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RESÍDUO POR INCINERAÇÃO – CINZAS 

1 Princípios Gerais do Método 

Resíduo por incineração ou Cinzas é o nome dado ao resíduo obtido por aquecimento 

de um produto em temperatura próxima a 550 - 570°C. Nem sempre este resíduo representa 

toda a substância inorgânica presente na amostra, pois alguns sais podem sofrer redução ou 

volatilização nesse aquecimento. Geralmente, as cinzas são obtidas por ignição de quantidade 

conhecida da amostra, entre 1g e 5g, em cadinho ou cápsula de platina ou porcelana ou outro 

material resistente ao calor, mantida em mufla a 550°C, até eliminação completa do carvão. As 

cinzas deverão ficar brancas ou ligeiramente acinzentadas. Em caso contrário, esfriar, adicionar 

0,5 mL de água, secar e incinerar novamente. Algumas gotas de azeite comestível, adicionadas 

inicialmente à amostra, facilitam a carbonização. Algumas amostras contendo sais de metais 

alcalinos, que retêm proporções variáveis de dióxido de carbono nas condições da incineração, 

são tratadas, inicialmente, com solução de carbono de amónio ou ácido sulfúrico diluído e, após 

secagem do excesso do reagente, aquecidas e pesadas. O resíduo é então, denominado "Cinzas 

carbonadas" ou "Cinzas sulfatizadas", respectivamente. Muitas vezes é vantajoso combinar a 

determinação direta de umidade e a determinação de cinzas, incinerando o resíduo obtido na 

determinação de umidade. 

A determinação de cinzas insolúveis em ácido, geralmente ácido clorídrico a 10%, p/p, 

dá uma avaliação da sílica (areia) existente da amostra. 

Alcalinidade das cinzas é outra determinação auxiliar, no conhecimento da composição 

das cinzas. 

 

2 Material 

− Cadinho de porcelana de 50 mL; 

− Mufla a 550°C; 

− Banho-maria; 

− Estufa a 105°C; 

− Dessecador com sílica gel azul. 

 

3 Procedimento 

Pese 5g da amostra em cadinho de porcelana, previamente aquecido em mufla a 550°C, 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO E ANÁLISE DE ALIMENTOS 
 

2 
 

resfriado em dessecador até a temperatura ambiente e pesado. Carbonize em temperatura baixa 

e incinere em mufla a 550 °C. Resfrie em dessecador até a temperatura ambiente e pese. Repita 

as operações de aquecimento e resfriamento até peso constante. 

 

4 Bibliografia Básica 

LUTZ, A. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos químicos e físicos para análise 

de alimentos. 3. ed. Instituto Adolfo Lutz: São Paulo, 1985. p. 27 - 28. 
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UMIDADE A 105°C 

1 Princípios Gerais do Método 

O método de aquecimento a 105°C, por 5 horas, dá valor que representa a umidade livre, 

na temperatura de secagem, pois certa quantidade de água permanece retida, provavelmente 

ligada às proteínas. Os métodos de destilação, usando 25g da amostra e tolueno dariam valores 

mais exatos do total de água existente. Industrialmente, métodos mais rápidos, empregando 

aquecimento por meio de luz infravermelha, balanças de umidade, etc., são suficientemente 

precisos e podem ser relacionados aos métodos-padrão. O importante é considerar a técnica 

empregada quando na comparação dos resultados obtidos. 

 

2 Material 

− Placas de Petri pequenas com tampa (o tamanho da placa de Petri deve ser menor 

que o do prato da balança analítica; 

− Estufa a 105°C; 

− Balança analítica (4 casas decimais); 

− Dessecador com sílica gel azul. 

− Luvas de couro (para retirar as placas da estufa) 

 

3 Procedimento 

− Pese 5g da amostra em placas de Petri previamente aquecidas em estufa a 105°C, 

por 1 hora e resfriado em dessecador até temperatura ambiente e pesado. 

− Aqueça durante 5 horas em estufa a 105°C. 

− Resfrie em dessecador até temperatura ambiente. 

− Pese. 

− Repita a operação de aquecimento e resfriamento até peso constante, pesando a cada 

60 min (quando a variação de peso for pequena passar a pesar a cada 30 min)  

 

4 Bibliografia Básica 

LUTZ, A. Normas analíticas do Instituto Adolfo Luiz. Métodos químicos e físicos 

para análise de alimentos. 3. ed. Instituto Adolfo Lutz: São Paulo, 1985. p. 125 -

126. 
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EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE LIPÍDIOS TOTAIS EM 

ALIMENTOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS PELO MÉTODO DE BLIGH E 

DYER. 

1 Princípios Gerais do Método 

Neste método (Bligh & Dyer, 1959), a amostra é homogeneizada com uma mistura de 

clorofórmio e metanol, proporção tal que um sistema miscível (monofásico) é formado com 

água da amostra - este sistema de solventes já tinha sido utilizado por Folch et al. (1951), mas 

o método empregava volumes grandes e inconvenientes de solventes, tornando-se pouco 

prático. Uma diluição e nova extração posteriores com volumes determinados de clorofórmio e 

água, separa o sistema monofásico em duas camadas, formando um sistema bifásico: a camada 

clorofórmica, mais pesada, contendo os lipídios, e a camada metanólica contendo a água e os 

compostos não-lipídicos. Desta forma, é obtido um extrato lipídico purificado, quando a 

camada clorofórmica é isolada. O método permite muita flexibilidade de procedimento, mas é 

imperativo que as proporções entre os volumes de clorofórmio, metanol e água, sejam de 

1:2:0,8 e 2:2:1,8, antes e após a diluição, respectivamente. Este método apresente vantagens 

marcantes sobre a maioria dos métodos existentes de extração e purificação de lipídios, a saber: 

 

a) Todas as classes de lipídios são extraídas, polares e apoiares, pois o clorofórmio é um 

solvente orgânico para qualquer classe de lipídios, e o metanol tem função dupla de 

facilitar o embebimento da amostra e desfazer as ligações lipídio-proteicas (Lovern, 

1965); 

b) A extração é realizada sem aquecimento, podendo os lipídios extraídos serem 

utilizados para qualquer tipo de determinação, sem alterações químicas e físicas; 

c) O método independe da umidade da amostra. 

 

2 Materiais 

− Clorofórmio P.A. 

− Metanol P.A. 

− Sulfato de sódio (Na2SO4) P. A. 

− Solução de sulfato de sódio a 1,5% 

− Tubos Pirex de 250 x 25 mm, com tampa de rosca com teflon ou PVC (70 mL); 

− Tubos de Pirex de 150 x 15 mm, com tampa de rosca com teflon ou PVC (30 mL) 
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(pode ser substituído por frasco Erlenmeyer); 

− Homogeneizador rotativo para tubos; 

 

3 Procedimento 

Para amostras secas ou quase secas, até 10% de umidade: 

− Pesar, ao mg, 2,0 e 2,5g (amostras com teor de gordura acima de 20%) ou entre 3,0 

e 3,5g (amostras com teor de gordura abaixo de 20%) de amostra finamente moída 

e homogeneizada; Transferir para o tubo de 70 mL; 

− Adicionar exatamente 10 mL de clorofórmio, 20 mL de metanol e 8 mL de água 

destilada; 

− Colocar fita veda rosca na boca do tubo antes de tampar; 

− Tampar os tubos; 

− Agitar no homogeneizador rotativo por 30 minutos; 

− Adicionar exatamente 10 mL de clorofórmio e 10 mL de solução de sulfato de sódio 

1,5%; 

− Colocar novamente fita veda rosca e tampar os tubos; 

− Agitar vigorosamente por 2 minutos; 

− Deixar separar as camadas naturalmente; 

− Succionar a camada metanólica superior e descartar; 

− Filtrar a camada inferior (pode ser adicionada 1g de Na2SO4) em papel de filtro 

qualitativo (a solução deve ficar límpida) para o tubo de 30 mL (ou Erlenmeyer); 

− Medir exatamente 5 mL do filtrado e transferir para uma placa de Petri pequena 

previamente tarada; 

− Evaporar o solvente na capela, esfriar em dessecador e pesar. 

 

4 Cálculo 

% 𝑙𝑖𝑝í𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑝í𝑑𝑒𝑜𝑠 (𝑔)  ×  4 × 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

 

5 Bibliografia Básica 

BLIGH, E. G. & DYER, W. J. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. 

Biochem. Physiol., v.37, p. 911 - 917, 1959. 
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FOLCH, J.; ASCOLI, l.; LEES, M.; MEATH, J. A. & LeBARON, F.N. Preparate of lípide 

extracts from brain tissue. J. B/o/. Chem., v. 191, p. 883 - 841, 1951. 

LOVERN, J. A. Some analytical problems in the analysis of fish and fish products. J. A. O. A. 

C., v.48, n.1, p. 60 - 68, 1965. 
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DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA 

 

1 Princípios gerais do método 

 O método foi proposto por Kjeldahl em 1883 e embora tenha sofrido várias 

modificações, continua sendo ainda o mais utilizado na determinação de proteína. Esse método 

determina o N orgânico total, isto é, o N proteico e não proteico orgânico. Porém, na maioria 

dos alimentos, o N não proteico representa muito pouco no total. 

 A razão entre o nitrogênio medido e a proteína estimada depende do tipo de amostra e 

de outros fatores. Por exemplo, no trigo esta razão é afetada pela variedade, condições de 

crescimento e quantidade e tipo de fertilizante utilizado. Para converter o nitrogênio medido 

para proteína, devemos multiplicar o conteúdo de nitrogênio por um fator geral empírico - 6,25, 

que foi determinado por Kjeldahl para albumina bovina. Outros fatores de conversão já 

determinados para alimentos são: leite e produtos lácteos - 6,38; trigo e produtos tritícolas - 

5,70; gelatina - 5,55; ovos - 6,68; arroz - 5,95; soja - 5,71; cevada, aveia, centeio - 5,83; nozes 

- 5,46. 

O procedimento do método baseia-se no aquecimento da amostra com ácido sulfúrico 

para digestão até que o carbono e hidrogênio sejam oxidados. O nitrogênio da proteína é 

reduzido e transformado em sulfato de amônia. Adiciona-se NaOH concentrado e aquece-se 

para a liberação da amônia dentro de um volume conhecido de urna solução de ácido bórico, 

formando borato de amônia. O borato de amônia formado é dosado com uma solução ácida 

(HCI) padronizada.  

 

2 Materiais 

2.1. Reagentes: 

− Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado P.A. 

− Solução de ácido clorídrico P.A. a 0,02N (ou 0,2N para amostras com alto teor de 

proteína); 

− Solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 50%; 

− Solução de ácido bórico (H3BO3) a 2%, 

− Mistura catalisadora; 

− Solução indicadora de Andersen. 
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2.2. Equipamentos e utensílios: 

− Balança analítica de precisão; 

− Tubo digestor semi-micro Kjeldahl; 

− Proveta de 15ml; 

− Espátula; 

− Bloco digestor; 

− Capela de exaustão; 

− Destilador de nitrogênio para tubos semi-micro Kjeldahl; 

− Frasco Erlenmeyer de 125 ml ou 250 mL; 

− Bureta de 25 ml (ou bureta digital);  

 

3 Preparo de soluções 

Preparo da mistura catalizadora:  

− Mistura num gral - dióxido de titânio (TIO2): sulfato de cobre (CuSO4): sulfato de 

potássio (K2SO4) na proporção de 0,3: 0,3: 10,0.  

− Triturar com pistilo até obter uma mistura bem fina e homogênea. 

 

Preparo do indicador de Andersen:  

− Solução de vermelho de metila 0,1 g em 75 ml de álcool etílico 96ºGL (a);  

− Solução de azul metileno 0,1 g em 80 ml de álcool a 96º GL (b);  

− Misturar 50 ml de (a) com 25 ml de (b). 

 

Preparo e padronização da solução de HCl 0,02 N 

 

− Medir 1,7 ml de HCl comercial e completar com água destilada para 1000 mL em 

balão volumétrico. 

− Padronizar com Na2CO3: Pesar 0,0132 g de Na2CO3 seco em estufa a 100º C por 1 

horas (em triplicata), colocar em três Erlenmeyers e acrescentar +/- 15 ml de água 

destilada fervida e resfriada. Colocar 3 gotas de indicador de Andersen em cada 

Erlenmeyer (fazer um branco) e titular com O HCl 0,02N preparado. Anotar os 

volumes gastos nas três titulações e fazer a média (𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙). Volume esperado nessas 

condições: 12,5 mL 
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− Calcular o fator de correção da solução de HCl (fHCl):  

𝑓𝐻𝐶𝑙  =
𝑉𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙
 =  

12,5

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙
 

− Anote o valor do fator de correção no rótulo do frasco de HCl junto com a 

concentração. 

                                                                              

4 Procedimento 

− Pesar exatamente 0,1000 a 0,2000 g de amostra ou mais se for líquida 

(aproximadamente 10 a 50 mg de proteína) e transferir para um tubo de digestão; 

− Adicionar l g de mistura catalisadora e 5,0 ml H2SO4; 

− Iniciar a digestão com 50º C e aumentar gradativamente a temperatura de 50º C por 

vez, até 300 - 350ºC evitando a formação de espuma; 

− Atingida a temperatura de digestão, continuar até as paredes internas do tubo 

ficarem perfeitamente limpas, a fumaça branca de SO2 (dióxido de enxofre) 

praticamente cessar e o líquido apresentar coloração verde-esmeralda límpida; 

− Após esfriar, conectar o tubo ao aparelho de destilação, que já deverá ter a ponta do 

condensador mergulhada em 10 ml de solução de H3BO3, contendo 3 ou 4 gostas 

do indicador de Andersen, em Erlenmeyer de 250 ml graduado; 

− Adicionar lentamente a solução de NaOH 50% ao tubo contendo a amostra, até o 

aparecimento de precipitado pardo escuro de CuO (óxido cúprico) e proceder a 

destilação de forma moderada, atingido o volume de 100ml; 

− Titular o destilado com solução de HCL 0,02N. 

 

5 Cálculo do teor de Nitrogênio 

 

% 𝑁 =  
𝑉𝐻𝐶𝑙 (𝑚𝐿) ×  𝑁𝐻𝐶𝑙  × 𝑓𝐻𝐶𝑙  × 0,014 𝑥 100

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
  

 

 

6 Conversão do teor de nitrogênio em teor de proteína 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = %𝑁 × 𝐹𝐶𝑁 
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Sendo que, o 𝐹𝐶𝑁 é o fator de conversão do Nitrogênio em proteína, e varia de acordo com o 

alimento, para alimentos mistos ou quando não se conhece o fator de conversão, utiliza-se o 

valor 6,25. 

− Leite e produtos lácteos - 6,38;  

− Trigo e produtos tritícolas - 5,70;  

− Gelatina - 5,55;  

− Ovos - 6,68;  

− Arroz - 5,95;  

− Soja - 5,71;  

− Cevada, aveia, centeio - 5,83;  

− nozes - 5,46. 

  

7 Bibliografia  

 

ASSOCIATION OF OFFICIAL AGRICULTURAL CHEMISTS – AOAC. Official methods 

of analysis. Washington D.C., 1984. 1141 p. 
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DETERMINAÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR (FA) 

 

1 FUNDAMENTO 

 

Está baseado na determinação do peso do resíduo resultante da eliminação do amido e 

da proteína, através da hidrólise enzimática e posterior precipitação das fibras solúveis na 

presença de etanol a 78% 

 

• Fibra alimentar insolúvel (FAI): O hidrolisado, contendo resíduo, é filtrado e lavado com água. 

O filtrado e as águas de lavagem são utilizados para determinar a fibra alimentar solúvel. O resíduo 

é lavado com etanol a 95% e acetona, seco e pesado. A FAI corresponde ao peso do resíduo menos 

o peso da proteína e cinza nele contido 

 

• Fibra alimentar solúvel (FAS): Quatro volumes de etanol a 98% são adicionadas ao filtrado, 

juntamente com as águas de lavagem, com a finalidade de precipitar a FAS. A solução alcoólica é 

filtrada e o precipitado retido é lavado com etanol a 78%, etanol a 95% e acetona e, posteriormente, 

seco e pesado. A FAS corresponde ao peso do precipitado menos o peso da proteína e da cinza 

nele contido. 

 

• Fibra alimentar total (FAT): Após a hidrólise enzimática a FAS é precipitada por meio de 4 

volumes de etanol a 98%. A solução alcoólica é filtrada. O resíduo e o precipitado são lavados 

com etanol a 78%, etanol 95% e acetona, secos e pesados. A FAT corresponde ao peso do resíduo 

mais o precipitado menos o peso da proteína e cinza neles contidos. 

 

2 MATERIAS 

2.1. Aparelhos 

− Balança analítica com capacidade de pesagem até 0,1 mg. 

− Cadinhos filtrantes: Cadinhos de vidro com placa de vidro sintetizado com 

porosidade nº2 (Pyrex nº 32940, coarse ASTM 40-60 Mm, ou corning nº 36060 

Büchner, fritted disk, pyrex, 50 mL, ASTM 40-60 Mm).1 

                                                 
1 Este tipo de cadinho é o mais resistente ao choque térmico e o peso da tara é mais constante. 
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− Estufa a vácuo regulada a 70°C. Alternativamente, utilizar estufa comum regulada a 105°C 

− Banho de água: 

a) Em ebulição 

b) Com controle de temperatura (60°C) e agitação (100 r.p.m.) 

− Béqueres de 250 mL 

− Fonte de vácuo: Tropa de vácuo acoplada a dois frascos (Kitassato) para prevenir 

contaminação em caso de refluxo da água 

 

2.2. Reagentes e soluções 

− Etanol absoluto: Mínimo 99% 

− Etanol a 95%: Verificar o grau alcoólico após o seu preparo. 

− Acetona PA 

− Tampão fosfato 0,08 mol/L pH 6,0: Dissolver 1,40 Na2HPO4 e 9,6 de NaH2PO4.H2O 

em aproximadamente 700 mL de água destilada. Diluir para 1 litro de água 

destilada. Verificar pH. 

− Solução de hidróxido de sódio 0,275 N: Dissolver 11,00 g de NaOH em 

aproximadamente 700 mL de água. Diluir para 1 litro com água destilada. 

− Solução de ácido clorídrico 0,325 N: Diluir uma solução estoque de título 

conhecido, por exemplo, 325 mL HCl 1N, para 1 litro com água destilada. 

− Alfa-amilase termo resistente: A-3306 (Sigma) 

− Protease: P-3910 (Sigma). Preparar uma solução da enzima (50mg/mL em tampão 

fosfato) no momento do uso e pipetar 0,1 mL em cada amostra 

− Amiloglicosidase A-9913 (Sigma). 

− Auxiliar de filtração: Lã de vidro Merck (Art.4086) 

 

3 MÉTODOS 

3.1. Preparo de amostras 

Alimentos com altos teores de umidade deverão ser, inicialmente, homogeneizadas e 

liofilizadas. Alimentos, quando secos, com teores de lipídios acima de 5% deverão ser 

desengorduradas, com éter etílico anidro, em aparelho de Soxhlet.2 Amostras secas e ou 

                                                 
2 Antes da extração da gordura ou determinação do extrato etéreo a amostra deverá ser dessecada a 

70°C em estufa a vácuo 
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desengorduradas, com éter etílico deverão ser moídas em moinho de martelo com tamis de 0,3-

0,5mm. Após a moagem guardar a amostra em recipiente selado a 4°C. No momento da análise 

da FA determinar, paralelamente, o teor de umidade da amostra. Para efeito de cálculo deverá 

ser determinado o teor inicial de umidade e extrato etéreo do alimento. O extrato etéreo só será 

determinado se a amostra for desengordurada. 

 

3.2. Digestão enzimática das amostras 

− Pesar em quadruplicata em torno de 1g de amostra (com precisão de 0,1 mg) em 

um béquer de 250 mL. O peso entre as amostras não deverá diferir de 20 mg.  

− Adicionar em cada béquer 50 mL de tampão fosfato pH 6,0. Verificar o pH e acertá-

lo se necessário (0,6 ± 0,2), adicionando NaOH 0,275N ou HCL 0,325N.  

− Adicionar 0,1 mL de alfa-amilase termo resistente.  

− Tampar com folha de Al e aquecer em banho-maria em ebulição por 30 min.3 com 

agitação a cada 5 min.  

− Esfriar as amostras a temperatura ambiente.  

− Acertar o pH para 7,5 ± 0,1 adicionando em torno de 10 mL de NaOH 0,275N e a 

seguir acrescentar 0,1 mL de protease (5mg/0,1ml).  

− Tampar novamente com folha de Al e incubar a 60°C com agitação horizontal (100 

R.P.M.).  

− Esfriar as amostras a temperatura ambiente.  

− Adicionar em torno de 10 mL de ácido clorídrico 0,325N com a finalidade de ajustar 

o pH em 4,3 ± 0,3.  

− Acrescentar 0,3 mL de amiloglicosidase, tampar com folha de Al e incubar a 30 

min.4 a 60°C com agitação horizontal (100 R.P.M.).  

 

A partir desse hidrolisado poderão ser determinados os teores FAT ou FAI e FAS. Para 

cada ensaio realizar paralelamente, em quadruplicata, uma prova em branco. 

 

 

                                                 
3 Considerar o tempo de incubação após a solução interna alcançar 95~100°C 
4 Considerar o tempo de incubação após a solução interna alcançar 60°C 
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3.3. Fibra Alimentar Total (FAT) 

− Transferir quantitativamente o hidrolisado (amostra ou branco) para uma proveta e 

acertar o volume para 100 mL com H2O destilada.  

− Transferir para um béquer de 600 mL e adicionar 400 mL de etanol 98% a 60°C 

(medir o volume antes de aquecer o etanol). Utilizar uma parte desse etanol para 

remover quantitativamente a fibra que ficou aderida às paredes da proveta.  

− Deixar a mistura em repouso à temperatura ambiente por 1 hora para que toda a 

FAS se precipite.  

− Pesar os cadinhos com a lã de vidro (4 para a amostra e 4 para o ensaio em branco).  

− Lavar os cadinhos com o auxílio de vácuo com etanol a 78%.  

− Filtrar quantitativamente, a solução alcoólica contendo o resíduo e o precipitado 

formado. 

−  Lavar o resíduo final 3x com 20 mL de etanol a 78%, 2x com 20 mL de etanol a 

95% e 2x 20 mL de acetona.  

− Os resíduos resultantes, da análise da amostra e do ensaio em branco, após secagem 

em estufa a 105°C durante a noite, corresponderão respectivamente ao Resíduo 

Total (RT) e ao Resíduo Total do Branco (RTB).  

− A seguir, dois cadinhos da amostra e dois do ensaio em branco, serão levados à 

mufla a 525°C por 5 h para determinar a cinza do RT e RTB. 

−  Os outros quatro cadinhos (dois da amostra e dois do ensaio em branco) serão 

utilizados para determinar a proteína do RT e RTB. 

 

3.3.1. Cálculo 

 

  %𝐹𝐴𝑇 =
𝑅𝑇 − 𝑃 − 𝐶 − 𝐵𝑇

𝑚
× 100% 

 

RT = Média do Resíduo Total da amostra (mg) 

P = Média de proteína do RT (mg) 

C= Média de cinzas do RT (mg) 

m= Média do peso das amostras (mg) 

BT= RTB-PB-CB 

RBT= Média do resíduo Total do Branco (mg) 

PB= Média de proteínas no RTB (mg) 

CB= Média de cinzas no RTB (mg) 
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3.4. Fibra Alimentar Insolúvel (FAI): 

Pesar os cadinhos com lã de vidro (4 para amostra 4 para o ensaio em branco). Lavar os 

cadinhos com auxílio de vácuo. Lavar o resíduo com 3x10 mL de H2O. Reservar o filtrado e as águas de 

lavagem para posterior determinação da FAS.  Lavar o resíduo com 2x20 mL de etanol a 95% e 2x20 

mL de acetona. Os resíduos resultantes da análise da amostra e do ensaio em branco, após secagem em 

estufa a 105°C durante a noite, corresponderão respectivamente ao Resíduo Insolúvel (RI) e ao Resíduo 

Insolúvel do Branco (RIB). A seguir dois cadinhos da amostra e dois do ensaio em branco serão levados 

á mufla a 525°C por 5h para determinar a cinza no RI e RIB. Os outros quatro cadinhos (dois para amostra 

e dois para o ensaio em branco) serão utilizadas para determinar a proteína do RI e RIB. 

 

3.4.1. Cálculo 

%𝐹𝐴𝐼 =  
𝑅𝐼 − 𝑃 − 𝐶 − 𝐵𝐼

𝑚
× 100% 

                                        

 

RI= Média do resíduo Insolúvel da amostra (mg) 

P= Média de proteína no RI (mg) 

C= Média de cinzas no RI (mg) 

m= Média do peso amostra (mg) 

BI= RIB-PB-CB 

RIB= Média do resíduo insolúvel do branco (mg) 

PB= Média de proteínas no RIB (mg) 

CB= Média de cinzas no RIB 

 

3.5. Fibra Alimentar Solúvel (FAS) 

Transferir quantitativamente o filtrado com as águas de lavagem (amostra ou branco), 

contidas no Kitasato, para uma proveta e acertar o volume para 1000 mL com H2O destilada. Transferir 

para um béquer de 600 mL e adicionar 400 mL de Etanol 98% a 60 °C (medir o volume antes de aquecer 

o etanol). Utilizar uma parte do etanol para remover quantitativamente a fibra que ficou aderida nas 

paredes do Kitasato e da proveta. Deixar em repouso a temperatura ambiente por 1h para que toda a FAS 

se precipite. Pesar os cadinhos com lã de vidro ( 4 para a amostra e 4 para o ensaio em branco). Lavar os 

cadinhos com auxílio de vácuo com  etanol a 78%. Filtrar quantitativamente, o hidrolisado contendo o 

precipitado formado. Lavar o precipitado com 3 x 30 mL etanol a 78%, 2 x 20 mL etanol a 95% e 2 x 20 

mL acetona. Os resíduos resultantes da análise da amostra e do ensaio em branco, após secagem em 

estufa a 105 °C durante a noite corresponderão ao Resíduo Solúvel (RS) e Resíduo Solúvel do Branco 

(RSB). A seguir dois cadinhos da amostra e dois do ensaio em branco serão levados a mufla a 525°C por 
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5 h para determinar a cinza RS e RSB. Os outros 4 cadinhos (2 para a mostra e 2 para o ensaio em branco) 

serão utilizados para determinar a proteína do RS e RSB. 

 

3.4.2.  Cálculo 

 

%𝐹𝐴𝑆 =  
𝑅𝑆−𝑃−𝐶−𝐵𝑆

𝑚
 × 100%  

                                        

 

RS= Média do Resíduo Solúvel da amostra (mg) 

P= Média de Proteína no RS (mg) 

C= Média de cinzas no RS (mg) 

M= Média do peso da Amostra (mg) 

BS= RSB – PB – CB 

RSB= Média do Resíduo Solúvel do Branco (mg) 

PB= Média de Proteína no RSB (mg) 

CB= Média de Cinzas no RSB ( mg) 

 

Determinação da Proteína nos Resíduos: Retirar do cadinho, quantitativamente, o resíduo com a 

lã de vidro. Homogeneizar em gral e levar a mistura (resíduo + lã de vidro) à estufa a 105°C por uma 

noite. Em, aproximadamente, 200 mg dessa mistura determinar o teor da proteína pelo método de micro-

Kjeldahl. A tomada de amostra para a determinação da proteína dependerá da quantidade de amostra 

utilizada no início da análise de fibra e da quantidade de resíduo final obtido. 

 

4 OBSERVAÇÕES 

Cadinhos 

Os cadinhos de placa de vidro sinterizado são sensíveis ao choque térmico. Após o término da 

incineração, os cadinhos só poderão ser retirados da mufla quando a temperatura da mesma baixar para 

130°C. A mufla, também, não deverá ser aberta durante a etapa de incineração e esfriamento pelo mesmo 

motivo. 

Dessecador 

             Verificar sempre as vedações. A sílica do dessecador deverá estar sempre em boas condições. 

 

Etanol 78% 

             A FAS é precipitada em etanol a 78% dentro de um período de 1h, porém, acima desse tempo 

poderá haver precipitação de outros componentes que não fazem parte da fração fibra interferindo, dessa 

maneira, na determinação da FA. 
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Filtração 

             A velocidade de filtração da mistura etanólica deverá ser a mais rápida possível para evitar a 

precipitação de compostos que não fazem parte da fração fibra. Isso poderá ser evitado, em parte, se o 

fluxo de vácuo não for interrompido durante a filtração e se ele for aumentado gradativamente em função 

de sua necessidade. 

 

Lavagem do resíduo 

Verificar se a quantidade de H2O destilada ou de solventes orgânicos são suficientes para cobrir 

todo o resíduo durante cada etapa de lavagem ou de enxágüe. O fluxo de vácuo só deverá ser ativado 

após introduzir no cadinho a porção de H2O ou de solvente orgânicos necessários para cada etapa de 

lavagem ou enxágüe. Secar bem o resíduo com auxílio de vácuo entre cada etapa de lavagem ou enxágüe. 

 

Temperatura de Hidrólise 

A contagem do tempo de hidrólise, deverá iniciar quando a temperatura do meio de hidrólise 

tiver alcançado a temperatura descrita na metodologia e específica para cada enzima. 

 

Tratamento dos cadinhos 

− Na lavagem dos cadinhos só utilizar água destilada. Nunca utilizar água de torneira. 

− Deixar os cadinhos por 24h em Extran a 8% 

− Lavar os cadinhos com solução de Extran com cuidado com auxílio de uma escova 

para vidraria. 

− Enxaguá-los com água destilada e, posteriormente, com auxílio de vácuo passar 

água destilada no sentido oposto ao da filtração com a finalidade de retirar qualquer 

resíduo de fibra ou da solução de Extran retirada na placa de vidro sinterizada. 

− Secar em estufa 

− Incinerar em mufla a 525°C por 5h 

− Após o resfriamento lavar os cadinhos com 5x 20mL de HCl 0,5 N e posterior 

lavagem com água destilada até neutralização, com a finalidade de retirar partículas 

de cinzas retiradas na placa de vidro sinterizado. 

− Após a neutralização passar 3 x 20mL de H2O destilada no sentido oposto ao da 

filtração 

− Dessecar os cadinhos em estufa a 105°C por uma noite e pesá-los. 

− Revestir os cadinhos com uma camada de 1g de lã de vidro tratada. 
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− Dessecar os cadinhos com lã de vidro em estufa a 105°C por uma noite e pesá-los. 

− Nesse caso vamos ter a quantidade precisa de lã de vidro que colocamos no cadinho. 

 

Tratamento da Lã de vidro 

− Incinerar a lã de vidro a 525°C durante 5h 

− Lavar a lã de vidro com 5 porções de HCl 0,5 N e enxaguá-la com água destilada 

em funil de Büchner com auxílio de vácuo até a neutralização, e secá-la em estufa 

a 105°C por uma noite. 
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