potencial formal de redução do D/ AH- de +0,19 V. O baixo potencial de redução 

do ácido ascórbico é o que o torna um excelente antioxidante, pois é mais facilmente oxidado 

que outras moléculas presentes no alimento, ou permite a redução de espécies oxidadas como 

as orto-quinonas (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Atividade antioxidante do ácido ascórbico. a) reação global do ácido ascórbico com o 

oxigénio molecular e b) redução de orto-quinonas pelo ácido ascórbico. 

 

 Embora a reação entre o oxigénio e o ácido ascórbico seja termodinamicamente 

favorável, devido aos respetivos potenciais de redução de +0,57 V e +0,19 V, o que implica um 

potencial global de +0,38 V, deveria ser, por essa mesma razão, espontânea, no entanto, devido 

às diferenças no estado de spin (o oxigénio contém dois eletrões desemparelhados estando no 

estado tripleto, equanto o ácido ascórbico no estado fundamental existe na forma de singuleto), 

a reação não é cineticamente favorável. No entanto, os metais de transição e as moléculas 

O2 H2O2

Mn+

Mn+
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fotossensibilizadoras, estas últimas capazes de transformar o oxigénio tripleto em oxigénio 

singuleto, permitem a reação com o oxigénio através de mecanismos alternativos. 

 O ácido ascórbico pode-se degradar por diferentes vias levando à formação de furfural 

entre outros produtos. Foram identificadas duas vias distintas designadas de aeróbicas 

(apresentam um passo de oxidação) e anaeróbicas (não apresentam um passo de oxidação), mas 

quando está presente oxigénio, a via aeróbica é a predominante. Os fatores que influenciam a 

rapidez da degradação do ácido ascórbico incluem a temperatura, as concentrações de sais e 

açúcares, o pH, a pressão parcial de oxigénio, os catalizadores metálicos (principalmente os iões 

cobre e ferro) e as enzimas (especialmente a ascorbilo oxidase) 

 

Processos oxidativos nos alimentos 

 Uma das principais funcionalidades do ácido ascórbico como aditivo alimentar é a 

prevenção dos processos de oxidação dos alimentos. O processo de oxidação dos alimentos 

provoca a perda de nutrientes e produz sabor e aromas indesejáveis, compostos tóxicos e outros 

com cor, tornando baixa a aceitabilidade dos alimentos por parte dos consumidores. Os 

processos de oxidação dos alimentos são provocados pelas espécies reativas de oxigénio (do 

inglês reactive oxygen species - ROS). O termo ROS é um termo coletivo que inclui espécies 

radicalares e não radicalares do oxigénio (Tabela 2). Os radicais de oxigénio são os radicais anião 

superóxido (O2
-), hidroxilo (HO), peróxilo (ROO), alcóxido (RO) e hidroperóxido (HOO). Os 

derivados não radicalares do oxigénio são o peroxido do hidrogénio (H2O2), ozono (O3) e oxigénio 

singuleto (1O2). O anião superóxido, o peróxido de hidrogénio e o radical hidroxilo são formados 

por redução sequencial do oxigénio tripleto, envolvendo um eletrão (Tabela 2). O oxigénio 

singuleto é formado comumente pela excitação do oxigénio tripleto na presença de uma 

substância fotossensibilizadora e de luz. Os ROS reagem com os lípidos, proteínas, açúcares e 

vitaminas, produzindo compostos voláteis indesejáveis, perda de ácidos gordos, aminoácidos e 

vitaminas essenciais, podendo levar ainda à produção de substâncias carcinogénicas.  

Entre os ROS, o radical hidroxilo é o mais reativo seguido pelo oxigénio singuleto. O anião 

superóxido e os radicais hidroperóxido são muito menos ativos na oxidação dos componentes 

alimentares. Os aminoácidos e as vitaminas são mais lábeis com o oxigénio singuleto que os 

lípidos e açúcares. Quanto maior o potencial de redução dos ROS, mais extensa a oxidação dos 

componentes alimentares. O radical hidroxilo que apresenta um elevado potencial de redução 

(Tabela 2) pode reagir com qualquer componente alimentar com uma velocidade controlada pela 

difusão na ordem de 109 a 1010 /M/s. 
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Tabela 2 – Potencial padrão de redução das espécies reativas de oxigénio 

Semi-reacção E0 (mV) 

O2/HO2
 -460 

O2/O2- -330 

H2O2/HO 320 

O2
-/H2O2 940 

ROO/ROOH 1000 

HO2
/H2O2 1060~1500 

RO/ROH 1600 

HO/H2O 2310 

 

A forma mais abundante e estável do oxigénio é o designado oxigénio tripleto (Figuras 

3a). O oxigénio singuleto pode ser formado nos alimentos, a partir do oxigénio tripleto por 

reações de fotossensibilização, muitas delas envolvendo corantes alimentares, como por 

exemplo a mioglobina e a clorofila, como também outras moléculas como a riboflavina. O 

processo de fotossensibilização está esquematizado na Figura 3b. 

 A oxidação dos alimentos por via do oxigénio singuleto é muito significativa, já que a 

velocidade de reação deste é muito superior à da oxidação pelo oxigénio tripleto. O oxigénio 

singuleto aumenta rapidamente a oxidação dos alimentos mesmo a baixas temperaturas. A 

oxidação pelo oxigénio singuleto pode produzir compostos novos que não são encontrados nos 

processos oxidativos por parte do oxigénio tripleto. 
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a)  
Oxigénio Tripleto Oxigénio Singuleto 

  
Nível energético           0                                22,5 Kcal/mol 
Natureza                  Diradical                       Não radicalar, Eletrofílica 
Reações              com radicais           com compostos ricos em eletrões 
b)  

 
Figura 3 – a) Orbitais moleculares do oxigénio tripleto e oxigénio singuleto e algumas das suas 

propriedades; b) Excitação e desativação de um fotossensibilizador 

 

 O ácido ascórbico é um antioxidante eficaz contra o oxigénio singuleto (Figura 4). 

Verifica-se ainda que o ião ascorbilo é mais reativo contra o oxigénio singuleto que o ácido 

ascórbico. 

 

 

Figura 4 – Formação do hidroperóxido do ácido ascórbico por oxidação com o oxigénio singuleto 

 

+ 1O2 +
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 O radical hidroxilo, que é o oxidante mais forte (Tabela 2), é o principal responsável pela 

iniciação do processo de oxidação lipídica. O radical hidroxilo oxida o ácido ascórbico e produz o 

ácido desidroascórbico por remoção de um hidrogénio (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Oxidação do ascorbato pelo radical hidroxilo. 

 

Determinação do ácido ascórbico 

 Existem atualmente vários métodos para a determinação do ácido ascórbico. Muitos 

deles baseiam-se na capacidade redutora da forma reduzida da Vitamina C. Nesta experiência, o 

conteúdo de ácido ascórbico será determinado por titulação com o 2,6-dicloroindofenol (Figura 

6). Esta molécula é corada, apresentando uma cor azul em meio alcalino, uma cor rosa em meio 

ácido, e pode ser reduzida pelo ácido ascórbico para a sua forma não corada (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Redução do corante 2,6-dicloroindofenol pelo ácido ascórbico 

 

 Quando todo o ácido ascórbico no extrato tiver sido convertido em ácido 

desidroascórbico, não existirão mais eletrões disponíveis para reduzir o corante, e a solução 

permanecerá rosa. Desta forma é possível medir a quantidade de ácido ascórbico presente numa 

solução. Para a obtenção de resultados quantitativos é necessário em primeiro lugar proceder à 

padronização do corante contra uma quantidade conhecida de ácido ascórbico. 

 

+ HO

H2O

+2H+ +2e-

+2H+ +2e-

DCIP oxidado

Azul escuro em meio ácido

Rosa em meio básico

DCIP reduzido

Incolor
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Material e Reagentes: 
Material Reagentes 
Almofariz e pilão 
Tubos de ensaio 
Bureta de 25 mL 
Pipeta graduada de 1 mL, 2 mL e 10 mL 
Erlenmeyers de 50 mL 
Copo de 250 mL 
Banho de água 
Papel Indicador de pH 
Papel de filtro whatman nº1 
Areia 
Proveta de 100 mL 
Funil 
Suporte 
Balão volumétrico 100,00 mL 
Pipeta volumétrica 5,00 mL 
Vórtex 
Placa de aquecimento 
 

Solução de ácido ascórbico 10 mg/mL 
Solução de ácido oxálico 0,25M 
Solução de sulfato de cobre a 5g/100mL 
Solução tampão de glicina 0,1M a pH 2 
Solução tampão de carbonato 0,1M a pH 8 
Ácido metafosfórico a 5% 
HCl 1M 
Solução de 2,6-dicloroindofenol: 250 mg do 
sal de sódio do 2,6-dicloroindofenol + 210 mg 
de NaHCO3 por litro. (Dissolva primeiro o 
NaHCO3 e depois adicione o corante. Pode ser 
necessária agitação enérgica para dissolver o 
corante). Conservar em frasco escuro. 
Riboflavina 0,1 M 

Procedimento Experimental 

Determinação do ácido ascórbico - Padronização da solução de 2,6-dicloroindofenol 

 Prepare 100,00 mL duma solução de ácido ascórbico a 0,5 mg/mL, a partir da solução 

padrão mãe de ácido ascórbico a 10 mg/mL (esta solução deve ser preparada de fresco, no início 

de todas as aulas). 

 Adicione 2 mL duma solução de ácido ascórbico 0,5 mg/mL em três Erlenmeyers de 50 

mL. 

 Adicione aproximadamente 9 mL da solução de ácido oxálico e 1mL da solução de HCl 

1M. Agite. 

 Titule rapidamente cada erlenmeyer com a solução de 2,6-dicloroindofenol até que 

persista a coloração ligeiramente rosada mas definida, de forma que persista durante 30 

segundos. 

 Determine o volume de solução de 2,6-dicloroindofenol gasto por mg de ácido ascórbico. 

 

Efeito da temperatura, pH, iões Cu2+ e oxigéniosSinguleto na estabilidade do ácido ascórbico 

 Coloque em tubos de ensaio cada uma das soluções descritas na Tabela 3: 

Material e Métodos
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 Agite bem as misturas num vórtex e meça o valor de pH com papel indicador de pH 

universal. 

 Tape os tubos de forma a reduzir a evaporação. Coloque um dos duplicados dos tubos A 

a D num banho de água em ebulição. Ferva suavemente durante 15 min. 

 Utilizando o procedimento descrito anteriormente (Determinação do ácido ascórbico) 

determine em duplicado a concentração do ácido ascórbico numa alíquota de 1 mL das soluções 

A a D e A’ a D’. 

 Coloque um dos duplicados dos tubos E e F no escuro durante 30 min. Coloque os outros 

duplicados ao sol durante o mesmo período de tempo. No final, determine a concentração de 

ácido ascórbico numa alíquota de 1 mL das soluções E a F e E’ a F’. 

 
Tabela 3 – Composição das soluções de ensaio. 

 Ácido 

ascórbico 

(10mg/mL) 

Tampão 

glicina 

Tampão 

carbonato 

CuSO4.5H2O 

(5g/100mL) 

Riboflavina Temperatura/ 

Condições 

A 1 mL 9 mL    100ºC 

A’ 1 mL 9 mL    T. amb. 

B 1 mL  9mL   100ºC 

B’ 1 mL  9mL   T. amb. 

C 1 mL 8 mL  1 mL  100ºC 

C’ 1 mL 8 mL  1 mL  T. amb. 

D 1 mL  8 mL 1 mL  100ºC 

D’ 1 mL  8 mL 1 mL  T. amb. 

E 1 mL 8   1 mL Luz Solar 

E’ 1 mL 8   1 mL Escuro 

F 1 mL  8  1 mL Luz Solar 

E’ 1 mL  8  1 mL Escuro 

 

Efeito do cozimento no conteúdo de ácido ascórbico do repolho 

 Coloque 100 mL de água a ferver num copo de 250 mL. Adicione 5 g de repolho e ferva 

durante 15 minutos numa placa de aquecimento. Retira o repolho e coloque-o numa folha de 

papel de forma a que este arrefeça e escorra. Meça o volume de água de cozimento que 

permanece no copo. 

 Transfira 5 g de repolho cru para um almofariz. Adicione 10 mL da solução de ácido 

metafosfórico a 5% e adicone uma pequena quantidade de areia (para ajudar à maceração). 
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Macere perfeitamente o repolho (aproximadamente 3 minutos). Adicione mais 10 mL da solução 

de ácido metafosfórico a 5% e macere novamente. 

 Filtre o macerado por gravidade, por um papel de filtro de pregas whatman nº1. Recolha 

o filtrado num tubo de ensaio (para o cálculo do volume considere que o conteúdo de água do 

repolho cru e cozido é de 92%). 

 Transfira 5mL do filtrado para um erlenmeyer de 50 mL, adicione 10 mL de ácido oxálico 

e 1 mL de HCl 1M. Titule em duplicado para a determinação do ácido ascórbico. 

 Repita os passos anteriores para o repolho cozido (seque e pese previamente o repolho 

cozido e só depois proceda à sua maceração). 

 Transfira 5 mL da água de cozimento para um erlenmeyer de 50 mL. Adicione 10 mL de 

ácido oxálico e 1 mL de HCl 1M. Titule em duplicado para determinar a concentração de ácido 

ascórbico. Determine a quantidade total de ácido ascórbico.  

 

 

 Qual o efeito do pH na estabilidade do ácido ascórbico? Explique as suas observações. 

Qual o efeito dos iões cobre na estabilidade do ácido ascórbico? Explique as suas 

observações. 

 Qual a natureza do precipitado formado na solução alcalina contendo iões cobre, após 

aquecimento? 

 Qual o efeito da iluminação na concentração de ácido ascórbico nas soluções contendo 

a riboflavina? Explique o observado. 

 Calcule a percentagem de ácido ascórbico no repolho cozido e na água de cozimento. 

Com base nos seus dados, qual a principal via de perda de ácido ascórbico no repolho cozido, a 

lixiviação ou a degradação química? 

 Compare os valores obtidos para o conteúdo de ácido ascórbico no repolho com os 

presentes na literatura. Comente. 

 

1 - Será possível com este método de análise do ácido ascórbico proceder à quantificação do 

ácido desidroascórbico? Porquê? 

2 - Pesquise a estrutura do palmitato de ascorbilo. Por que razão não se pode utilizar diretamente 

o ácido ascórbico em óleo, mas sim este seu derivado? 

Resultados e Discussão

Questionário
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3 - Pesquise o valor de E do ácido ascórbico. 

4 - Pesquise nas prateleiras do supermecado alimentos que contêm na sua composição o ácido 

ascórbico. Tente justificar a sua utilização nesses produtos. 
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 Os alimentos são na sua maioria misturas de várias substâncias. Consoante o tamanho 

dos componentes destas misturas, podem-se distinguir três tipos de misturas: soluções, coloides 

e suspensões. 

 As soluções são misturas homogéneas de dois ou mais componentes. A substância que 

dissolve é o solvente e a substância que é dissolvida é o soluto. Os componentes duma solução 

são átomos, iões, ou moléculas, apresentando um diâmetro menor ou igual a 10-9 m. 

 O tamanho das partículas nas suspensões é maior que as encontradas nas soluções. Os 

componentes de uma suspensão podem ser misturados uniformemente de forma mecânica, por 

exemplo, por agitação da mistura, mas existirá sempre uma separação dos seus componentes. 

 As partículas com um tamanho intermédio entre aquelas encontradas nas soluções e 

suspensões podem ser misturadas de tal forma que estas permanecem uniformemente 

distribuídas mas sem que ocorra uma separação de fases, devido ao movimento Browniano. 

Estas partículas apresentam um tamanho na gama de 10-8 a 10-6 m e são denominadas partículas 

coloidais ou coloides. A mistura que forma é designada de dispersão coloidal. A substância que 

dispersa o coloide é designada por meio de dispersão. 

 

Tabela A.1 – Caraterísticas e propriedades das misturas 

Tipo de 

mistura 

Tipo de 

partículas  

Tamanho das 

partículas 

Efeito da luz  Deposição Separação  

Solução Pequenas 
partículas, tais 
como átomos, 
moléculas ou 
iões 

≤10-9 m Transparente Partículas não 
depositam 

Não podem ser 
separadas por 
filtros ou 
membranas 
semipermeáveis 

Colóide Moléculas 
maiores ou 
grupo de 
moléculas ou 
iões. 

10-8 a 10-6 m Ocorre efeito 
de Tyndall 

Partículas não 
depositam 

Separados por 
membranas 
semipermeáveis 
mas não por 
filtros  

Suspensão Partículas muito 
grandes que 
pode ser visíveis. 

≥10-5 m Opaca (não 
transparente) 

Partículas 
depositam 
rapidamente 

Podem ser 
separadas por 
filtros  

 

 Ao contrário das soluções, as suspensões coloidais provocam normalmente dispersão da 

luz, isto é, um feixe de luz ou laser, invisível no ar limpo ou água pura, apresenta um percurso 

visível quando atravessa uma suspensão coloidal genuína (por exemplo, a luz dos carros a brilhar 

através do nevoeiro). Este fenómeno é designado por efeito de Tyndall, sendo um caso especial 

       

 

      Anexo A 

Colóides - Efeito de Tyndall - Turbidimetria 
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da refração. Este efeito é frequentemente utilizado para a deteção da existência de um colóide. 

A dispersão é a emissão da luz em todas as direções, a qual diminui a intensidade do feixe de luz 

ordenado. 

 Uma solução homogénea não perturba a propagação da luz, exceto por diferença de 

índice de refração, o qual provoca uma alteração na velocidade de propagação da mesma. 

 A dispersão de Tyndall ocorre quando as dimensões das partículas que a causam são 

superiores ao comprimento de onda da radiação que é dispersa. Esta é causada pela reflexão da 

radiação incidente na superfície das partículas, reflexão a partir do interior da partícula, e 

refração e difração da radiação que passa através das partículas. Esta dispersão de luz faz com 

que as dispersões coloidais apresentem uma turvação, a qual pode não ser observada até esta 

ser irradiada por um feixe de luz. No entanto, nem todas as dispersões coloidais apresentam 

turvação, por exemplo um gel pode ser bastante transparente quando as partículas são 

pequenas. 

 O efeito de Tyndall é mais frequentemente conhecido em física como dispersão de 

Rayleigh, o qual estudou com maior detalhe o efeito de dispersão da luz. Ele demonstrou que a 

quantidade de luz dispersa é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de 

onda para partículas o suficientemente pequenas. Deste facto resulta que a luz azul é dispersa 

em maior quantidade que a luz vermelha por um fator de (700/400)4 ~ 10. 

 Uma forma de classificar os colóides é agrupá-los de acordo com o estado físico (sólido, 

líquido, gás) da substância dispersa e do meio de dispersão.  

 

Tabela A.2 – Classificação dos colóides 

Fase substância dispersa Fase do meio dispersante Tipo 

Gás Líquido Espuma 
Gás Sólido Espuma sólida 

Líquido Gás Aerossol 
Líquido Líquido Emulsão 
Líquido Sólido Gel 
Sólido Gás Aerossol sólido 
Sólido Líquido Sol 
Sólido Sólido Sol sólido 

 

 A turbidimetria é uma técnica instrumental que permite medir a quantidade de luz 

dispersa por sistemas coloidais. O aparelho utilizado para esta medição é designado por 

nefelómetro ou turbidímetro. 

 Na figura A.1 encontra-se representada a interação do feixe de luz com uma solução 

coloidal. Quando o feixe de luz atravessa a amostra, as substâncias coloidais provocam a 

dispersão da luz em todas as direções (360 º). A redução na intensidade da luz é devida 
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principalmente à dispersão da luz, no entanto se ocorrer absorção de luz devido à presença de 

substâncias corantes (ver Anexo B), existe também uma diminuição na intensidade do feixe de 

luz, o qual deve ser corrigido. 

 

 

Figura A.1 – Princípio de medição da luz dispersa 

 

 A medição num ângulo de 90 º da luz dispersa permite a deteção de pequenas 

quantidades de luz dispersa, já que o detetor mede a quantidade de luz dispersa contra um fundo 

escuro. Esta vantagem é perdida quando existe uma grande concentração de partículas coloidais, 

onde a quantidade de dispersão múltipla limita a quantidade de luz que atinge o detetor. 

 A intensidade da luz dispersa, para além da concentração das substâncias coloidais, é 

afetada por muitas variáveis, incluindo o comprimento de onda utilizado, tamanho, cor e forma 

das partículas. 

 A quantidade de luz dispersa não é a mesma em todas as direções e o padrão da 

dispersão espacial depende do tamanho da partícula. No entanto, para partículas coloidais com 

um diâmetro de cerca de 0,005 micrómetros, dispersa a luz igualmente em todas as direções. 

 Também a diferença entre os índices de refração das substâncias dispersas e do meio 

dispersante influencia a intensidade da luz dispersa, sendo maior quanto maior for esta 

diferença. 
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 O desenho básico do turbidímetro utiliza uma única fonte de luz e um único fotodetetor 

localizado num ângulo de 90 º relativamente à direção da luz transmitida. Este é o desenho mais 

simples, sendo um dos mais utilizados (Figura A.2), existindo outros desenhos. No entanto, este 

modelo apresenta algumas desvantagens, já que a utilização da fonte de luz causa o seu desgaste 

com o tempo, diminuindo desta forma a sua intensidade, obrigando a uma calibração frequente 

do instrumento. 

 

 

Figura A.2 – Desenho básico do turbidímetro. 

 

 A técnica de turbidimetria, como qualquer técnica instrumental, é um método de 

comparação, sendo necessária, por isso, a sua calibração. A unidade de medida mais utilizada 

para a turbidez é a FTU (de Formazin turbidity unit) ou NTU (Nephelometric turbidity unit), que é 

utilizada quando se utiliza as suspensões de formazina como padrões de calibração. 
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 A cor observada para um determinado alimento é o resultado da luz visível refletida pelo 

sólido ou da luz que atravessa um líquido. A cor dos alimentos é na maioria das vezes o resultado 

da interação de moléculas presentes nos alimentos com a luz visível. A diferente coloração dos 

alimentos está intimamente relacionada com a estrutura destas moléculas e da sua interação em 

particular com a luz visível. 

 Embora a luz do sol (ou luz branca) parece uniforme ou homogénea no que diz respeito 

à sua cor, ela é na realidade constituída por uma diversidade de radiações com diferentes 

comprimentos de onda (), incluindo a radiação ultra-violeta (UV), radiação visível e radiação 

infravermelha (IV). As cores componentes da porção visível da luz podem ser separadas por 

passagem da luz do sol, através dum prisma, causando a difração da luz e a separação da luz com 

diferentes amplitudes de acordo com o seu comprimento de onda (Figura B.1). 

 A radiação eletromagnética, tal como a luz visível, é comumente tratada como um 

fenómeno ondulatório, caraterizado por um comprimento de onda ou frequência (Figura B.1). A 

radiação visível inclui a gama de comprimentos de onda entre 400 e 800 nm. 

 

 

 Violeta:   400 - 420 
nm  

 Púrpura:   420 - 
440 nm  

 Azul:   440 - 490 
nm  

 Verde:   490 - 570 
nm  

 Amarelo:   570 - 
585 nm  

 Laranja:   585 - 620 
nm 

 Vermelho:   620 - 
780 nm 

 

Figura B.1 – Representação do espetro de luz visível. 

 

       

 
      Anexo B 

Absorção da luz. Espetroscopia de UV-Vis 
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Quando a luz visível atravessa ou é refletida por uma substância com cor, uma porção 

caraterística dos comprimentos de onda é absorvido. A luz não absorvida remanescente 

assumirá a cor complementar dos comprimentos de onda absorvidos. A relação está 

representada pelo círculo de cores (Figura B.2), onde as cores complementares estão 

representadas em posição diametralmente oposta. 

 

Figura B.2 – Circulo de cores representando as cores complementares do espectro de visível. 

 

A energia associada a cada segmento do espetro é proporcional à frequência (), 

relacionada pelas seguintes igualdades: 

 =
𝑐


 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑐 é 𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 (3 × 1010 𝑐𝑚. 𝑠−1) 

∆𝐸 = ℎ   𝑜𝑛𝑑𝑒 ℎ é 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘 (6,6 × 10−27𝐻𝑧. 𝑠−1) 

 

A região visível do espetro compreende fotões de energias de 36 a 72 kcal/mol, e o 

ultravioleta próximo até 200 nm, extende esta energia para 143 kcal/mol. Estas energias são o 

suficiente para excitar um eletrão das moléculas para uma orbital de energia superior. 

Consequentemente, a espetroscopia de absorção nesta região é por vezes também denominada 

espetroscopia eletrónica. Na Figura B.3, estão representadas os vários tipos de excitação 

eletrónica que podem ocorrer nas moléculas orgânicas 

 

Figura B.3 - Representação dos vários tipos de excitação eletrónica que podem ocorrer nas 

moléculas orgânicas 
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Das seis transições representadas apenas as duas de menor energia (representadas a 

azul) são energeticamente igualadas na gama de radiação entre 200 a 800 nm. Estas transições 

são energeticamente favorecidas por corresponderem a uma excitação do eletrão da orbital 

molecular ocupada de energia superior (HOMO – highest occupied molecular orbital) para a 

orbital molecular não ocupada de menor energia (LUMO – lowest unoccupied molecular orbital). 

Quando uma amostra é exposta à radiação com uma energia que iguale a energia necessária 

para uma transição eletrónica possível, parte da radiação será absorvida e o eletrão é promovido 

para uma orbital de energia superior. Um espetro é obtido por registo da quantidade de radiação 

absorvida a um determinado comprimento de onda (A), em função do comprimento de onda (). 

Embora a energia associada à radiação absorvida com determinado comprimento de onda, 

corresponda à diferença de energia entre dois níveis eletrónicos envolvidos na excitação dum 

eletrão, em solução, estes níveis de energia são modificados pelas propriedades dos solventes, 

e por esse mesma razão passam a existir para a mesma transição um conjunto de diferentes 

níveis de energia como representado na Figura B.4, o que resulta na absorção de radiação não 

apenas com um único comprimento de onda, mas sim de um conjunto de radiações com 

comprimentos de onda adjacentes. 

 

Figura B.4: Espectro de visível, representando a radiação absorvida em função do comprimento 

de onda 

 

O espetro de absorção de uma substância pode ser utilizado para identificar a presença 

de uma substância, dado que cada espécie química tem os seus níveis de energia específicos que 

podem absorver, dependendo da sua configuração eletrónica específica. Infelizmente, os níveis 

de energia são de tal forma modificados em solução que muitas substâncias diferentes assumem 
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níveis energéticos similares. Desta forma, os espetros de absorção para muitas substâncias são 

semelhantes. 

Uma das principais utilizações da espetroscopia de absorção molecular é na análise quantitativa, 

por medição da quantidade de radiação absorvida, a qual está relacionada com a quantidade de 

moléculas que se encontram no percurso da luz.  

Quando uma radiação de comprimento de onda () com uma intensidade inicial (I0) 

atravessa um meio contendo uma espécie com capacidade de absorver a radiação, a intensidade 

da radiação que é transmitida através da amostra (It) está dependente da concentração da 

espécie absorvente (C) e do percurso que a luz tem de atravessar (l) e da absortividade molar () 

da substância (isto é, a quantidade de luz absorvida por mole de substância, Figura B.5). Os 

valores de coeficiente de extinção molar podem ser elevados para grupos cromóforos 

fortemente absorventes (>10000) ou baixos, se a absorção é baixa (10 a 100). A magnitude do 

coeficiente de extinção molar reflecte a natureza do grupo cromóforo e a probabilidade de a 

radiação com um determinado comprimento de onda ser absorvida quando atinge o cromóforo. 

 

 

Figura B.5: Fatores que determinam a intensidade de radiação transmitida  

 

A fração da luz transmitida (T) é dada pela seguinte relação (Equação B.1): 

T=It/I0  (Equação B.1) 

e a percentagem da luz transmitida é dada por: 

%T =100 x T  (Equação B.2) 

Onde I0 é a intensidade inicial da radiação e It é a intensidade da radiação transmitida  

A transmitância de uma amostra varia logaritimicamente com o percurso percorrido pela luz e 

com a concentração da espécie absorvente  

log (1/T) = -log T = (constante de proporcionalidade) x l x C   (Equanção B.3)  

l

I0 It

Solução com uma 

concentração C (mol/L) 

da espécie absorvente
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A constante de proporcionalidade depende da natureza química da substância 

absorvente, do comprimento de onda da radiação, sendo definida como coeficiente de aborção 

molar () quando a concentração é expressa em mol/L e o percurso ótico da radiação é de 1 cm, 

apresentando nestas condições as unidades de L.mol-1cm-1. 

A absorvância é definida como o logaritmo do inverso da transmitância, representando 

a quantidade de radiação que é absorvida por uma solução contendo uma espécia absorvente, 

apresentando a vantagem de o seu valor ser diretamente proporcional à concentração. Esta 

relação é conhecida como a Lei de Beer-Lambert (Equação B.4). 

A = log (1/T) = -log T     (Equação B.4) 

e substituindo, obtemos: 

A = b C (quando C = mol/L)     (Equação B.5) 

 

Para se medir a absorção da radiação por uma amostra utiliza-se um instrumento 

designado de espetrofotómetro (Figura B.6). Os componentes básicos de um espetrofotómetro 

são uma fonte de luz (lâmpada de tungsténio para a radiação na gama do visível e uma lâmpada 

de deutério para a radiação na gama do ultravioleta). Para a seleção do comprimento de onda 

que vai atravessar a amostra é normalmente utilizada uma rede de difração. O comprimento de 

onda selecionado passa através da amostra, a qual deve estar contida num contentor de 

dimensões conhecidas, frequentemente 1 cm de largura, e construído com material que não 

absorva a radiação, por exemplo quartzo na região do ultra-violeta e também visível, vidro para 

a região do visível, podendo ser utilizados certos tipos de materiais de plástico para a construção 

destes contentores de amostra que são frequentemente designados de células. A intensidade de 

radiação que atravessa a amostra é detetada por utilização de fototubos. Os fototubos contêm 

um cátodo revestido por uma substância que emite eletrões quando esta é atingida pelos fotões 

da radiação, sendo a quantidade de fotões medida pela produção da corrente elétrica no 

detetor. 
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Figura B.6 - Esquema dum espetrofotómetro de absorção molecular  
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 Muitos métodos objetivos de avaliação da qualidade dum alimento envolvem a medição 

de algum aspeto da sua textura, tais como a sua dureza o seu aspeto quebradiço ou a sua 

consistência. A textura dum alimento está relacionada com as propriedades reológicas dos 

alimentos, que determinam como este responde quando submetido às forças de perfuração, 

corte e ação de puxar. Estas propriedades estão também relacionadas com a sensação sentida 

durante a degustação dos alimentos. 

 As propriedades reológicas dos alimentos podem ser subdivididas em três categorias 

principais. Um alimento pode exibir propriedades elásticas, propriedades viscosas, propriedades 

plásticas ou uma combinação das anteriores. Na realidade, as propriedades reológicas da maioria 

dos alimentos são extremamente complexas, não cabendo facilmente numa única categoria. 

 A elasticidade é uma propriedade dum sólido. Se uma força ou tensão é aplicada, o 

material deforma-se (estica ou comprime) proporcionalmente à força aplicada, e quando a força 

é removida, retorna imediatamente para a sua posição original. Se for aplicada uma força o 

suficientemente grande num sólido, ele acabará por quebrar. A força necessária para quebrar o 

material é conhecida como força de fratura. 

 A viscosidade é uma propriedade dum líquido, sendo uma medida da resistência ao fluxo 

pelo líquido quando sujeito a uma força de corte. Quanto mais espesso for o líquido, maior a sua 

viscosidade ou a sua resistência ao fluxo. Por exemplo, a água apresenta uma baixa viscosidade 

fluindo prontamente, por outro lado o ketchup é considerado espesso, apresenta uma 

viscosidade superior, fluindo de forma lenta. 

Uma substância plástica pode ser moldada, porque contém líquido, mas apenas após 

uma força mínima ser aplicada. Para tensões inferiores a este mínimo, ele comporta-se como um 

sólido elástico, mas acima desta tensão mínima o material comporta-se como um líquido. 

Exemplos de substâncias plásticas são o chocolate morno ou margarinas fáceis de barrar. 

 Os especialistas em Ciência Alimentar são frequentemente confrontados com a 

necessidade de medir as propriedades físicas relacionadas com a textura sensorial e 

necessidades de processamento. Estas propriedades são determinadas por métodos reológicos. 

A reologia é o estudo da deformação ou fluidez da matéria. Isto significa que, por exemplo, a 

       

 

     Anexo C  

Ensaios Reológicos 
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fluidez dum molho de saladas da garrafa e o quebrar duma barra de chocolate estão relacionadas 

com as propriedades reológicas destes materiais. 

Na Indústria alimentar utilizam-se diversos métodos empíricos que não determinam 

propriedades reológicas fundamentais (constantes físicas), mas os seus resultados têm diversas 

aplicações, como por exemplo, controlo de qualidade, correlação com análise sensorial ou ainda 

como padrões oficiais de identidade, sendo em muitos casos mais simples e baratos. 

 

Extensibilidade linear 

 A extensibilidade linear permite a medição da consistência dos alimentos em termos da 

sua capacidade de se espalhar sobre uma superfície plana. É utilizada para a medição da 

viscosidade aparente dos alimentos que são capazes de fluir, tais como molhos, cremes de 

sobremesa, pudins de amido, enchimentos de cremes, etc. 

 

Procedimento: 

 - Coloque o cilindro de metal oco de 5 cm de diâmetro, centrado sobre o menor disco. 

 - Preencha o cilindro com o alimento a ser testado e nivele com a ajuda duma espátula. 

 - Levante o cilindro de forma a permitir que o alimento se espalhe. Para comparações exatas, a 

temperatura da amostra e o tempo de espalhamento devem ser mantidos constantes. 

 - Registe rapidamente quatro medidas do limite de espalhamento do alimento em quatro pontos 

o mais separados possível (preferivelmente, nos quatro raios perpendiculares) 

 - O valor de extensibilidade linear é o valor médio do espalhamento nos quatro pontos, para 

uma dada temperatura e tempo de arrastamento. 

 

Percentagem de colapso 

 Este tipo de procedimento realiza-se apenas com amostras gelificadas ou amostras que 

suportam o seu peso. 

Procedimento 

 - Meça a altura do gel no seu recipiente, introduzindo um espeto metálico, medindo a 

profundidade. 

 - Separe o gel do molde e coloque sobre um vidro nivelado. Meça a altura do gel fora do molde. 

 - A percentagem de colapso é calculada através da seguinte expressão: 

 

%𝐶𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
× 100 
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Para comparações exatas a temperatura da amostra e o tempo de colpaso devem ser mantidos 

constantes. 
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Principais corantes naturais de origem vegetal 
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      Anexo D 

Espetros de corantes naturais 
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Principais corantes naturais de origem animal 
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 A utilização de métodos instrumentais de análise para a quantificação de uma 

determinada substância apresenta uma filosofia em muito diferente dos métodos clássicos como 

a gravimetria e a análise titulimétrica, onde na maioria das vezes são utilizadas relações 

estequimétricas para a determinação da concentração da substância que se pretende 

determinar. No entanto, na Química Analítica moderna utiliza-se um conjunto de técnicas de 

quantificação envolvendo instrumentos, por exemplo, espetroscopia molecular, cromatografia, 

etc., os quais geram um sinal (por exemplo, absorvância, área do pico, etc.) que embora seja 

proporcional à concentração da substância a ser determinada, a relação não é previamente 

conhecida e/ou pré-determinada como acontece nos métodos clássicos. Desta forma, para os 

métodos instrumentais poderem ser utilizados como técnicas de quantificação é necessária a 

sua calibração prévia, isto é, determinar a variação do sinal do instrumento por variação da 

concentração do analito, e desta forma, estabelecer experimentalmente a função de calibração 

de tal forma que: 

 

𝑌 (𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 𝑓(𝑋) 

 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑋 é 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

 A calibração dos métodos instrumentais é realizada através da medição do sinal do 

instrumento quando este analisa soluções contendo concentrações conhecidas designadas de 

padrões de calibração ou simplmente soluções-padrão. A análise destas soluções-padrão pelo 

instrumento gera um sinal que vai variando com a variação da concentração da substância nas 

soluções utilizadas, as quais podem ser representadas graficamente, gerando um gráfico de 

dispersão (Figura G.1). 

 

       

 
      Anexo E 

Reta de calibração e regressão linear 
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Figura G.1 – Gráfico de dispersão obtido pela representação do sinal analítico fornecido por um 

instrumento em função da concentração das soluções-padrão analisadas. 

 

 Na maioria dos instrumentos utilizados na Química Analítica, ou pelo menos para uma 

gama limitada de concentrações, é normal existir uma relação linear entre o sinal do instrumento 

e a concentração da substância a analisar, e por esse motivo a equação da reta do tipo (Equação 

G.1)  

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋     Equação G.1 

 

é a função de calibração mais utilizada (embora não seja a única). Na equação da reta (Equação 

G.1), o a representa a ordenada na origem, isto é, o valor do sinal do instrumento quando a 

concentração é zero (a ordenada na origem não é obrigatoriamente igual a zero) e o b representa 

o declive da reta, isto é, a variação de sinal do instrumento que ocorre por variação de uma 

unidade do valor de concentração da substância (Figura G.2). 
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Figura G.2 – Representação gráfica da equação da reta obtida por calibração do método 

instrumental 

 

 Como ocorre em todas as medições experimentais que estão sujeitas ao erro aleatório, 

também no caso da utilização dos métodos instrumentais, os sinais fornecidos pelos instrumento 

estão sujeitos ao erro aleatório (embora em muitos casos por razões diferentes das que ocorrem 

nos métodos clássicos), e por essa razão, contrariamente ao apresentado na Figura G.2 em que 

os valores experimentais obtidos se encontram perfeitamente ordenados numa reta, na maioria 

dos casos os valores experimentias obtidos, devido ao erro aleatório, apresentam uma certa 

dispersão, embora em torno de uma reta. 

 

 

Figura G.3 – Representação hipotética de uma distribuição dos valores experimentais em torno 

da reta. 

 

Neste último caso, a determinação da relação entre a concentração da substância e o 

sinal analítico, devido ao erro aleatório, não é tão simples como no exemplo anterior, sendo 

necessário recorrer a uma técnica estatística para se determinar o valor do declive e da ordenada 

na origem da reta mais provável. Existem várias ferramentas estatísticas para a determinação da 

reta mais provável que descreva matematicamente a relação entre Y e o X, sendo a técnica mais 

utilizada o método dos mínimos quadrados (Figura G.4 e Tabela G.1). Nesta técnica, a reta mais 

provável que representa os pontos experimentais obtidos é calculada por minimização dos 

desvios (ao quadrado) entre os valores de Y obtidos experimentalmente e os valores de Y 

estimados (isto é calculados) pela reta obtida (Figura G.4 e Tabela G.1). Esta diferença entre o 

valor obtido experimentalmente e o valor estimado pela reta é designada de resíduo. 
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Figura G.4 – Representação hipotética de uma distribuição dos valores experimentais em torno 

da reta exemplificando a determinação dos resíduos. 

 

Na Tabela G.1 encontram-se as fórmulas utilizadas para o cálculo do declive e da 

ordenada na origem pelo método dos mínimos quadrados; no entanto, hoje em dia, existem 

muitos programas de computador capazes de realizar o cálculo automaticamente, como por 

exemplo, a folha de cálculo Excel. A validade dos métodos dos mínimos quadrados para o cálculo 

da reta mais provável está dependente de vários fatores que não serão aqui detalhados, mas que 

são importantes para a sua utilização na construção de retas de calibração (por exemplo, os 

valores de concentração não apresentam incerteza (varável independente, X), estando esta 

apenas presente no sinal (variável dependente, Y), a incerteza da variável indenpendete segue 

uma distribuição normal, a incerteza da variável dependente é constante para os diferentes 

valores de variável independente, e não existe correlação entre os resíduos). 
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Tabela G.1. – Fórmulas utilizadas para o cálculo do declive, ordenada de origem, coeficiente de 

correlação. 

 Equação Método Rápido 
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No entanto podem existir diferentes tipos de relações entre o sinal do instrumento e a 

concentração da substância a analisar e mesmo não haver qualquer relação (Figura G.5). Mesmo 

no caso de a relação ser linear, o grau de dispersão dos pontos em torno da reta mais provável 

pode ser diferente (Figura G.6). 

 

 

 

Figura G.5 – Exemplificação das diferentes relações que podem ser observadas entre a variável 

independente X e a variável dependente Y: A – relação linear; B – relação curvilíneas; C – sem 

relação 

 

 De forma a perceber-se qual a força da relação linear entre a variável dependente Y e 

a variável independente X, utiliza-se o coeficiente de correlação (r). O coefieciente de correlação 

varia entre -1 e 1, sendo que quanto mais próximo de -1 ou de +1 mais forte é a relação linear e 

quanto mais próxima de 0 mais fraca é a relação linear (Figura G.6). 
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Figura G.6 – Representação de diferentes relações lineares entre a variável independente X e a 

variável dependente Y e sua avaliação através do coeficiente de correlação. 

 

 A força da relação linear entre a variável dependente Y e a variável independente X 

pode ser avaliada também através do coeficiente de determinação R2, que permite medir a 

fração da variação da variável dependente Y explicada pela variação da variável independente X. 

O valor de R2 varia entre 0 e 1, e no caso da regressão linear simples (i.e. apenas com uma variável 

independente) R2=r2. 

 Como referido anteriormente hoje em dia existem vários programas de computador 

que facilmente permitem o cálculo das retas mais prováveis, sendo o programa mais 

amplamente utilizado a folha de cálculo Excel, que a seguir se exemplifica. 

 Numa folha de cálculo do Excel introduza os valores de X (valores de concentração) e 

na coluna imediatamente a seguir introduza os correspondentes valores de Y (relacionados com 

o sinal fornecido pela medição instrumental das soluções de concentração X). 
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 Selecione as duas colunas, utilizando o botão esquerdo do rato ou utilizando o cursor e 

o botão shift selecionado constantemente 

 

 

 Selecione o separador INSERIR e selecione de entre as várias opções de gráficos, o gráfico 

de dispersão, o qual aparecerá automaticamente na folha de Excel. 
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Clique num dos pontos apresentados no gráfico com o botão direito do rato para aparecer a 

caixa de texto com a opção Adicionar Linha de Tendência 

 

 

Após a seleção desta opção aparecerá uma divisória do lado direito do ecrã com diferentes 

opções, selecione linear. Aparecerá automaticamente a reta de regressão mais provável 

calculada pelo método dos mínimos quadrados. 
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Selecione nesta mesma divisória as opções Mostrar Equação no gráfico e Mostrar o valor de R 

ao quadrado no gráfico, de forma a aparecer quer o valor de ordenada na origem quer do declive 

da reta no gráfico, bem como o valor da variância de XX explicada por YY (R2). O coeficiente de 

correlação da reta de regressão pode ser obtido por cálculo da raiz quadrada do valor de R2. 

 

 

Para introduzir os títulos dos eixos de XX e YY e se necessário uma legenda do gráfico selecione 

o botão + e as opções Títulos dos Eixos e Legenda 
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Para aumentar o número de casas decimais dos valores da reta de calibração, selecione a caixa 

onde se encontram os valores e no separador do lado direito seccione Opções de Etiqueta, 

seguido pela opção de Número, selecionando depois ou a Categoria do Número ou o número de 

casas decimais, utilizando a opção Casas decimais, neste caso 3. 

 

 





PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO DE QUÍMICA ALIMENTAR I  

Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 257 

 

Tabela 1 – Valores de HLB de alguns agentes emulsificantes comerciais 

Emulsificante Valor de HLB  

Palmitato de glicerilo 5.2 

Estearato de glicerilo 3.8 

di-Estearato de glicerilo 1 

Lecitina 9 

Polisorbato 20 16.7 

Palmitato de sorbitano  8.6 

Oleato de sorbitano 4.3 

Estearato de sorbitano 4.7 

Trioleato de sorbitano 1.8 

 

       

 
      Anexo F 

Tabelas de referência 
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Tabela 2 - Valores de HLB requeridos para alguns óleos e gorduras 

Valores de HLB requeridos dos lipidos Valor de HLB 

Óleo de amêndoa  6 

Cera de abelha 12 

Óleo de canola 7 

Triglicéridos de ácido caprílico/cáprico 11 

Cera de carnaúba  12 

Alcool cetílico  15.5 

Ésteres de álcool cetílico 10 

Manteiga de cacao 6 

Óleo de coco 8 

Oleo de grainha de uva 7 

Óleo de Avelã 7 

Óeo vegetal hidrogenado 3.5 

Lanolina  10 

Azeite 7 

Óleo de Palma 8 

Óleo de amendoim 6 

Óleo de sesamo 7 

Óleo de soja 7 

Ácido esteárico 15 

Álcool estearílico 15.5 

Óleo de girasol 7 

Óleo de noz 10-11 

Óeo de germen de trigo 7 
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Tabela 3 – Valores da humidade relativa de equilíbrio de soluções saturadas de sais em 

função da temperatura1 

 % Humidade relativa de equilíbrio/100 

Sal 5 ºC 15 ºC 25 ºC 35 ºC 

LiCl.H2O 0,113 0,113 0,113 0,113 

KCH3CO2 0,291 0,234 0,225 0,216 

MgCl2 0,336 0,333 0,328 0,321 

K2CO3 0,431 0,432 0,432 0,436 

Mg(NO3)2 0,589 0,559 0,529 0,499 

NaNO2 0,732 0,693 0,654 0,628 

NaCl 0,757 0,756 0,753 0,749 

(NH4)2SO4 0,824 0,817 0,803 0,803 

KCl 0,877 0,859 0,843 0,830 

K2SO4 0,985 0,979 0,973 0,967 

1 Wexler, A., & Hasegawa, S. (1954). Journal of the Research of the National Bureau of 

Standards, 53, 1. 
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Anexo II – Provas de Avaliação Teóricas e Práticas 
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Química Alimentar I 

Ciência Alimentar 

Exame Teórico 2014/2015 

Nome:_________________________________________________Nº Mec:_________ 

Identifique claramente cada uma das seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. 

Em qualquer um dos casos, justifique a sua opção, utilizando o limite de 10 linhas. Todas 

as perguntas têm a mesma cotação (2 valores).O teste tem um limite de duas horas mais 

meia hora de tolerância. 

1 – A adição de açúcar (sacarose) a um alimento não tem qualquer efeito na sua atividade 

da água. ______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – O primeiro produto estável das reações de Maillard é a base de Schifht._______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3 – Nas reações de Maillard o pH do meio não influencia os produtos da reação. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – Para a gelificação das pectinas de baixo grau de metoxilação a presença de iões cálcio 

não tem qualquer importância. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Para a gelificação do amido contribui essencialmente a  presença de 

amilopectina._______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 – A cristalização das gorduras na forma  é a forma na qual as interações entre os ácidos 

gordos são menos extensas. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 – Na auto-oxidação do ácido linoleico (C18:2), a remoção do radical hidrogénio na 

cadeia de ácido gordo acontece aleatoriamente. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8 – A desnaturação das proteínas aumenta em geral a sua digestibilidade. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 – A capacidade antioxidante dos compostos fenólicos não aumenta com o aumento do 

número de grupos hidroxilo ligados no anel de benzeno.______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10 – A polifenoloxidase necessita de um composto fenólico com dois grupos hidroxilo 

em posição para. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Química Alimentar I 

Ciência Alimentar 

2ª Frequência Tórica 2015/2016 

Nome:_________________________________________________Nº Mec:_________ 

Identifique claramente cada uma das seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. 

Em qualquer um dos casos, justifique a sua opção, utilizando o limite de 10 linhas. Todas 

as perguntas têm a mesma cotação (2 valores). O teste tem um limite de duas horas mais 

meia hora de tolerância. 

1 – A cristalização das gorduras na forma  é a forma na qual as interações entre os ácidos 

gordos são mais extensas. ______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – Na auto-oxidação do ácido oleico (C18:1), a remoção do radical hidrogénio na cadeia 

de ácido gordo acontece aleatoriamente. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – A transesterificação em fase homogénea dos triglicéridos PPP e OOO origina apenas 

os triglicéridos POP e OPO. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – A solubilidade das proteínas aumenta com o aumento da força iónica. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – A solubilidade das proteínas é mínima, no ponto isoelétrico. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 – A desnaturação das proteínas aumenta, em geral, a sua capacidade emulsificante. 

_______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 – A formação de entrecruzamento lisinoalanina ocorre por reação entre a alanina e a 

lisina a elevadas temperaturas ou condições alcalinas._______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Química Alimentar I 

Ciência Alimentar 

1ª Frequência Teórica 2015/2016 

Nome:_________________________________________________Nº Mec:_________ 

Identifique claramente cada uma das seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. 

Em qualquer um dos casos, justifique a sua opção, utilizando o limite de 10 linhas. Todas 

as perguntas têm a mesma cotação (2 valores). O teste tem um limite de duas horas mais 

meia hora de tolerância. 

1 – A atividade da água dos alimentos está unicamente dependente do conteúdo de água 

dos alimentos. ______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – Um alimento em equilíbrio com uma atmosfera com uma humidade relativa de 

equilíbrio de 70% apresentará no equilíbrio uma atividade de água de 0,7. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – Nas proteínas, apenas o terminal amina e as cadeias laterais de lisina participam nas 

reações de Maillard. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 – A reação de Strecker está intimamente ligada com a ocorrência das reações de 

Maillard. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 – Nas reações de Maillard, o pH do meio não influencia os produtos da reação._______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 – Para a gelificação das pectinas de alto grau de metoxilação na presença de elevadas 

concentrações de sacarose, o pH do meio não é importante. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 – Na formação de géis dos géis de amido, a amilopectina é responsável pela formação 

da rede tridimensional. _______ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Química Alimentar I 

Ciência Alimentar 

1ª Frequência Componente Prática 2015/2016 

Nome:_________________________________________________Nº Mec:_________ 

Todas as perguntas têm a mesma cotação (4 valores). Perguntas com alíneas, todas as 

alíneas tem o mesmo valor totalizando 4 valores. O teste tem um limite de duas horas 

mais meia hora de tolerância. 

1 – Na determinação da atividade da água do leite em pó utilizou soluções saturadas de 

sais os quais foram colocados em contentores hermeticamente fechados até atingirem o 

equilíbrio. Indique justificando: 

a) Por que razão necessitou da utilização de soluções saturadas de sais? 

b) Os contentores utilizados necessitam de ser hermeticamente fechados? 

c) Como é que experimentalmente determinou que tinha atingido o equilíbrio? 
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2 – a) No aquecimento de diferentes soluções de hidratos de carbono com a glicina, 

algumas dos soluções apresentaram cor no final do período de aquecimento e outras não. 

Quais as soluções de hidratos de carbono que apresentaram cor? Porquê? 

b) Durante o aquecimento das soluções dos diferentes hidratos de carbono utilizou um 

pH ácido e um pH alcalino. Em que condições a solução acastanhou mais rapidamente? 

Porquê? 
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3 – a) Para o estudo das propriedades de gelatinização de amidos de diferentes origens 

botânicas, a temperatura à qual a capacidade de espalhamento começou a diminuir não 

foi igual para todos os amidos. Comparando o valor obtido na aula para o amido de batata 

e para o amido de milho, explique as diferenças encontradas. 

b) Qual o efeito da adição de sacarose na temperatura de gelatinização dos amidos? 

Porquê? 

c) Qual o efeito da adição do ácido cítrico na força do gel de amido obtido? Qual o motivo 

para esta alteração? 
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4 – a) Calcule o índice de HLB para um monoglicérido contendo um ácido palmítico 

esterificado. 

b) A utilização deste monoglicérido resultará numa emulsão água em óleo ou óleo em 

água? 

c) Como poderia comprovar experimentalmente? 

 

Tabela – Número de grupos para alguns grupos funcionais e elementos estruturais 

calculado por Davies 

Grupo gi Grupo gi 

-SO4Na 38.7 -OH 1.9 

-COOK 21.1 -O- 1.3 

-COONa 19.1 -(CH2-CH2-O)- 0.33 

-N+ (amina 

terceária) 

9.4 -CH3; -CH2-, -CH= -0.475 

-COOH 2.1 Benzoilo -1.66 

 

 

  



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO  

276                                                       Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 

5 – a) Na texturização das proteínas de soja, por que razão utilizou uma solução alcalina? 

b) Qual a função do cálcio utilizado na solução de texturização? 
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Química Alimentar I 

Ciência Alimentar 

2ª Frequência Componente Prática 2015/2016 

Nome:_________________________________________________Nº Mec:_________ 

Todas as perguntas têm a mesma cotação (4 valores). Perguntas com alíneas, todas as 

alíneas tem o mesmo valor totalizando 4 valores. O teste tem um limite de duas horas 

mais meia hora de tolerância. 

 

1 – a) A formação de espumas de clara de ovo é afetada por uma diversidade de fatores, 

alguns dos quais estudos na aula prática. De que forma mediu a estabilidade da espuma 

e por que razão essa medição está relacionada com a estabilidade da espuma? 

b) Qual foi o efeito da adição da sacarose às claras de ovo antes da sua batedura? 

Explique porquê? 
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2 – a) Na determinação da atividade antioxidante do sumo de laranja, vinho branco e 

vinho tinto, qual dos produtos alimentares apresentou uma maior atividade antioxidante? 

Porquê? 

b) Calcule a capacidade antioxidante da seguinte amostra: (Apresente todos os 

cálculos) 

 

Amostra/Padrão Abs 720 nm 

0 L Trolox+500L Água 

2 mL ABTS 
0,720 0,732 

50 L Trolox+450L Água 

2 mL ABTS 
0,678 0,684 

100 L Trolox+400L Água 

2 mL ABTS 
0,620 0,631 

250 L Trolox+250L Água 

2 mL ABTS 
0,473 0,470 

500 L Trolox+0L Água 

2 mL ABTS 
0,245 0,257 

500 L Vinho+0L Água 

2 mL ABTS 
0,567 0,572 

O vinho analisado foi diluído previamente 20 vezes. A concentração da solução mãe de 

de Trolox utilizada era de 0,11 mM. A reta de calibração obtida encontra-se representada 

na Figura 

 

 

Figura – Reta de calibração do método de ABTS utilizando Tolox como padrão 

  

y=0,1318x+0,388 (R2=0,9984)

%
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3 - O controlo do acastanhamento enzimático é um aspeto muito importante na indústria 

alimentar e em enologia. 

a) Calcule a percentagem de inibição da atividade de PFO de cada um dos 

seguintes aditivos. Faça a interpretação de dois dos resultados apresentados. Se achar 

conveniente, apresente as equações químicas envolvidas nos processos. 

 

Ensaio 1 2 3 4 5 7 8 9 

 Água Ácido 

Acético 

1% 

Ácido 

Acético 

0,1% 

Ácido 

Cítrico 

0,2% 

EDTA 

100mM 

Ác. 

Ascórbico 

0,2% 

 

Sulfito 

0,2% 

 

CuSO4 

0,05% 

Abs395nm 1,250 0,967 1,128 0,870 0,987 0,173 0,245 1,249 

% Inibição         
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b) Neste trabalho utilizou o catecol como substrato para medir a atividade da enzima. 

Poderia substituir o substrato por ácido cafeico? E por ácido ferúlico? Justifique a sua 

resposta.  
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4 – a) Na determinação da interação entre taninos e proteína porque razão utilizou a 

turbidez para a medição da extensão da interação entre o tanino e a proteína? Justifique.  

b) Tendo em conta os resultados obtidos no ensaio da adição da goma arábica na 

interação entre os taninos e proteína descrito na Tabela seguinte, explique o observado 

 

Tabela – valores de turbidez obtidos no ensaio em que se colocou a interagir taninos e 

proteínas (BSA) na presença de goma arábica. 

 A B C D E 

Sol. Tanino 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 5,0 mL 

Sol. Goma arábica 1,0 mL 2,0 mL 3,0 mL 4,0 mL 5,0 mL 

Turbidez (NTU) 150 145 100 90 80 

Nota: O valor de turbidez máxima para a mesma concentração de proteína, sem a 

influência de goma arábica, foi de 450 NTU. 
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5 – a) Para a determinação da quantidade de ácido ascórbico no repolho crú, cozido e 

água de cozedura, porque razão foi necessário realizar a padronização do 2,6-

dicloroindofenol? 

b) Quais os resultados que obteve na aula prática e explique-os? 
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Anexo III – Resultados de desempenho dos alunos e 

avaliação da unidade curricular 
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O desempenho dos alunos ao longo dos últimos 5 anos tem variado 

consideravelmente de ano para ano tendo-se obtido uma percentagem de aprovações 

que variaram desde 30% até 100% de aprovações dos alunos que reuniram condições 

e se submeteram à avaliação. Esta variação de resultados de aproveitamento foi 

dependente da preparação inicial dos alunos e em muito também ligada à motivação 

das diferentes turmas para a unidade curricular. Os resultados obtidos em média pelos 

alunos variaram entre 10,5 a 11,5, sendo de certa forma modestos e não muito 

satisfatórios do meu ponto de vista, tendo em conta a importância das competências 

que se pretendiam que os alunos adquirissem nesta unidade curricular para o seu futuro 

profissional. 

 

 

Figura 1 – Resultados de aprovações e reprovações na unidade curricular de Química 

Alimentar I do 1º Ciclo em Ciência Alimentar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro nos últimos 5 anos. 
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Figura 2 – Médias das notas positivas obtidas pelos alunos que frequentaram a unidade 

curricular de Química Alimentar I do 1º Ciclo em Ciência Alimentar da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro nos últimos 5 anos. 

 

  

11,2

11,5

11,3

10,5

11

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Nota Média



PROGRAMA, CONTEÚDO E MÉTODOS DE ENSINO  

286                                                       Química Alimentar I – 1º Ciclo em Ciência Alimentar 

Os resultados a seguir apresentados foram descarregados do sistema SIDE e 

são o resultado dos inquéritos efetuados aos alunos relativamente à unidade curricular 

e ao desempenho do docente. 



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 1

Resultados de Questionários Pedagógicos
  

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2011/2012



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 1

Resultados de Questionários Pedagógicos
  

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2012/2013



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 1

Resultados de Questionários Pedagógicos
  

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2013/2014



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Unidade Curricular
QUÍMICA ALIMENTAR I

LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR

Módulo I - Auto-Avaliação

2 - Nº de dias (1 dia= 8 horas) de estudo durante o período de testes/exames com a UC? (valores em %)

1 - Nº de horas/semana de estudo despendidadas com a UC? (valores em %)

3 - Grau de assiduidade às aulas da UC? (valores em %)

4 - Motivação / envolvimento com a UC? (valores em %)

< 2 horas 2 a 5 horas  > 5 horas Não aplicável
21,4 42,9 28,6 7,1

< 2 dias 2 a 5 dias  > 5 dias Não aplicável
0,0 28,6 64,3 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
21,4 21,4 50,0 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
7,1 42,9 42,9 7,1

Número total das respostas: 14     Taxa de amostragem: 35%

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2014/2015  -  1º semestre

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2014/2015



Módulo II - Avaliação das Unidades Curriculares

5 - Articulação das várias componentes da UC ( teórica, práctica, laboratórios, seminários,...)? (valores em %)

6 - Articulação entre os conteúdos programáticos da UC e as competências/conhecimentos adquiridos 
anteriormente? (valores em %)

7 - Repetição de conteúdos programáticos de UC do mesmo ciclo de estudos ou de outros ciclos de estudo? 
(valores em %)

8 - Grau de dificuldade dos conteúdos lecionados? (valores em %)

9 - Adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC? (valores em %)

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 28,6 50,0 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 21,4 57,1 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 50,0 21,4 14,3

Baixa Média Elevada Não aplicável

7,1 7,1 78,6 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 50,0 28,6 7,1

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 2 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2014/2015  -  1º semestre



10 - Adequação das atividades propostas (casos práticos/trabalhos) aos objetivos definidos para a atividade 
curricular? (valores em %)

11 - Com que frequência consultou a bibliografia recomendada para a UC? (valores em %)

12 - Adequação das instalações utilizadas para a lecionação da UC? (valores em %)

13 - Adequação dos equipamentos utilizados para a lecionação da UC? (valores em %)

14 - Disponibilização de informação no SIDE? (valores em %)

15 - Funcionamento global da UC? (valores em %)

Baixa Média Elevada Não aplicável
7,1 21,4 57,1 14,3

Baixa Média Elevada Não aplicável
42,9 7,1 35,7 14,3

Baixa Média Elevada Não aplicável
0,0 50,0 42,9 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
0,0 57,1 35,7 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
7,1 50,0 35,7 7,1

Medíocre Suficiente Muito Bom Não aplicável
14,3 28,6 50,0 7,1

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 3 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2014/2015  -  1º semestre



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Unidade Curricular
QUÍMICA ALIMENTAR I

LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR

Módulo I - Auto-Avaliação

2 - Se a sua taxa de assiduidade for inferior a 70% indique porque motivo não frequentou as aulas (valores em %)

1 - Percentagem (aproximada) da sua assistência às aulas (valores em %)

3 - Grau de motivação pessoal nesta UC (valores em %)

4 - Adequação da localização da UC no plano curricular (Ano/Semestre) (valores em %)

<= 25 26-50 51-70 >70 Não aplicável
9,1 15,2 24,2 39,4 12,1

Sobreposição de 
aulas

Excesso de carga 
horária

Horário pouco 
atrativo Não aplicável

6,1 12,1 21,2 60,6

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 9,1 27,3 39,4 9,1 12,1

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 33,3 33,3 12,1 21,2

Número total das respostas: 33     Taxa de amostragem: 89%

Módulo II - Avaliação das Unidades Curriculares

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2015/2016  -  1º semestre

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2015/2016



5 - Articulação entre as várias tipologias (teórica, prática, teórico-prática, seminários) da UC (valores em %)

6 - Repetição de conteúdos programáticos com outras UC do mesmo ciclo de estudos ou de outros ciclos de 
estudo (valores em %)

7 - Adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC relativamente aos objetivos de aprendizagem definidos 
para a UC (valores em %)

8 - Adequação dos elementos de estudo e bibliografia da UC recomendados (valores em %)

9 - Adequação das instalações/equipamentos utilizados para a lecionação da UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 21,2 42,4 15,2 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 33,3 33,3 6,1 3,0 21,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 36,4 39,4 9,1 15,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 51,5 18,2 9,1 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 33,3 36,4 9,1 18,2

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 2 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2015/2016  -  1º semestre



10 - Disponibilização da informação da UC no SIDE (programa, método de avaliação, bibliografia) em tempo útil 
(valores em %)

11 - Grau de satisfação com o funcionamento global da UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 39,4 30,3 9,1 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 6,1 36,4 24,2 18,2 15,2

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 3 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2015/2016  -  1º semestre



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Unidade Curricular
QUÍMICA ALIMENTAR I

LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR

Módulo I - Auto-Avaliação

2 - Se a sua taxa de assiduidade for inferior a 70% indique porque motivo não frequentou as aulas (valores em %)

1 - Percentagem (aproximada) da sua assistência às aulas (valores em %)

3 - Grau de motivação pessoal nesta UC (valores em %)

4 - Adequação da localização da UC no plano curricular (Ano/Semestre) (valores em %)

<= 25 26-50 51-70 >70 Não aplicável
4,6 9,1 22,7 63,6 0,0

Sobreposição de 
aulas

Excesso de carga 
horária

Horário pouco 
atrativo Não aplicável

13,6 9,1 13,6 63,6

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

9,1 9,1 50,0 31,8 0,0 0,0

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 4,6 40,9 36,4 9,1 9,1

Número total das respostas: 22     Taxa de amostragem: 96%

Módulo II - Avaliação das Unidades Curriculares

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2016/2017  -  1º semestre

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2016/2017



5 - Articulação entre as várias tipologias (teórica, prática, teórico-prática, seminários) da UC (valores em %)

6 - Repetição de conteúdos programáticos com outras UC do mesmo ciclo de estudos ou de outros ciclos de 
estudo (valores em %)

7 - Adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC relativamente aos objetivos de aprendizagem definidos 
para a UC (valores em %)

8 - Adequação dos elementos de estudo e bibliografia da UC recomendados (valores em %)

9 - Adequação das instalações/equipamentos utilizados para a lecionação da UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 4,6 36,4 36,4 13,6 9,1

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 13,6 36,4 31,8 4,6 13,6

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

4,6 13,6 45,5 18,2 4,6 13,6

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

4,6 13,6 31,8 27,3 4,6 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 4,6 40,9 40,9 4,6 9,1

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 2 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2016/2017  -  1º semestre



10 - Disponibilização da informação da UC no SIDE (programa, método de avaliação, bibliografia) em tempo útil 
(valores em %)

11 - Grau de satisfação com o funcionamento global da UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 13,6 27,3 45,5 9,1 4,6

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

4,6 27,3 27,3 36,4 0,0 4,6

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 3 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2016/2017  -  1º semestre



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 1 de 1

Resultados de Questionários Pedagógicos
  

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Avaliação da Unidade Curricular 2017/2018



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Página 1 de 2Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA

Resultados de Questionários Pedagógicos
  

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Módulo III - Avaliação do Docente Ano 2011/2012



Página 2 de 2Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA

Resultados de Questionários Pedagógicos
  



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Página 1 de 2Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA

Resultados de Questionários Pedagógicos
  

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Módulo III - Avaliação do Docente Ano 2012/2013
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Resultados de Questionários Pedagógicos
  



NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Amostra não é suficiente

Página 1 de 2Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA

Resultados de Questionários Pedagógicos
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO
NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Unidade Curricular
QUÍMICA ALIMENTAR I

LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR

Módulo I - Auto-Avaliação

2 - Nº de dias (1 dia= 8 horas) de estudo durante o período de testes/exames com a UC? (valores em %)

1 - Nº de horas/semana de estudo despendidadas com a UC? (valores em %)

3 - Grau de assiduidade às aulas da UC? (valores em %)

4 - Motivação / envolvimento com a UC? (valores em %)

< 2 horas 2 a 5 horas  > 5 horas Não aplicável
21,4 42,9 28,6 7,1

< 2 dias 2 a 5 dias  > 5 dias Não aplicável
0,0 28,6 64,3 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
21,4 21,4 50,0 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
7,1 42,9 42,9 7,1

Número total das respostas: 14     Taxa de amostragem: 35%
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Módulo II - Avaliação das Unidades Curriculares

5 - Articulação das várias componentes da UC ( teórica, práctica, laboratórios, seminários,...)? (valores em %)

6 - Articulação entre os conteúdos programáticos da UC e as competências/conhecimentos adquiridos 
anteriormente? (valores em %)

7 - Repetição de conteúdos programáticos de UC do mesmo ciclo de estudos ou de outros ciclos de estudo? 
(valores em %)

8 - Grau de dificuldade dos conteúdos lecionados? (valores em %)

9 - Adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC? (valores em %)

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 28,6 50,0 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 21,4 57,1 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 50,0 21,4 14,3

Baixa Média Elevada Não aplicável

7,1 7,1 78,6 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
14,3 50,0 28,6 7,1

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - SIC - GESQUA Página 2 de 3

Resultados de Questionários Pedagógicos
2014/2015  -  1º semestre



10 - Adequação das atividades propostas (casos práticos/trabalhos) aos objetivos definidos para a atividade 
curricular? (valores em %)

11 - Com que frequência consultou a bibliografia recomendada para a UC? (valores em %)

12 - Adequação das instalações utilizadas para a lecionação da UC? (valores em %)

13 - Adequação dos equipamentos utilizados para a lecionação da UC? (valores em %)

14 - Disponibilização de informação no SIDE? (valores em %)

15 - Funcionamento global da UC? (valores em %)

Baixa Média Elevada Não aplicável
7,1 21,4 57,1 14,3

Baixa Média Elevada Não aplicável
42,9 7,1 35,7 14,3

Baixa Média Elevada Não aplicável
0,0 50,0 42,9 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
0,0 57,1 35,7 7,1

Baixa Média Elevada Não aplicável
7,1 50,0 35,7 7,1

Medíocre Suficiente Muito Bom Não aplicável
14,3 28,6 50,0 7,1
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO
NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Unidade Curricular
QUÍMICA ALIMENTAR I

LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR

Módulo I - Auto-Avaliação

2 - Se a sua taxa de assiduidade for inferior a 70% indique porque motivo não frequentou as aulas (valores em %)

1 - Percentagem (aproximada) da sua assistência às aulas (valores em %)

3 - Grau de motivação pessoal nesta UC (valores em %)

4 - Adequação da localização da UC no plano curricular (Ano/Semestre) (valores em %)

<= 25 26-50 51-70 >70 Não aplicável
9,1 15,2 24,2 39,4 12,1

Sobreposição de 
aulas

Excesso de carga 
horária

Horário pouco 
atrativo Não aplicável

6,1 12,1 21,2 60,6

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 9,1 27,3 39,4 9,1 12,1

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 33,3 33,3 12,1 21,2

Número total das respostas: 33     Taxa de amostragem: 89%
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5 - Articulação entre as várias tipologias (teórica, prática, teórico-prática, seminários) da UC (valores em %)

6 - Repetição de conteúdos programáticos com outras UC do mesmo ciclo de estudos ou de outros ciclos de 
estudo (valores em %)

7 - Adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC relativamente aos objetivos de aprendizagem definidos 
para a UC (valores em %)

8 - Adequação dos elementos de estudo e bibliografia da UC recomendados (valores em %)

9 - Adequação das instalações/equipamentos utilizados para a lecionação da UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 21,2 42,4 15,2 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 33,3 33,3 6,1 3,0 21,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 36,4 39,4 9,1 15,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 51,5 18,2 9,1 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 33,3 36,4 9,1 18,2
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10 - Disponibilização da informação da UC no SIDE (programa, método de avaliação, bibliografia) em tempo útil 
(valores em %)

11 - Grau de satisfação com o funcionamento global da UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 3,0 39,4 30,3 9,1 18,2

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 6,1 36,4 24,2 18,2 15,2
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Módulo III - Avaliação do Docente

NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Docente
Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes

Unidade Curricular Curso Nº das respostas Taxa de Amostra

QUÍMICA ALIMENTAR I LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR 33 89,19%

16 -Grau de cumprimento das regras de avaliação definidas no início do ano letivo e publicadas no SIDE (valores 
em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 24,2 33,3 27,3 15,2

13 - Disponibilidade do docente para receber os estudantes no horário de atendimento estabelecido (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,1 12,1 30,3 15,2 12,1 24,2

12 - Capacidade do docente para motivar os estudantes para a UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 21,2 39,4 21,2 6,1 12,1

15 - Capacidade do docente de transmitir os conhecimentos (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 18,2 30,3 24,2 12,1 12,1

14 -Pontualidade do docente às aulas (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,1 6,1 24,2 24,2 27,3 12,1
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18 -Grau de satisfação com o desempenho global do docente (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 6,1 48,5 12,1 15,2 15,2

17 -Grau de cumprimento dos prazos de publicação, em tempo útil, dos resultados das avaliações (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,1 15,2 36,4 12,1 12,1 18,2
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Módulo III - Avaliação do Docente

NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Docente
Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes

Unidade Curricular Curso Nº das respostas Taxa de Amostra

QUÍMICA ALIMENTAR I LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR 33 89,19%

16 -Grau de cumprimento das regras de avaliação definidas no início do ano letivo e publicadas no SIDE (valores 
em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 24,2 33,3 27,3 15,2

13 - Disponibilidade do docente para receber os estudantes no horário de atendimento estabelecido (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,1 12,1 30,3 15,2 12,1 24,2

12 - Capacidade do docente para motivar os estudantes para a UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 21,2 39,4 21,2 6,1 12,1

15 - Capacidade do docente de transmitir os conhecimentos (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 18,2 30,3 24,2 12,1 12,1

14 -Pontualidade do docente às aulas (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,1 6,1 24,2 24,2 27,3 12,1
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18 -Grau de satisfação com o desempenho global do docente (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

3,0 6,1 48,5 12,1 15,2 15,2

17 -Grau de cumprimento dos prazos de publicação, em tempo útil, dos resultados das avaliações (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,1 15,2 36,4 12,1 12,1 18,2
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Módulo III - Avaliação do Docente

NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Docente
Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes

Unidade Curricular Curso Nº das respostas Taxa de Amostra

QUÍMICA ALIMENTAR I LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR 22 95,65%

16 -Grau de cumprimento das regras de avaliação definidas no início do ano letivo e publicadas no SIDE (valores 
em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

4,6 4,6 13,6 36,4 18,2 22,7

13 - Disponibilidade do docente para receber os estudantes no horário de atendimento estabelecido (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 4,6 27,3 27,3 9,1 31,8

12 - Capacidade do docente para motivar os estudantes para a UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

9,1 40,9 22,7 13,6 0,0 13,6

15 - Capacidade do docente de transmitir os conhecimentos (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

9,1 9,1 50,0 18,2 0,0 13,6

14 -Pontualidade do docente às aulas (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 9,1 36,4 31,8 9,1 13,6
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18 -Grau de satisfação com o desempenho global do docente (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

4,6 18,2 40,9 22,7 4,6 9,1

17 -Grau de cumprimento dos prazos de publicação, em tempo útil, dos resultados das avaliações (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 4,6 27,3 40,9 9,1 18,2
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO - Módulo III - Avaliação do Docente

NOTA: Nestes resultados não são apresentadas situações em que o número de respostas < 4 e/ou taxa de 
amostagem < 20%.

Docente
Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes

Unidade Curricular Curso Nº das respostas Taxa de Amostra

QUÍMICA ALIMENTAR I LICENCIATURA EM CIÊNCIA ALIMENTAR 16 80%

16 -Grau de cumprimento das regras de avaliação definidas no início do ano letivo e publicadas no SIDE (valores 
em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 25,0 50,0 18,8 6,3

13 - Disponibilidade do docente para receber os estudantes no horário de atendimento estabelecido (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 31,3 25,0 6,3 37,5

12 - Capacidade do docente para motivar os estudantes para a UC (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

6,3 6,3 43,8 31,3 6,3 6,3

15 - Capacidade do docente de transmitir os conhecimentos (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 12,5 31,3 37,5 12,5 6,3

14 -Pontualidade do docente às aulas (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

0,0 0,0 37,5 50,0 6,3 6,3
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18 -Grau de satisfação com o desempenho global do docente (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

12,5 6,3 31,3 37,5 6,3 6,3

17 -Grau de cumprimento dos prazos de publicação, em tempo útil, dos resultados das avaliações (valores em %)

Muito Baixa Baixa Média Elevada Muito Elevada Sem Opinião/Não 
aplicável

12,5 12,5 25,0 37,5 6,3 6,3
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