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Capítulo 1 – Introdução à Bioquímica 
 

 A Bioquímica é a parte da Biologia responsável pelo estudo das estruturas, da 

organização e das transformações moleculares que ocorrem na célula. Essas 

transformações configuram o que chamamos de metabolismo, que nada mais é do que 

as reações extremamente coordenadas que são fundamentais para garantir a 

sobrevivência, o crescimento e reprodução dos organismos vivos. 

O metabolismo geralmente é classificado em anabolismo ou catabolismo. No 

primeiro caso, as reações químicas estão voltadas para a síntese de estruturas 

moleculares complexas a partir de moléculas simples. Já no caso do catabolismo, as 

moléculas complexas são degradadas em estruturas mais simples. 

No nível bioquímico, apesar da grande diversidade de formas de vida, muitas 

estruturas e processos são compartilhados por seres vivos bastante diferentes, o que 

facilita o entendimento da vida como um todo. Todas as espécies, por exemplo, são 

formadas por elementos básicos, como o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, 

fósforo, enxofre e moléculas complexas que realizam processos químicos para que a 

energia necessária à sobrevivência seja produzida. 

De uma maneira geral, podemos afirmar que todos os organismos realizam 

quatro processos bioquímicos básicos para que ocorra a manutenção da vida: 

 Síntese de biomoléculas, tais como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos 

nucléicos; 

 Transporte de substância por meio das membranas; 

 Produção de energia; 

 Eliminação de metabólitos de excreção e substâncias tóxicas. 

Dentre as principais descobertas da Bioquímica que merecem destaque, 

podemos citar a compreensão da estrutura do DNA (ácido desoxirribonucleico), o 

entendimento da importância do gene para a síntese de proteína, a determinação da 

estrutura das proteínas e a compreensão das vias metabólicas. 

O entendimento desses processos foi, sem dúvida, fundamental para o 

desenvolvimento de várias áreas, tais como a biotecnologia, a medicina e a agricultura. 

No campo da medicina, por exemplo, podemos destacar a importância dessa ciência no 

http://www.brasilescola.com/biologia/carboidratos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/lipidios.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/proteinas.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/acidos-nucleicos.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/acidos-nucleicos.htm
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avanço da genética e no entendimento das doenças metabólicas, como diabetes, e até 

mesmo dos problemas degenerativos. Sendo assim, podemos afirmar que a Bioquímica 

nada mais é do que o estudo da química envolvida em todos os seres vivos, sendo, 

portanto, fundamental para o entendimento dos processos que permitem a manutenção 

da vida, além das aplicações na saúde. Vale destacar que, apesar do grande 

desenvolvimento da área, muito ainda deve ser estudado, sendo essencial o investimento 

constante nesse campo de estudos, principalmente sobre as biomoléculas. 

As Biomoléculas são, na sua maioria, compostos orgânicos, cujas massas são 

formadas em 97,5% de C, H, O e N (Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e Nitrogênio). Ou 

seja, são as vitaminas, Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Ácidos Nucléicos. O 

elemento principal é o carbono, pois é capaz de formar quatro ligações. 

Em percentagem do peso seco da célula temos: Carbono 50 a 60%; Oxigênio 25 

a 30%; Nitrogênio 8 a 10%; Hidrogênio 3 a 5 %. Muitas biomoléculas são assimétricas, 

ou seja, possuem centros quirais, átomos de carbono com quatro ligantes diferentes. 

 Água: principal biomolécula, responsável por 70% do peso total de uma 

célula. As Macromoléculas: são biomoléculas de alto peso molecular, muito 

grandes e quase sempre de estrutura química e espacial muito complexas. 

 

A água além de ser o principal constituinte da célula, desempenha um papel 

fundamental na definição de suas estruturas e funções. É o fator primário de definição 

das complexas estruturas espaciais das macromoléculas. Muitas vezes a estrutura ou a 

função de uma biomolécula depende de suas características de afinidade com a água, 

sendo ela hidrofílicas, hidrofóbicas e anfipáticas. A água é o meio ideal para a maioria 

das reações bioquímicas. São sempre formadas a partir de "unidades fundamentais", 

moléculas menores e muito mais simples que funcionam como matéria prima para a 

construção das macromoléculas; 

 As proteínas: Constituem a maior fração da matéria viva; são as macromoléculas 

mais complexas; possuem inúmeras funções na célula; 

 Os ácidos nucléicos: São as maiores macromoléculas da célula; são os 

responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética; 

 Os carboidratos: são os principais combustíveis celulares; possuem também 

função estrutural e participam dos processos de reconhecimento celular; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidratos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%ADdios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
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 Os lipídios: Formam nossa principal fonte de armazenamento de energia assim 

como desempenham importante função na estrutura das membranas biológicas; 

são biomoléculas hidrofóbicas. 
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Capítulo 2 – Potenciometria e pHmetria 

 2.1 Potenciometria 

A potenciometria é um método analítico baseado na medida da força 

eletromotriz (FEM) de uma célula galvânica constituída por dois eletrodos, um eletrodo 

indicador e outro, o de referência. O eletrodo indicador, cujo potencial será representado 

por Eind, é um eletrodo sensível ao elemento que se quer determinar. Por exemplo, na 

dosagem do Cu2+ podemos utilizar um eletrodo de cobre, que será sensível à 

concentração, ou melhor, à atividade daquele íon contido em uma solução. O eletrodo 

de referência é um eletrodo de potencial bem conhecido, que permanece constante.  

O problema essencial da potenciometria é a determinação da concentração de 

uma espécie iônica através da medida do potencial. A base teórica para a relação entre 

potencial e concentração é a equação de Nernst. Através dessa equação, com algumas 

modificações, calcula-se a concentração.  

A FEM de uma célula galvânica será dada então pela expressão: 

Ecel = Eind – Eref, 

(1) quando o eletrodo indicador funcionar como o catodo ou por Ecel = Eref – Eind,  

(2) quando o eletrodo indicador for o anodo da célula. Podemos então propor: Ecel = 

|Eind – Eref| 

Os eletrodos indicadores podem ser baseados em sistemas de oxi-redução ou de 

membrana, podendo ainda ser inertes. 

ELETRODOS INDICADORES BASEADOS EM SISTEMAS DE OXI-REDUÇÃO. 

Nestes eletrodos em que as reações envolvidas são de oxi-redução, aplica-se a 

equação de Nernst para se determinar o potencial do eletrodo, isto é: 
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Vejamos algumas interferências em sistemas de oxi-redução: 

 • Quando o circuito elétrico é fechado, o potencial é gerado pela ocorrência de 

uma reação de oxirredução. Isso implica que as concentrações do redutor e do oxidante 

estão mudando durante a medida. 

• Os potenciais padrão só são válidos em 25ºC e 1 ATM, o que nem sempre é o 

caso.  

• O fator de Nernst (59,15/n) é teórico, só vale também para 25 ºC, e não é 

seguido por todos os eletrodos.  

• Os eletrodos utilizados (metálicos) sofrem interferência do oxigênio dissolvido 

na água, pois ele é um bom agente oxidante. 

ELETRODOS INERTES 

São aqueles que não participam diretamente das reações envolvidas, mas servem 

como condutores de corrente elétrica. Consideremos uma solução onde estão presentes 

os íons Fe3+ e Fe2+. Entre estes íons teremos envolvido o sistema: Fe3+ + e- → Fe2+ . O 

potencial do sistema será: 

 

Este sistema não estará em equilíbrio com o sistema exterior, mas isto poderá ser 

conseguido mergulhando na solução considerada, um bastão de carbono ou de platina. 

Este bastão não irá participar do equilíbrio Fe2+/Fe3+, mas fará a ligação com o sistema 

externo. Dizemos então que o eletrodo de carbono, ou de platina, será um eletrodo 

inerte. 

ELETRODOS DE MEMBRANA 

Considere um recipiente onde se observa duas soluções separadas por uma 

membrana semi-permeável. Digamos que uma das soluções encerre o íon H+ com 

atividade a1 e a outra, tendo o íon H+ com atividade a2. Se estas atividades forem 

diferentes, haverá uma tentativa de migração de íons H+ da solução mais concentrada 
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para aquela menos concentrada. Este processo gerará uma diferença de potencial através 

da membrana, que será dado pela expressão, onde k é uma constante:  

 

O processo descrito acima constitui o principio fundamental do eletrodo de 

vidro, utilizado em determinações de pH.  

2.2 pHmetria 

 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) consiste num índice que indica a acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. As substâncias em geral, podem ser 

caracterizadas pelo seu valor de pH , sendo que este é determinado pela concentração de 

íons de Hidrogênio (H+). Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração 

de íons H+ e menor a concentração de íons OH-. Os valores de pH variam de 0 a 14 

(Figura 2.1) e podem ser medidos através de um aparelho chamado pHmetro, mas 

podemos medir o pH, com menos precisão, com o uso de indicadores.  

Indicadores são substâncias que revelam a presença de íons hidrogênio livres em 

uma solução, ele muda de cor em função da concentração de H+ e de OH- de uma 

solução, ou seja, do pH. 

Veja como classificar se uma solução é ácida ou básica: 

 pH 0 a 6,99 – Soluções Ácidas; 

 pH = 7 – Soluções Neutras; 

 pH 7,1 a 14 – Soluções Básicas ou Alcalinas; 

 

O pH é determinado pela seguinte expressão: 

 

pH = -log[H +] 
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Figura 2.1 – Escala de pH, associando-o à diferentes alimentos e substâncias. 

 

O pOH é o oposto do pH, refere-se à concentração dos íons OH– e significa 

potencial hidroxiliônico. A variação do pOH em função das concentrações OH– e 

H+ são: 

 Meio neutro: pOH = 7; 

 Meio ácido: pOH > 7; 

 Meio básico: pOH < 7 

 

O pH é determinado pela seguinte expressão: 

 

pH = -log[OH-] 

 

Esses dois conceitos indicam que em qualquer solução coexistem H+ e OH–. Por 

mais ácida que seja a solução, sempre existirão íons OH–. Nas soluções básicas também 

estarão presentes os íons H+. As concentrações desses íons jamais se anulam. 

 

pH + pOH = 14 (25 °C) 
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A diferença entre pH e pOH é que quanto menor o número de pH, mais acida é a 

solução. Já o pOH, quanto maior o número mais acida será. O inverso é valido também, 

quanto maior o pH ou menor o pOH mais alcalina (ou básica) é a solução (Figura 2.2). 

 

 

Exemplos: 

1. Qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica [H+] é 10-8 ? 

 

  

2. Calcular o pH de um meio cuja concentração hidrogeniônica é 0,01 mol/L. 

 

  

3. Qual é o pH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é de 0,1 mol/L? 
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 4.       Uma solução apresenta concentração hidrogeniônica igual a 10-11 mol/L. Qual é 

o seu pOH? 

 

5. Foi preparada uma solução 0,8M de hidróxido de sódio (NaOH). Qual o seu pH? 

 

  

6. Qual o pH de uma solução 0,2M de ácido acético (HAc), sabendo que, nessa diluição, 

o grau de ionização é igual a 0,5%? 

 

7. Determinada variedade de suco de limão tem pH=2 e determinada variedade de suco 

de laranja tem pH=4. Determine a relação de concentração hidrogeniônica entre o suco 

de limão e o suco de laranja. 
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Exercício 

1) Com ou sem açúcar o cafezinho é 

consumido por milhões de brasileiros. 

Sabendo-se que no cafezinho a 

concentração molar de íons H+ é 1,0.10-

5 mol/L, o seu pOH a 25°C e o caráter 

do meio são respectivamente:  

a) 7 ; neutro 

b) 5 ; ácido 

c) 9 ; básico  

d) 5 ; básico 

e) 9 ; ácido 

2)(Fuvest) Ao tomar dois copos de 

água, uma pessoa diluiu seu suco 

gástrico (solução contendo ácido 

clorídrico) de pH = 1, de 50 para 500 

mL. Qual será o pH da solução 

resultante logo após a ingestão da água? 

 a) 0  

b) 2  

c) 4  

d) 6  

e) 8 

 

3) (Viçosa) Para que uma solução de 

ácido clorídrico tenha um pH 

aproximadamente igual a 2, a sua 

concentração em mol.L-1 deverá ser:  

 

a) 0,01  

b) 0,02  

c) 2  

d) 0,2  

e) 0,1 

4)(UFU) A água destilada, após contato 

com a atmosfera, durante certo tempo, 

apresenta um pH menor que 7,0. Esse 

valor de pH deve-se à dissolução do 

seguinte composto na água:  

a) H2  

b) NO  

c) CO2  

d) N2O 

5)(VUNESP) As leis de proteção ao 

meio ambiente proíbem que as 

indústrias lancem nos rios efluentes 

com pH menor que 5 ou superior a 8. 

Os efluentes das indústrias I, II e III 

apresentam as seguintes concentrações 

(em mol/L) de H+ ou OH-: 

 

Considerando apenas a restrição 

referente ao pH, podem ser lançados em 

rios, sem tratamento prévio, os 

efluentes:  

a) da indústria I, somente.  

b) da indústria II, somente.  

c) da indústria III, somente.  

d) das indústrias I e II, somente. 

e) das indústrias I, II e III. 

 

6)Em alguns casos, é muito importante 

o conhecimento da acidez de 

determinados sistemas, o que se obtém 

por meio da medida do pH. Variações 

muito acentuadas no pH da saliva 

humana, por exemplo podem evidenciar 

distúrbios orgânicos. Se a amostra X (da 

saliva de uma pessoa) apresenta pH=6,0 

e a amostra Y (da saliva de outra 

pessoa) tem [H3O
+] igual a 10-5mol/L, 

pode-se afirmar que:  

a) A amostra X é menos alcalina.  

b) A [OH_] da amostra Y é maior do 

que a da amostra X.  

c) A amostra Y é mais ácida.  

d) A [H3O+] da amostra Y é menor do 

que a da amostra X.  

e) A ingestão de leite de magnésia 

Mg(OH)2 aumenta a acidez das duas 

amostras. 

 

7)(VUNESP) Um suco de tomate tem 

pH=4,0 e um suco de limão tem 

pH=2,0. Sabendo-se que pH= -log[H+] 
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e  pH + pOH = 14, calcule quantas 

vezes a concentração de H + do suco de 

limão é maior do que a concentração de 

H+ do suco de tomate. 
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Capítulo 3 – Métodos de Dosagem de Biomoléculas 

3.1 Carboidratos 

Os carboidratos são as fontes mais importantes de energia do organismo. São 

poliidroxialdeídos ou poliidroxicetonas, ou ainda, substâncias que por hidrólise formam 

aqueles compostos. São classificados como: monossacarídeos, oligossacarídeos e 

polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples constituídos por uma única 

unidade poliidroxialdeídica ou cetônica contendo 3 a 9 átomos de carbono, sendo o 

principal combustível para a maioria dos seres vivos.  

Os mais freqüentes no homem são a glicose, frutose e galactose, todos com seis 

átomos de carbono. Os oligossacarídeos são formados por ligações glicosídicas de dois 

ou mais (até dez) monossacarídeos. Apesar da grande variedade de combinações 

possíveis, são três os mais importantes neste contexto: maltose, composta de duas 

moléculas de glicose; sacarose, formada por uma molécula de glicose e uma de frutose; 

e lactose, constituída por uma molécula de glicose e uma de galactose. 

A maioria das técnicas de quantificação e identificação de carboidratos utilizam 

as caracteríscas dos açúcares redutores. Um açúcar redutor é qualquer açúcar que, em 

solução básica, forma um aldeído, atuando como um agente redutor. Os principais 

açucares redutores são frutose, glicose, maltose e lactose. A sacarose, sendo formada 

por glicose e frutose, pode tornar-se um açúcar redutor se sofrer ação enzimática ou 

hidrólise ácida. Em sua forma original, a sacarose não é açúcar redutor. 

 

Transformações Químicas 

 Reação de Mailard 

 Reação envolvendo aldeído (açúcar redutor) e grupos amina de aminoácidos, 

peptídeos e proteínas, seguida de várias etapas e culminando com a formação de um 

pigmento escuro, a melanoidina. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alde%C3%ADdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_redutor
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É a principal causa do escurecimento desenvolvido durante o aquecimento e 

armazenamento prolongados do produto.  Reduz a digestibilidade da proteína, inibe a 

ação de enzimas digestivas, destrói nutrientes como aminoácidos essenciais e ácido 

ascórbico, interfere no metabolismo de minerais, mediante a complexação com metais. 

Essa reação de escurecimento não enzimático pode ser inibida utilizando agentes 

químicos, criando condições adversas, como: alterar o teor de água ou pH do meio, 

reduzindo a temperatura; ou removendo uma das substâncias reativas.  

A reação ocorre à temperatura elevada, bem como em temperatura reduzida, 

durante o processamento do alimento ou armazenamento. Elevação da temperatura: 

aumento rápido da velocidade de escurecimento – duas a três vezes para cada 

incremento de 10ºC. 

A intensidade da reação de Mailard aumenta quase que linearmente na faixa de 

pH 3 a 8 e atinge um máximo na faixa alcalina (pH 9 a 10).   

 pH elevado: necessário um par de elétrons do nitrogênio do aminoácido livre 

para que a reação ocorra.  

 pH baixo: formação da espécie – NH3
+ , diminuindo a velocidade da reação 

de Mailard. 

  

 Reação de Caramelização 

Envolve a degradação do açúcar na ausência de aminoácidos ou proteínas. Os 

açúcares no estado sólido são relativamente estáveis ao aquecimento moderado, mas em 

temperaturas acima de 120ºC são pirolisados para diversos produtos de degradação de 

alto peso molecular e escuros, denominados caramelo:  

1. Desidratação do açúcar redutor com rompimento das ligações glicosídicas.  

2. Introdução de uma ligação dupla. 
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3. Formação de intermediários de baixo peso molecular.  

4. Os polissacarídeos são inicialmente hidrolisados para monossacarídeos. 

 

Métodos Qualitativos de Identificação de Carboidratos 

Reações coloridas provenientes da condensação de produtos de degradação dos 

açúcares em ácidos fortes com vários compostos orgânicos.  

 Reação de Fehling  

Esta reação é utilizada para a pesquisa de açúcares redutores. O reagente de 

Fehling é fortemente alcalino contendo íons cúpricos que formam um complexo íon 

cúprico-tártaro de sódio e potássio. Nestas condições, o cobre é reduzido por ação de 

açúcares redutores, formando-se o óxido cuproso (precipitado vermelho – tijolo). O 

reagente de Fehling é composto de duas soluções: Solução A (Sulfato de cobre); 

Solução B (Tartarato duplo se sódio e potássio; e hidróxido de sódio a 40%).  

 Reação de Tollens  

Nessa reação explora-se a redução do íon prata (Ag+) à  prata sólida pela glicose, 

ou outro açúcar redutor, com a finalidade de produzir um espelho de prata. Para tal, é 

utilizado reagente de Tollens. O reagente de Tollens consiste em uma solução 

amoniacal de nitrato de prata obtida a partir de uma reação entre as soluções de nitrato 

de prata e hidróxido de sódio com formação de óxido de prata que, por sua vez, reage 

com o amoníaco originando o íon complexo diaminoprata [Ag(NH3)2]
+. As reações que 

ocorrem na preparação no reagente de Tollens podem ser traduzidas pelas seguintes 

equações químicas: 

2 AgNO3 (aq) + 2 NaOH (aq) → Ag2O (s) + H2O (l) + 2 NaNO3 (aq) 
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Ag2O (s) + 4 NH3 (aq) + H2O (l) → 2 Ag(NH3)2OH (aq) (Reagente de Tollens) 

 

Após a preparação do reagente de Tollens basta adicionar uma pequena 

quantidade de glicose. Esta substância quando em contato com o reagente de Tollens 

oxida-se a um ácido carboxílico, reduzindo, por sua vez, o íon prata do complexo. Esta 

reação é a essência de um processo de fabricação de espelhos. A razão pela qual se 

adiciona uma solução de amoníaco à solução de nitrato de prata é para diminuir o 

potencial de redução de eletrodo padrão do íon Ag+. 

A adição de solução aquosa de hidróxido de sódio, além de servir para formar 

um intermediário que ao reagir com a solução de amoníaco origina o complexo 

pretendido, serve também para tornar a mistura ainda mais básica, dado que a glicose 

oxida-se mais facilmente em meio básico.  

 Reação de Barfoed 

O reagente de Barfoed é uma solução fracamente ácida de CuSO4 e permite 

distinguir qualitativamente monossacarídeos de dissacarídeos redutores, pela velocidade 

de reação. Os monossacarídeos reagem mais rapidamente que os dissacarídeos. Ocorre 

produção da cor vermelho tijolo. 

 Reação de Seliwanoff 

A reação serve para diferenciar cetoses de aldoses e é feita com resorcinol em 

meio de HCl. As cetohexoses dão uma cor vermelha que se desenvolve rapidamente, 

enquanto que as aldohexoses correspondentes reagem mais lentamente. Durante o 

tempo em que as cetohexoses são desidratadas e reagem com o resorcinol, fornecendo o 

produto de condensação vermelha, as aldohexoses dão apenas uma coloração rosa 

pálida à transparente. 
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Métodos Quantitativos de Dosagem de Carboidratos 

 Munson – Walker 

Método gravimétrico baseado na redução de cobre pelos grupos redutores dos 

açúcares. 

 

O precipitado será filtrado, lavado à quente, seco e pesado. O resultado do peso 

do precipitado será relacionado com uma tabela e o resultado expresso em quantidade 

de glicose. 

 Lane – Eyon 

Método realizado por titulação. A solução de açúcar (titulante) titulará uma 

mistura das soluções de Fehling A e B.  

A solução de açúcar é adicionada vagarosamente de uma bureta a uma mistura 

(1:1) em ebulição das duas soluções de Fehling. Próximo ao ponto de viragem: adição 

de 1 mL de uma solução aquosa de azul de metileno 2% (azul-incolor). Solução incolor 

formará um precipitado cor de tijolo, por isso a cor visível da viragem é azul para 

vermelho-tijolo. 

 Somogyi 

Considerado um Método micro: determina pequenas quantidades de açúcares 

redutores em diversas amostras, fornecendo resultados confiáveis e precisos. Ocorre a 

redução do cobre pelos açúcares redutores e o valor é determinado por diferença. Um 

reagente é colocado em excesso, mas em quantidade conhecida, que não tenha reagido 

com os açúcares redutores é medido.  
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Exercício 

1. O que são e como verifico a presença de açúcares redutores utilizando o Reagente de 

Fehling? Quais substâncias compõem os reagentes de Fehling? 

2. O que a reação de Barfoed permite analisar? 

3. Como posso diferenciar aldoses de cetoses? Qual tipo de reação utilizo? 

4. Qual o objetivo da reação de Seliwanoff para a determinação de carboidratos? 

5. Descreva o método Munson-Walker para a determinação quantitativa de carboidratos. 

6. Quais reagentes são utilizados no método Munson-Walker? 

7. Como é feita a determinação de carboidratos pelo método Lane-Eyon? 

8. O método de Somogyi tmabém é chamado de método micro. Por quê? Descreva-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biotecnologia –Técnica de Análise Bioquímica                                                                                   19 
 

3.2 Lipídeos 

  A determinação de gordura, geralmente se baseia nas propriedades dos lipídeos.  

Estes compostos apresentam propriedades físicas que refletem seu caráter hidrofóbico, 

sendo solúveis em solventes orgânicos. Os solventes orgânicos são, então, usados na 

determinação de gordura por extração. 

  No caso de alimentos, nem sempre é possível extrair diretamente a gordura.  Se 

a amostra for úmida é necessário uma secagem prévia, pois a água impede a penetração 

total do solvente.  Quando os lipídeos se encontram ligados a proteínas ou açúcares, faz-

se necessário uma hidrólise prévia, como no método de Gerber. Em alguns casos, em 

vez de combinação de hidrólise e extração, é suficiente tratar a amostra com uma 

mistura de clorofórmio e metanol (Método de Bligh-Dyer). 

  Para amostras que podem ser extraídas diretamente são usados equipamentos 

que realizam a extração por solvente, como o aparelho de Soxhlet (extração por 

refluxo). O extrato obtido diretamente, sem tratamento prévio, pode conter, além da 

gordura, quantidades pequenas de ceras, resinas, esteróis e carotenóides. A escolha do 

método para extração de lipídeos depende do material a ser analisado e da natureza das 

subsequentes análises a serem feitas neste extrato lipídico. 

  A rancidez, deterioração da gordura, constitui um importante problema técnico e 

pode ocorrer através de 2 formas diferentes:  

  1.Rancidez hidrolítica: hidrólise da ligação éster por lipases e/ou umidade;  

  2. Rancidez oxidativa: autoxidação dos acilgliceróis com ácidos graxos 

insaturados por oxigênio atmosférico.  

  Existem diferentes métodos para avaliar o estado de oxidação dos lipídeos, a 

Oxidação hidrolítica pode ser determinada pelo Índice de acidez (I.A.)  

 Índice de acidez: é definido corno o número de miligramas de KOH requerido 

para neutralizar os ácidos graxos livres em 1 g de amostra. O procedimento está 

baseado na dissolução da gordura em um solvente misto e neutralizado com 

uma solução padrão de NaOH, na presença de fenolftaleína como indicador.  

 

  Na determinação da Rancidez Oxidativa, podemos utilizar o Índice de peróxido 

(I.P.) e o Índice de TBA Este tipo de deterioração é a mais importante, porque todos os 

tipos de gorduras possuem triacilgliceróis insaturados. A deterioração oxidativa tem 
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como conseqüência a destruição das vitaminas lipossolúveis e dos ácidos graxos 

essenciais, além da formação de subprodutos com sabor-odor forte e desagradável.  

 Índice de peróxido: é um dos métodos mais utilizados para medir o estado de 

oxidação de óleos e gorduras. Como os peróxidos são os primeiros compostos 

formados quando uma gordura deteriora, toda gordura oxidada dá resultado 

positivo nos testes de peróxidos. O índice de peróxido de uma gordura é 

facilmente determinado dissolvendo-se um peso de gordura em uma solução de 

ácido acético-clorofórmio, adicionando-se iodeto de potássio e titulando o iodo 

liberado (o I é oxidado a I2 pelo peróxido da amostra) com solução padrão de 

tiossulfato de sódio, usando amido como indicador. O resultado é expresso 

como equivalente de peróxido por 100 g da amostra.  

 

 Índice de TBA: a oxidação de gorduras produz compostos que reagem com 

ácido 2-tiobarbitúrico, gerando produtos de coloração vermelha. 

Essencialmente, o método compreende a dissolução da amostra de gordura em 

um solvente orgânico como benzeno, clorofórmio ou tetracloreto de carbono e 

extração do material reativo com uma solução de ácido acético, ácido 

tiobarbitúrico (TBA) e água. O extrato aquoso, com aquecimento, desenvolverá 

uma coloração vermelha se a gordura estiver oxidada. O método torna-se 

quantitativo quando a intensidade de cor é medida no espectrofotômetro, 

através da medida da absorbância. O teste de TBA só pode ser corretamente 

aplicado nos primeiros estágios da oxidação, porque nos estágios mais 

avançados haverá muita modificação nos compostos produzidos. A cor 

produzida irá variar com o tipo de ácidos graxos existente na amostra. O 

pigmento produzido na reação colorimétrica é resultante da condensação de 

duas moléculas de TBA e uma de dialdeído malônico.  

 

Métodos de Extração de Lipídeos 

 1. Extração com solvente à quente – Método de Soxlet  

O extrator Soxhlet é um aparelho de laboratório feito de vidro, inventado em 

1879 por Franz von Soxhlet. Ele foi originalmente desenvolvido para a extração 

de lipídeos (biomoléculas compostas por carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), 
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fisicamente caracterizadas por serem insolúveis em água e solúveis em solventes 

orgânicos, como o álcool) a partir de um material sólido. 

Este equipamento utiliza refluxo de solvente em um processo intermitente. A 

amostra não fica em contato com o solvente muito quente, porém ocorre um gasto 

excessivo de solvente, pois o volume total deve ser suficiente para atingir 

o sifão (dispositivo utilizado para transportar um líquido de uma altura para outra mais 

baixa, passando por um ponto mais alto). 

 

 

 

 Esta técnica inicia-se colocando a amostra em um papel de filtro (forma 

cilíndrica) dentro do Soxhlet. O solvente é aquecido em um balão de fundo redondo, 

originando vapor. O vapor proveniente do solvente aquecido passa para o condensador 

onde é refrigerado passando ao estado líquido e enchendo o extrator até ao nível do tubo 

lateral. Ao longo do tempo, o solvente vai arrastando compostos solúveis presentes na 

amostra e após vários ciclos obtém-se e extrato final. Em seguida o balão é pesado para 

quantificar a gordura obtida. 

 O método descrito Soxhlet é um processo contínuo, e é bastante útil nos casos 

em que o composto puro é parcialmente solúvel em um solvente e as impurezas não. 

A eficiência do metodo de Soxhlet, depende: 

 Da natureza do material a ser extraído;  
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 Polaridade do solvente; 

 Ligação dos lipídeos com outros componentes;  

 Circulação do solvente através da amostra;  

 Tamanho das partículas; 

 Umidade da amostra;  

 Velocidade de refluxo e quantidade relativa de solvente. 

 

 2. Extração com mistura de solventes à frio - Método de Bligh – Dyer 

O método de Bligh - Dyer pode ser usado para produtos secos ou com altos 

teores de água. Devido ao uso de solventes apolares, há extração de todas as classes de 

lipídeos. Como os lipídeos são extraídos sem aquecimento, o extrato pode ser utilizado 

para avaliar o grau de deterioração dos lipídeos através do índice de peróxidos e da 

porcentagem de ácidos graxos livres. O teor de carotenóides, de vitamina E, de esteróis 

e a composição de ácidos graxos também podem ser determinadas no mesmo extrato. 

Para realizar a análise é necessário pesar as amostras em um béquer e adicionar 

metanol, clorofórmio, e água destilada. Em seguida a amostra é filtrada em um funil de 

Buchner, o resíduo lavado com clorofórmio e agitado. O resíduo lavado será filtrado, e 

lavodo novamente. O filtrado é recolhido por funil de separação, onde a fase inferior 

que contém o clorofórmio com os lipídios fica em um balão de fundo chato 

devidamente pesado e a fase superior que contém metanol, água e outros compostos 

polares será descartada. O solvente será evaporado em um evaporador rotatório a vácuo, 

com aquecimento de 35ºC até secar completamente. O resíduo de solvente com lipídeo 

pode ser terminado de evaporar em estufa a 105ºC durante 4 horas. Após esfriados os 

balões com lipídeos serão pesados e calculado os rendimentos. 

 

  3. Extração por Hidrólise Ácida e Alcalina de lipídeos ligados à outros 

compostos  

 Hidrólise Ácida – Método de Gerber 

  Consiste na retirada dos lipídeos que estão na forma de emulsão água/óleo e 

cercada por um filme de proteínas. Este filme é rompido através do tratamento com 

ácido sulfúrico, D=1,82. Utiliza-se o álcool isoamílico para facilitar a separação da 

gordura e reduzir o efeito de carbonização do ácido sulfúrico sobre ela. Após a digestão, 

a amostra é centrifugada, em centrífuga de Gerber, em um tubo chamado butirômetro, 
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que já vem calibrado com uma escala volumétrica. A gordura separada da fase aquosa 

com a proteína é medida volumetricamente diretamente no butirômetro. Existem vários 

tipos de butirômetros com escalas diferentes. 

 

 

  O método possui dois requisitos muito importantes para obtenção de bons 

resultados:   

  - O ácido sulfúrico deve ter uma densidade de 1,82 g/mL e, portanto, o ácido 

concentrado que possui uma densidade de 1,84 g/mL deve ser diluído;  

  - A leitura final da gordura no butirômetro deve ser feita a 71 ºC. 

 

 Hidrólise Alcalina – Método de Rose-Grottlieb e Mojonnier 

  A amostra é tratada com hidróxido de amônia e álcool para hidrolisar a ligação 

proteína-gordura, sendo assim separada a gordura. O álcool precipita a proteína que é 

dissolvida na amônia e a gordura separada pode ser extraída com éter. Esta é então 

extraída com éter etílico. Em seguida o éter de petróleo é adicionado para diminuir a 

solubilidade das substâncias não lipídicas, que estavam solubilizadas no éter etílico. 

  Após a extração, a gordura é pesada. São utilizados frascos de extração do tipo 

Mojonnier para realizar a extração. 
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Exercício 

1. Diferencie rancidez hidrolítica da rancidez oxidativa. 

2. Como podemos identificar o estado de oxidação de um lipídeo? Cite os métodos. 

3. Qual a principal diferença entre o método de Soxhlet e o Método de Bligh – Dyer? 

4. Qual a importância da extração por hidrólise?  

5. Diferencie a hidrólise ácida da hidrólise alcalina.  
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Capítulo 4 – Quantificação de Proteínas 
 

Proteínas são compostos poliméricos complexos com alto peso molecular (PM). 

Podem ser formadas apenas por cadeias de aminoácidos ou constituídas por aminoácidos 

(parte protéica) conjugados com outras classes de compostos como lipídios, ácidos 

nucléicos, carboidratos, grupo inorgânico, entre outros. 

Por serem formadas por aminoácidos e considerando-se que os aminoácidos 

aromáticos absorvem luz na região ultravioleta, as proteínas, em geral, podem ser 

detectadas através da absorção de luz a 270 nm. No entanto, a detecção de proteínas em 

materiais biológicos envolve reações específicas com determinados reativos, os quais 

originam substâncias coloridas que absorvem luz na região visível, permitindo a sua 

quantificação.  

A quantificação de proteínas é um método empregado em análises clínicas, nutrição 

animal, ciência de alimentos, bioquímica de proteínas, entre outros. Na química de 

proteínas, a quantificação é um passo fundamental para o acompanhamento do processo de 

purificação, bem como auxilia as análises físico-químicas posteriores das proteínas 

purificadas. O padrão-ouro em quantificação de proteínas é estabelecido pela técnica de 

análise de aminoácidos. Entretanto, esta técnica é muito laboriosa e custosa para uso 

rotineiro. Por isso, os métodos espectrofotométricos utilizando comprimentos de onda na 

região do ultravioleta ou do visível são mais utilizados (métodos colorimétricos ou 

colorimetria).  

A colorimetria é uma técnica analítica que avalia a capacidade dos solutos 

absorverem a luz em comprimentos de onda específicos. A medida da luz absorvida 

permite inferir sobre a concentração de soluto em uma determinada solução ou material 

biológico. Este método é conhecido também por fotometria ou espectrofotometria. Ele é 

indicado para se determinar a concentração de solutos naturalmente corados como também 

de solutos incolores, mas adquirem cor mediante o emprego ajustado de certo reativo.  

Assim, concentrações das soluções podem ser determinadas avaliando-se a 

absorção em um comprimento de onda apropriado. O aparelho utilizado é o 

espectrofotômetro, cujos raios luminosos emitidos por uma fonte de luz são linearizados 

em um colimador que é capaz de emitir um feixe linear para o monocromador. O 

monocromador permite selecionar o comprimento de onda que incide sobre a solução, 

usando-se um seletor de comprimento de onda (prisma). O comprimento de onda emitido 

pelo prisma apresenta maior poder de resolução na cubeta, permitindo análises tanto na 



Biotecnologia –Técnica de Análise Bioquímica                                                                                   26 
 

região do visível quanto do ultravioleta. Em alguns aparelhos (fotocolorímetros), um filtro 

ótico deixa passar apenas certas faixas de comprimento de onda, sendo de uso limitado ao 

espectro da luz visível. 

 

A análise quantitativa é feita tendo como base a lei de Lambert-Beer. A lei de 

Lambert estabelece que a diminuição da intensidade de um feixe de luz monocromática, 

em função da espessura do meio absorvente atravessado, é proporcional à intensidade do 

feixe incidente, ou seja: a quantidade de luz diminui em progressão geométrica 

(exponencial) e não aritmética. Adicionalmente, a lei de Beer estabelece que a energia 

deste feixe luminoso decresce de maneira exponencial quando aumenta a concentração do 

soluto presente no meio absorvente. 

A seguir abordaremos alguns dos métodos colorimétricos mais comumente 

utilizados para quantificação de proteínas. 

4.1. Método do biureto (Sensibilidade – 0,5 a 10 mg por mL)  

O método de biureto tem sido aplicado para determinar a concentração de proteínas 

totais em diversos meios, sendo eles: soro ou plasma sanguíneo, líquido cérebro-espinhal, 

urina, alimentos, saliva, fibrinogênio e tecido animal.  

Apesar de ser rápido, utilizar reagentes de baixo custo e não apresentar grande 

variação da absortividade específica para diferentes proteínas, este método não é muito 

sensível, colocando-o em grande desvantagem, em relação a outras metodologias, e por 

isto tem sido, ao longo dos anos, substituído por métodos mais sensíveis. Mesmo assim, o 
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método de biureto continua sendo recomendado para a determinação da concentração de 

proteínas totais em plasma sanguíneo pela Associação Americana de Análises Clínicas e 

por diversos autores, bem como para a determinação de proteínas totais em saliva e leite, 

quando comparado com outros métodos. 

O biureto é um composto formado pelo aquecimento da uréia à 180°C (Figura 4.1). 

Quando ele é colocado na presença de uma solução de sulfato de cobre em meio alcalino 

forma-se um composto de cor azul.  

 

Figura 4.1 – Reação de formação do biureto naturamente. 

 

A cor é devido a formação de um complexo entre o íon cúprico e os quatro átomos 

adjacentes de nitrogênio. Este tipo de reação também acontece com peptídeos que 

contenham no mínimo duas ligações peptídicas (tripeptídeos) e com proteínas em geral. 

Substâncias que contenham duas carbonilas ligadas diretamente ou por meio de um átomo 

de nitrogênio apresentam coloração roxa frente à solução alcalina de sulfato de cobre. O 

produto corado da reação apresenta absorção máxima a 540 nm. 

 

Ao incidir um feixe de luz sobre a solução corada, verifica-se que a intensidade de 

luz que emerge da solução (I), é menor que a intensidade de luz incidente nesta solução 

(Io). A diferença entre a intensidade de luz de incide e a intensidade de luz que atravessa a 

solução corada pode ser medida e expressa pelo coeficiente obtido através da divisão da 

intensidade da luz emergente (I) pela intensidade da luz incidente (Io). Este coeficiente é 

chamado de transmitância (T). Por sua vez, mede-se a intensidade de luz absorvida por 

uma solução corada pela redução da medida da intensidade de luz transmitida. A medida 
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de absorção é chamada de absorbância (A) ou extinção (E), logo A e T são inversamente 

proporcionais. 

> concentração > intensidade de cor > Absorbância < Transmitância 

A relação entre e concentração (C) da substância e a absorbância (A) é chamada de 

fator de calibração (FC).  

Fc = C/A. 

A concentração de uma substância em uma determinada amostra pode ser 

determinada através da comparação da intensidade da cor obtida nesta amostra com a 

intensidade da cor produzida em uma solução padrão aplicando uma regra de três. Para 

evitar erros de aferição, não é utilizado um único padrão para realizar a comparação. É 

realizada uma série de determinações com concentrações crescentes da solução padrão, 

medindo as suas respectivas absorbâncias, a curva padrão. É calculado o fator de 

calibração para cada solução padrão e é feita uma média destes fatores, o fator de 

calibração médio (FCM). 

4.2 Método de Folin-Lowry (Sensibilidade – 0,1 a 0,3 mg por mL)  

Em condições alcalinas o íon de cobre divalente é capaz de formar um complexo 

com as ligações peptídicas, sendo reduzido ao íon monovalente (reação do biureto). Na 

reação Biureto ocorre a ligação de um átomo de cobre com quatro resíduos de 

aminoácidos.   

O princípio do método baseia-se me uma mistura contendo molibdato, tungstato e 

ácido fosfórico, (reagente Folin), que sofre uma redução quando reage com proteínas, na 

presença do catalisador cobre (II). O íon de cobre monovalente conjuntamente às cadeias 

laterais de alguns aminoácidos da proteína (tirosina, triptofano, cisteína, asparagina e 

histidina) levam à redução dos componentes ácidos presentes no reagente de Folin 

amplificando a coloração azul. Neste método a absorção máxima ocorre de 650 a 750 nm 

de comprimento de onda.  

Neste método, são dois passos distintos que levam à coloração final com proteínas:  

a) Reação com cobre em solução alcalina (Biureto);  

b) Redução do reagente Folin-fenol pela proteína tratada com cobre.  

4.3. Método de BCA (Sensibilidade – 0,1 a 0,5 mg por mL)  
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O reagente ácido bicinconínico (BCA) é composto por carbonato de sódio, 

bicarbonato de sódio, ácido bicinconínico, tartarato de sódio e hidróxido de sódio. O BCA, 

ou seja, o 4,4’-dicarboxi-2,2’-biquinolina, é um sal de sódio solúvel em água; é um 

reagente sensitivo, estável e de alta especificidade com cobre monovalente em solução 

alcalina. O cobre tem um papel catalisador neste meio alcalino. Este reagente forma a base 

de um método analítico capaz de monitorar os íons cobre monovalentes produzidos na 

reação de proteínas com cobre bivalente presente sem soluções alcalinas (reação Biureto), 

assim como o método de Lowry, aumentando a sensibilidade do método.  

Ácido bicinconínico reage com o Cu+ formando uma coloração roxa, produto 

solúvel (Figura 4.2) em água o qual pode ser medido por absorbância de 562 nm. A 

coloração azul produzida por esta reação é estável e aumento em proporções de maneira a 

alcançar extenso aumento na concentração de proteínas. Estudos para otimização do 

método do Ácido Bicinconínico demonstraram que o método apresenta similar resposta ao 

método de Lowry com relação às variações produzidas por diferentes proteínas. 

 

Figura 4.2 - Complexo formado entre cobre monovalente e o Ácido Bicinconínico. 

 

 Este procedimento é muito aplicado para análises em microplacas e é usado para os 

mesmos objetivos do método de Lowry. Uma vantagem do BCA é que como o reagente é 

estável em condições alcalinas, ele pode ser incluído na solução de cobre para permitir um 

procedimento de uma única etapa, tornando a técnica mais rápida do que a de Folin-Lowry.  

4.4. Método de Bradford (Sensibilidade – 0,06 a 0,3 mg por mL)  

O método de Bradford (de Coomassie) e o de Folin-Lowry são os métodos 

colorimétricos com maior índice de citação da literatura. Quando em pH ácido, o corante 

aniônico Coomassie Blue forma complexo com proteínas que contenham aminoácidos 
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básicos e/ou aromáticos. A interação entre a proteína e o corante acarreta na alteração do 

comprimento de onda de absorção máxima do corante 465 nm (corante livre) para 595 nm 

(corante complexado à proteína). 

 O método baseia-se na adição de etanol, ácido fosfórico e um corante chamado 

Azul Brilhante de Coomassie G-250 à solução contendo proteínas. No pH de reação, a 

interação entre a proteína de alto peso molecular e o corante provoca o deslocamento do 

equilíbrio do corante da forma aniônica (vermelha) para a forma catiônica (azul), que 

absorve fortemente em 595 nm. Ocorre interação entre o corante e o grupo NH3
+ das 

proteínas. Esta interação pareceu ser uma função da concentração de hidrogênio com ácido 

perclórico diluído e ácido clorídrico. Nem todas as proteínas têm a mesma proporção de 

grupos NH3
+ e nem todos estes grupos reagem identicamente com o corante. Assim, a 

quantidade de coloração desenvolvida no ensaio do corante varia com a proteína usada, 

como acontece nos ensaios de Lowry.  
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Capítulo 5 – Técnicas de Bioquímica  

5.1 – Técnicas de Abertura e preparação de amostra 

 Considera-se material biológico (amostra), líquidos, secreções, excreções, 

fragmentos de tecido obtidos do corpo humano e que possam ser analisados. Do ponto de 

vista da sua constituição, o sangue é considerado como um sistema complexo e 

relativamente constante, constituído de elementos sólidos (células sanguíneas), substância 

líquida (soro ou plasma) e elementos gasosos (O2 e CO2). Embora não seja necessário 

conhecer todos os detalhes sobre os procedimentos analíticos dos testes, é essencial 

conhecer o tipo de amostra necessária para cada tipo de análise. 

 

Recipientes para Coleta 

 Análises Bioquímicas e Sorológicas  

Quando se pretende fazer análise bioquímica ou sorológica, deverá ser colhida uma 

amostra de soro. Esta será obtida através da coleta em tubo sem anticoagulante para que 

ocorra o processo de coagulação. Portanto, a coleta deve ser feita no tubo de tampa 

amarela com gel. Este tubo contém ativador de coágulo e deve-se, imediatamente após a 

coleta, homogeneizar o tubo por inversão de 5 a 8 vezes para evitar hemólise, manter em 

repouso na posição vertical por 30 minutos para retrair o coágulo e seguir a centrifugação a 

3.000 rpm durante 10 minutos. Deve-se colher um volume máximo de 7ml de soro neste 

tubo.  

 Análises Hematológicas 

Quando se pretende fazer análise hematológica, deverá ser colhida uma amostra de 

sangue total (EDTA). Esta será obtida através da coleta em tubo de EDTA de tampa roxa. 

Este tubo contém anticoagulante específico para evitar a coagulação. O sangue colhido 

com anticoagulante deve ser cuidadosamente homogeneizado por inversão de 5 a 8 vezes 
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para evitar hemólise e a coagulação do sangue. Deve-se colher um volume máximo de 2ml 

de sangue neste tubo. 

 Análises Glicêmicas  

Quando se pretende fazer análise de glicemia, deverá ser colhida uma amostra de 

Plasma (FLUORETO DE SÓDIO). Esta será obtida através da coleta em tubo de tampa 

cinza. Este tubo contém Fluoreto de Sódio com EDTA, o sangue colhido com 

anticoagulante deve ser cuidadosamente homogeneizado por inversão de 5 a 8 vezes para 

evitar hemólise e a coagulação do sangue. Deve-se colher um volume máximo de 2,5ml de 

sangue neste tubo.  

 Análises de Coagulação  

Quando se pretende fazer análise de coagulação, deverá ser colhida uma amostra de 

Plasma. Esta será obtida através da coleta em tubo de Citrato de tampa azul. Este tubo 

contém Citrato de Sódio, o sangue colhido com anticoagulante deve ser cuidadosamente 

homogeneizado por inversão de 5 a 8 vezes para evitar hemólise e a coagulação do sangue. 

Deve-se colher um volume máximo de 1,8ml de sangue neste tubo.  

Obs: DEVE-SE RESPEITAR RIGOROSAMENTE O VOLUME CRÍTICO DE 

AMOSTRA INDICADO PARA CADA TIPO DE RECIPIENTE  

 Urianálise em Amostra Isolada  

Quando se pretende fazer análise em urina isolada, deverá ser colhida uma amostra 

de urina recente (jato médio, 1ª urina manhã) ou urina com no mínimo de 4h após última 

micção no recipiente estéril de urina. Fazer higienização da genitália com água e sabão 

neutro previamente e enviar rapidamente ao laboratório.  

 Urianálise em Amostra de 24h  

Quando se pretende fazer análise em urina de 24h, deverá ser colhida toda a urina 

feita no período de 24h em recipiente limpo e seco. Fazer higienização da genitália com 

água e sabão neutro previamente e informar o volume total colhido.  

 Análises Parasitológicas  



Biotecnologia –Técnica de Análise Bioquímica                                                                                   33 
 

Quando se pretende fazer análise parasitológica, deverá ser colhida uma amostra de 

fezes recente (sem conservantes) no recipiente estéril específico para fezes. Colher cerca 

de metade do volume do frasco. Não colher as fezes após ingerir contraste radiológico e 

evitar a contaminação das fezes com a urina.  
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5.2 – Espectrofotometria 

Os métodos óticos são os métodos que empregam a luz, ou melhor, as propriedades 

da interação da luz com a matéria, para fazer a análise qualitativa e quantitativa das 

substâncias. Os tópicos iniciais são para dar o suporte teórico para o entendimento de 

porque e como a matéria absorve luz. 

Cada faixa de comprimento de onda (frequências) origina um tipo de informação 

diferente. A intensidade de absorção nos diferentes comprimentos de onda na faixa do 

micro-ondas e no infravermelho dá informações sobre a estrutura molecular (quem está 

ligado com quem e com que tipo de ligação química). A faixa visível não é tão rica em 

informações estruturais, mas pode dar valiosas informações quantitativas. Do ultravioleta 

em diante, podemos obter informações sobre a composição elementar (pois são as camadas 

internas do átomo, não-ligadas, que absorvem).  

A concentração de uma substância colorida, dissolvida em um solvente incolor 

(como a água), é proporcional à intensidade de cor da solução. Desse modo, a intensidade 

de cor é uma medida da concentração da solução.  Como medir quantitativamente a 

intensidade da cor de uma solução? Como é a relação exata disso com a concentração? 

Analisemos por que certas substâncias são coloridas e também por que as substâncias 

podem ter cores diferentes. 

As substâncias são coloridas porque absorvem luz visível. Desse modo, a luz que 

emerge de uma substância só vai ter os comprimentos de onda (frequências) que ela não 

absorveu. A retina verá, então, mais fortemente as cores que deixaram de ser absorvidas. O 

preto existirá quando a substância (ou mistura de) absorve todas as cores da luz visível.   

Cada substância, pela sua estrutura molecular, absorve um padrão de cores 

específico. Desse modo, o padrão de cores refletido e absorvido determinará a cor final da 

substância.  Pode-se concluir que a cor da substância é a luz que ela não absorveu. A luz 

que interage e que tem relação com a estrutura eletrônica é a cor que não se vê. Por 

exemplo, uma substância que é amarela aos olhos humanos tem como cor mais fortemente 

absorvida o azul. Uma substância azul tem como cor complementar o amarelo, que é a cor 

mais fortemente absorvida.   
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Para medir a concentração mede-se a luz absorvida e não a refletida. Melhor ainda, 

incide-se sobre a amostra apenas a luz que interessa (aquela que é absorvida) e exclui-se os 

outros comprimentos de onda.  O que se mede diretamente não é a quantidade de luz 

absorvida. Só se poderia fazer isto se houvesse um detector junto a cada molécula, para ver 

se ela absorveu ou não o fóton. O que se faz normalmente é medir a luz que consegue 

passar, e não a luz que é absorvida.   

Se incide-se um feixe de luz com intensidade Io, após passar pela amostra ele terá 

uma nova intensidade I, menor do que Io, pois uma parte da luz foi absorvida. A nova 

intensidade é detectada.   

 

 A intensidade de I depende da intensidade de Io, da concentração do analito (C), 

do diâmetro do tubo, do comprimento de onda que incide e, é claro, de que espécie é a 

amostra.  

 

Para medir concentração, os outros fatores não podem variar e deve-se manter: o 

mesmo comprimento de onda para o mesmo tipo de amostra, a mesma espessura de cubeta 

e a mesma intensidade de Io.    
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Como I depende de Io, há que se garantir que Io é sempre igual nas diferentes 

medições. Para escapar desse problema, mede-se a razão I/Io, e não I sozinho. Essa razão é 

chamada de transmitância (T), definida como:  

T = I/Io 

Essa razão independe da intensidade isolada de I ou de Io. Utiliza-se também a 

porcentagem de transmitância (%T), onde %T = 100 T. Os valores de T vão de 0 a 1, e a 

porcentagem de T vai de 0 a 100. A medida de Io é feita com a cubeta contendo só 

solvente, por exemplo. Dessa forma, o decréscimo de transmitância será devido única e 

exclusivamente à ação da substância absorvente.   

Pode-se tentar imaginar um aparelho que fosse concebido para medir a 

transmitância. Haveria uma fonte de luz. Após essa fonte de luz, haveria um 

monocromador, um dispositivo que selecionasse o comprimento de onda que incide sobre 

a amostra. Depois do monocromador, existiria a amostra propriamente dita. Após a cubeta 

com a amostra, existiria um detector que gerasse um sinal elétrico proporcional à 

intensidade de luz percebida. Esse sinal elétrico seria repassado a um registrador qualquer 

(voltímetro, amperímetro, etc.), dependendo do tipo de sinal elétrico gerado.   

 

 

Os aparelhos mais simples que medem a transmitância, utilizam como fonte de luz 

uma lâmpada de tungstênio similar àquela utilizada na iluminação residencial.  O 

monocromador mais simples é o filtro, isto é, uma película que só deixa passar uma certa 

faixa de comprimento de onda e aparelhos com essa construção são chamados de 

fotocolorímetros. Todo o conjunto fonte/monocromador/amostra tem que estar fechado 

para evitar a interferência da luz ambiente.   

5.2.1 Curva de Calibração em Espectrofotometria   
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 Procedimento para calibrar aparelhos para análise em espectrofotometria: 

 Primeiramente ajustar o 100 %T do aparelho com a cubeta contendo somente o 

solvente utilizado (normalmente água).  

 Ajustar o 0 (zero) %T com o feixe de luz totalmente obstruído.  

 Fazer a varredura da solução da substância em questão. 

 Com o comprimento de onda escolhido, fazem-se as medidas de transmitância de uma 

série de padrões da substância.  

 Calculando as absorbâncias, constrói-se o gráfico de AxC, que servirá de base para a 

análise da amostra desconhecida: 

 

 De posse do gráfico (ou da equação da reta calculada a partir dos pontos experimentais) 

pode-se fazer, por interpolação, a leitura da amostra, ou calcular pela equação. A 

absorbância da amostra desconhecida permitirá a obtenção da concentração desejada.   

Nem sempre é possível a leitura direta da amostra, por várias razões:  

 A amostra pode conter mais de um cromóforo (substância que absorve luz). 

 As condições de pH, agentes complexantes e solventes, podem não ser reprodutíveis 

nos padrões, e esses fatores podem afetar a absortividade da substância. 

 A amostra pode estar diluída demais e fora da faixa ótima de leitura.   

O uso de vários padrões para se fazer uma curva de calibração diminui a 

possibilidade de erros grosseiros que poderiam acontecer com o uso de um só padrão.   

Para diminuir o erro, muitas vezes o branco da amostra não é simplesmente o 

solvente. Em várias análises, o composto que se quer analisar não é colorido, isto é, não 

absorve no espectro visível. Como existem muitos métodos sensíveis e específicos para 

desenvolver cor em vários tipos de analitos, a cor é desenvolvida na amostra para o analito 

que se quer medir. O branco, no caso, pode ser a própria amostra com todas as etapas do 
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tratamento, menos aquela que dá cor ao analito. Com isso, qualquer outro componente da 

amostra que possa ter alguma absorbância é descontado no branco. 

 O composto que absorve luz é chamado de cromóforo, e é importante distinguir 

que muitas vezes o cromóforo não é o analito, e sim um composto derivado dele.  O 

espectro de varredura é importante, pois, como já foi dito, muitas vezes a amostra tem 

algum componente colorido que interfere na análise. Nesse caso, pelo espectro de 

varredura, pode-se escolher um outro comprimento de onda que tenha boa sensibilidade 

(alto valor de) mas que não sofra a interferência do componente colorido. Outras técnicas 

para driblar esse problema serão mostradas adiante. 
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5.3 – Cromatografia 

 A cromatografia é um processo de separação de análise qualitativa, através do qual 

permite separar constituintes de uma mistura devido à sua distribuição por duas fases uma 

estacionária (fixa) e outra móvel. O método  utiliza diversas técnicas e tem como objetivo 

principal a separação de substâncias de uma mistura, com fins analíticos ou preparativos, 

muito utilizado em laboratórios industriais, de pesquisa e de ensino. 

Todas as técnicas cromatográficas utilizam uma fase estacionária e uma fase móvel. 

A fase estacionária é formada de um material escolhido para reter de forma diferenciada os 

componentes da amostra que se deseja separar. A fase móvel é o material que se desloca 

pela fase estacionária, arrastando os componentes da amostra. Após transitar pela fase 

estacionária, por um percurso de distância adequadamente escolhida, os componentes da 

amostra se separam e são assinalados pelo sistema detector na seqüência: do primeiro 

componente menos retido, ao último componente mais retido pela fase estacionária.  

A escolha do processo a usar depende do tipo de equilíbrio estabelecido entre as 

fases estacionária e móvel, e a mistura que se quer separar. Sendo o mais importante o 

equilíbrio entre a fase estacionária e a mistura. Esta separação resulta das diferenças de 

velocidade dos componentes arrastados pela fase móvel devido às diferentes interações 

com a fase estacionária. Os principais métodos cromatográficos são: cromatografia em 

papel (CP), cromatografia de camada delgada (CCD), cromatografia gasosa (CG) e 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).  

 

Cromatografia em Papel 

A cromatografia em papel (CP) é uma das técnicas mais simples e que requer 

menos instrumentos para sua realização, porém é a que apresenta as maiores restrições para 

sua utilização em termos analíticos. Neste tipo de cromatografia, uma amostra líquida flui 

por uma tira de papel adsorvente disposto verticalmente. 

O papel é composto por moléculas de celulose que possuem uma forte afinidade 

pela água presente na mistura de solvente, mas muito pouca afinidade pela fase orgânica, 

atuando como suporte inerte contendo a fase estacionária aquosa (polar). A medida que o 

solvente contendo o soluto flui através do papel, uma partição deste composto ocorre entre 

a fase móvel orgânica (pouco polar) e a fase estacionária aquosa. Desta forma, parte do 

soluto deixa o papel e entra na fase móvel. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_separa%C3%A7%C3%A3o
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Quando a fase móvel alcança uma seção do papel que não contém soluto, o 

fenômeno de partição ocorre novamente, só que agora o soluto é transferido da fase móvel 

para a fase estacionária. Com o fluxo contínuo de solvente, o efeito desta partição entre a 

fases móvel e estacionária possibilita a transferência do soluto do seu ponto de aplicação 

no papel, para um outro ponto localizado a alguma distância do local de aplicação no 

sentido do fluxo de solvente. 

Camada Delgada 

Na cromatografia em camada delgada (TLC), a fase estacionária é uma camada fina 

formada por um sólido granulado (sílica, alumina, poliamida, etc.) depositado sobre uma 

placa de vidro, alumínio ou outro suporte inerte. Pequenas gotas de solução das amostras a 

serem analisadas são aplicadas em um ponto próximo ao extremo inferior da placa. Deixa-

se a placa secar e, então se coloca a mesma em um recipiente contendo a fase móvel 

(solvente ou mistura de solventes). A polaridade do solvente deverá ser de acordo com a 

substância que se deseja separar. 

Como somente a base da placa fica submersa, o solvente começa a molhar a fase 

estacionária e sob por capilaridade. Deixa-se secar a placa após o deslocamento da fase 

móvel sobre ela. A revelação da placa é feita com a aplicação de um reativo que de cor às 

substâncias de interesse. 

Cromatografia Gasosa 

A cromatografia gasosa (CG) é uma técnica com poder de resolução excelente, 

possibilitando a análise de várias substâncias em uma mesma amostra. Dependendo do tipo 

de substância a ser analisada e do detector empregado, consegue-se detectar cerca de 10-12 

g do composto por mL de solução. Essa sensibilidade permite que pequenas quantidades de 

amostra possam ser analisadas. A fase estacionária da cromatografia gasosa é um material, 

líquido ou sólido, que propicia a separação da mistura através de processos físicos e 

químicos. A fase estacionária líquida é um líquido pouco volátil que recobre um suporte 

sólido, separando as substâncias presentes na amostra através das diferenças de 

solubilidade e volatilidade. Como fase móvel é utilizado um gás, denominado gás de 

arraste, que transporta a amostra através da coluna de separação até o detector, onde os 

compostos separados são detectados. 
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Os gases mais utilizados são o hélio (He), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e argônio 

(Ar). Como o He é de difícil obtenção e alto custo é pouco utilizado no Brasil. A pureza do 

gás de arraste interfere no resultado, acusando impurezas na ordem de partes por milhão 

(ppm) ou partes por bilhão (ppb). 

As colunas cromatográficas utilizadas podem ser de níquel, aço inox ou de vidro. 

De acordo com o aparelho, as colunas variam de formato, mas na maioria das vezes elas 

são espirais. O comprimento e o diâmetro da coluna a ser usada irá depender do material a 

ser analisado. 

As colunas recheadas analíticas possuem diâmetro interno (d.i.) de cerca de 1,0 a 

4,0 mm e comprimento de 1,0 a 3,0 m, enquanto que as colunas recheadas preparativas 

apresentam d.i. de 5,0 a 100,0 mm, possibilitando a injeção de maior volume de amostra. 

Já, as colunas capilares têm d.i. variando de 0,15 a 0,75 mm e comprimento de 10,0 a 

100,0 m, sendo as mais utilizadas as de sílica fundida, pois esta é altamente inerte e 

flexível. 

Os detectores são dispositivos que transformam as variações na composição do gás 

de arraste em sinais elétricos. Existe diferentes tipos de detectores:  

1) detector de condutividade térmica (DCT), usado para compostos orgânicos, 

inorgânicos, derivados de petróleo etc. Os DCT possuem dois ou quatro filamentos de 

platina (Pt), tungstênio (W), níquel (Ni) ou Pt - W, os quais são aquecidos por corrente 

elétrica. Conforme o gás passa pelos filamentos há transferência de calor e, o tempo da 

passagem do gás, juntamente com a condutividade térmica são registrados, efetuando-se 

assim, a análise. Esta análise é feita comparando-se o gás de arraste puro (que passa por 

um conjunto de filamentos) com o gás de arraste com a amostra (que passa por outro 

conjunto de filamentos).  

2) detector de ionização de chama (DIC), utilizados apenas para compostos 

orgânicos com baixa sensibilidade para formaldeído e ácido fórmico, consiste de um 

campo elétrico (200 - 300 v) e uma chama onde a amostra é queimada. A combustão 

resulta em radicais livres que são ionizados pelo campo elétrico, aumentando a corrente 

nos eletrodos.  

3) detector de captura de elétrons (DCE), usado principalmente na detecção de 

pesticidas e drogas. Neste detector há uma fonte de radiação beta em corrente constante. O 

gás de arraste passa com uma amostra onde há substituição de um elétron por um íon 

negativo, o que diminui a corrente elétrica. O gás de arraste com a amostra é comparado 
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com o gás de arraste puro (corrente de fundo), que quanto maior seu valor maior é a 

sensibilidade do detector. A diminuição do valor da corrente de fundo é sinal de impureza, 

vazamento da fonte, sujeira ou coluna mal condicionada. O gás de arraste usado é o N2 

livre de H2 e O2, isto é, gás N2 ultrapuro. 

4) detector fotométrico de chama (DFC) apresenta alta estabilidade para compostos 

sulfurados e fosforados. Há uma combustão no campo elétrico com emissão de luz de 

diversos comprimentos de ondas. Filtros eliminam as radiações desnecessárias, 

selecionando as de interesse, em especial as que tenham enxofre (S) e fósforo (P). O gás de 

arraste é o N2 e da chama é o H2 com ar ultrapuro e seco.A pureza dos reagentes deve ser 

na ordem de partes por trilhão (ppt). 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE ou HPLC) se desenvolveu 

muito nos últimos anos, recebendo o nome de cromatografia líquida por que a sua fase 

móvel é um solvente. Os componentes de um cromatógrafo líquido são: bomba, coluna 

cromatográfica, detector e o registrador. É um método utilizado para separação de espécies 

iônicas ou macromoléculas e compostos termolábeis. 

A fase móvel da CLAE deve ser um solvente que respeite algumas características 

impostas por esse método analítico. A principal característica é que a fase móvel dissolva a 

amostra sem qualquer interação química entre ambas. Esta fase deve ter alto grau de 

pureza ou ser de fácil purificação, para que se possam fazer análises de alta sensibilidade, 

pois as impurezas podem interferir na detecção do analito por ultravioleta (UV). A fase 

móvel deve ser compatível com o detector empregado e, também possuir polaridade 

adequada para permitir uma separação conveniente dos componentes da amostra. Embora 

existam vários solventes, três deles são mais utilizados: água, metanol e acetonitrila. 

Como fase estacionária utilizam-se sólidos ou semirígidos, cujas partículas porosas 

esféricas ou irregulares apresentam diferentes diâmetros e suportam pressão até 350 bar. A 

coluna cromatográfica é feita de um material inerte que resiste a todas as pressões em que 

ela vai ser usada. A capacidade da coluna é determinada pelo comprimento, diâmetro e 

pelo material de recheio. As colunas geralmente utilizadas são: octadecil (C18, RP18, 

ODS), octil (C8, RP8), CN (cianopropil) e NH2 (amina). Quanto aos detectores, não existe 

um que apresente todas as propriedades para que ele seja ideal para CLAE. Não são 

versáteis, ou universais, mas existem detectores que apresentam ampla faixa de aplicações. 
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A sensibilidade de um detector é determinada a partir da relação entre o sinal produzido e a 

quantidade de amostra que gera este sinal. A linearidade é a faixa linear do sistema, onde o 

sinal do detector é diretamente proporcional à concentração do soluto. 

Os detectores mais usadas na CLAE são os fotométricos, baseados na absorbância 

no ultravioleta e no visível. Os detectores de fluorescência, utilizados como método de 

detecção específica, são sensíveis para substâncias que fluorescem. Este tipo de detector 

pode detectar quantidades de ordem picograma. Também são utilizados detectores por 

índice de refração, os quais acompanham continuamente a diferença no índice de refração 

entre a fase móvel pura e o efluente que sai da coluna contendo os componentes da 

amostra. A resposta deste detector é moderada, geralmente de ordem micrograma. 

Técnicas cromatográficas: 

A- Cromatografia de adsorção  

Nesta, a fase estacionária é sólida e a fase móvel pode ser líquida ou gasosa. Esta 

baseia-se nas diferentes afinidades adsorventes da superfície da fase estacionária pelas 

moléculas da substância a separar. 

B- Cromatografia de partição 

 Nesta fase a fase estacionária é líquida. Este processo é baseado na diferente 

solubilidade dos componentes da mistura nas duas fases líquidas. 

Cromatografia em camada fina (plana) (TLC): a retenção das substâncias deve-se à 

adsorção sofrida na superfície da fase estacionária, colocada sobre um dos lados de uma 

placa de vidro ou metal. 

Cromatografia em coluna: utiliza-se uma coluna de vidro aberta na parte superior e munida 

de uma torneira na extremidade inferior, por onde sai o líquido (eluído). Dentro da coluna 

encontra-se a fase estacionária constituída por um enchimento sólido no caso da 

cromatografia de adsorção, ou por uma fase líquida no caso da cromatografia de partição. 

A fase móvel é líquida em ambos os casos. 

Cromatografia em papel (plana): a retenção das substâncias é devida à partição das duas 

fases líquidas, uma móvel e outra estacionária, sendo esta constituída pelo líquido 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adsor%C3%A7%C3%A3o
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absorvido no papel. Encontra-se bastante divulgada devido à sua facilidade experimental e 

ao seu baixo custo. 

As modalidades de cromatografia em papel são as mais variadas possíveis. Temos 

cromatografia ascendente e descendente, mono e bidimensional, vertical e horizontal.  
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5.4 – Centrifugação 

 A centrifugação é uma técnica que torna possível a obtenção de frações 

subcelulares e/ou organelas. Nesta técnica, a separação de pequenas e grandes partículas 

ocorre pela aplicação de diferentes forças centrífugas ao extrato celular. As partículas 

maiores e mais densas sedimentam primeiro, ficando no sobrenadante as partículas 

pequenas e menos densas (Figura 5.4.1). Para isolar organelas utilizam-se centrifugações 

diferenciais aumentando a força centrífuga. 

 

Figura 5.4.1 – Sedimentação diferencial por centrifugação de homogeneizado celular a 

diferentes forças centrífugas relativas (em g). H = homogeneizado; S = Sobrenadante; P = 

precipitado ou sedimento ou pellet. 

 O homogeneizado submetido a diferentes forças centrífugas (Figura 3.2) será 

separado de acordo com a densidade ou tamanho das partículas presentes em cada 

sedimento (ou precipitado). Por exemplo: o homogeneizado submetido a 600g (força 

centrífuga relativa, em gravidade) apresentará um sedimento (P1) rico em núcleos e células 

que não lisaram (partículas maiores). O sobrenadante da primeira centrifugação (S1), 

sendo submetido a 1.500g, resultará em um sedimento (P2) rico em mitocôndrias, 

cloroplastos, lisossomos e peroxissomos (todos com densidades semelhantes). O 

sobrenadante da segunda centrifugação (S2), ao ser submetido a 100.000g, apresentará 

membranas plasmáticas e fragmentos do retículo no precipitado (P3). O sobrenadante da 

terceira centrifugação (S3), ao ser submetido a 300.000g, formará um sedimento rico em 

ribossomos (P4) e um último sobrenadante (S4) que irá conter partes solúveis do 

citoplasma.  

Outra possibilidade de separação por centrifugação é da utilização de um gradiente 

de densidade. Nesta centrifugação, é construído um gradiente de densidade com 
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substâncias mais ou menos inertes como a sacarose, com a densidade aumentando do topo 

para a base (Figura 5.4.2). A mistura de organelas é então aplicada no topo do gradiente de 

densidade e o tubo é submetido à centrifugação sob força centrífuga relativa única. As 

organelas irão sedimentar separadamente até que a densidade de flutuação se iguale à do 

gradiente. Posteriormente, as frações referentes aos gradientes podem ser recolhidas 

separadamente. 

 

Figura 5.4.2 – Gradiente de densidade feito com sacarose. 
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5.5 – Cinética Enzimática 

Para que a vida se perpetue, os organismos devem ser capazes de sintetizar 

moléculas responsáveis pelos processos bioquímicos celulares. Neste contexto, todas as 

reações metabólicas realizadas em uma célula devem ocorrer em uma velocidade útil às 

condições fisiológicas. O processo de aumento das velocidades das reações químicas 

(catálise) em um organismo ocorre majoritariamente por meio de proteínas específicas, 

denominadas enzimas. As enzimas são responsáveis por quase todos os processos 

metabólicos celulares, sendo assim, elas podem ser consideradas a centelha motora da 

vida.  

As enzimas foram descobertas no século XIX por uma série de pesquisadores, 

incluindo Pasteur. Este, ao observar a fermentação do açúcar em álcool pelas leveduras, 

concluiu que tal fenômeno era catalisado por “fermentos” (as enzimas), que seriam 

inseparáveis da estrutura das células vivas do levedo (“en” = dentro; “zima”= levedura, 

logo, “enzima”= dentro da levedura).  

As enzimas estão presentes nos tecidos e órgãos dos mais variados seres vivos, 

desde vírus até eucariotos superiores como o homem, onde participam de diversos 

mecanismos biológicos. São consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular, 

pois são especializadas na catálise de reações biológicas. Praticamente todas as reações que 

caracterizam o metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Como catalisadores 

celulares extremamente poderosos, as enzimas aceleram a velocidade de uma reação, sem, 

no entanto, participar dela como reagente ou produto.  

O estudo das enzimas tem uma grande importância prática e clínica. Em algumas 

doenças, mais especificamente nas desordens genéticas herdadas, pode ocorrer a 

deficiência ou mesmo a ausência total de uma ou mais enzimas. Dentre doenças e erros 

metabólicos conhecidos que são conseqüência de uma deficiência enzimática temos como 

exemplos o albinismo oculocutâneo, a galactosemia e a fenilcetonúria. Outras condições 

anormais também podem ser causadas pela excessiva atividade de uma enzima, e muitas 

drogas exercem seu efeito biológico por meio de interações com as mesmas.  

Enzimas são também, muitas vezes, alvo para o desenvolvimento de fármacos 

contra agentes infecciosos: vírus, fungos, bactérias ou protozoários. Um exemplo 

particularmente notável são as proteases do HIV, as quais são inibidas por diferentes 

drogas com efeito retroviral. As enzimas tornaram-se importantes ferramentas práticas não 

apenas na medicina, mas também na indústria química (indústria do álcool, detergentes, 
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têxtil, papel e celulose, curtumes e cosméticos), no processamento de alimentos (produção 

de bebidas alcoólicas, panificação, amido e açúcares) e no tratamento de efluentes e 

resíduos industriais.  

As enzimas são catalisadores de sistemas biológicos responsáveis por 

transformações químicas moleculares, podendo aumentar a velocidade de uma reação em 

até 1012 vezes (12 ordens de grandeza) em relação à reação não-catalisada. Para que haja 

uma reação enzimática, dois fatores devem estar intimamente ligados: atividade catalítica e 

especificidade. Enzimas são altamente específicas em sua atividade e geralmente catalisam 

uma única reação química ou um conjunto de reações relacionadas entre si. Além disso, 

essas notáveis proteínas com atividade catalítica possuem também especificidade na 

escolha das moléculas que serão transformadas quimicamente (substrato). Esta 

especificidade enzimática, por sua vez, dá-se por meio da interação físico-química entre 

enzima e substrato.  

Em uma reação bioquímica, o substrato liga-se à enzima, em geral, através de 

ligações não-covalentes em certa região contendo uma fenda ou bolso na superfície dessa 

proteína. Esta região é denominada sítio-ativo. Geralmente, as cadeias laterais dos resíduos 

de aminoácidos presentes no sítio-ativo são responsáveis pela ligação ao substrato ou pela 

catálise da reação (grupos catalíticos). Para explicar o processo de ligação enzima-

substrato, dois modelos são propostos: modelo chave-fechadura, proposto por Emil Fischer 

(1894) e o modelo do encaixe induzido, proposto por Daniel Koshland (1958). 

O primeiro modelo propõe a alta similaridade entre enzima e substrato, onde o 

substrato possui a forma complementar ao sítio catalítico da enzima (Figura 5.5.1a), como 

uma chave na fechadura ou uma peça de quebra-cabeça. Atualmente, este modelo de 

ligação vem sendo substituído pelo segundo modelo já que a hipótese chave-fechadura não 

leva em consideração a flexibilidade da estrutura tridimensional da proteína. 
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Figura 5.5.1 – Modelo chave-fechadura (a) e ajuste induzido (b). 

Por sua vez, o modelo do encaixe induzido assume que o sítio de ligação da enzima 

possui sua estrutura tridimensional não complementar ao substrato (Figura 5.5.1b). 

Somente no momento de ligação do substrato ocorre a indução de uma mudança 

conformacional na enzima permitindo o direcionamento do substrato aos grupos catalíticos 

da mesma. Após a formação do complexo enzima-substrato, ocorre a quebra de ligações ou 

a formação de novas ligações químicas que culminarão na transformação do substrato em 

produto. Após a catálise, o produto é liberado pela enzima e essa, que pode dar início a 

outro ciclo de catálise. 

Nomenclatura enzimática 

 Em geral, enzimas são nomeadas levando em consideração o tipo de substrato em 

que atuam ou a palavra que descreve a sua atividade somada ao sufixo “ase”. Como 

exemplo, podemos destacar a ação da amilase sobre o amido ou a DNA polimerase sobre a 

polimerização de nucleotídeos. Entretanto, algumas enzimas possuem nomes que não estão 

diretamente ligados ao nome de seu substrato ou ação, como por exemplo, a lisozima 

(responsável pela hidrólise de carboidratos presentes na parede bacteriana). Para solucionar 

tal problema, a união Internacional de Bioquímica adotou a partir do ano de 1964 uma 
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convenção internacional de classificação das enzimas, dividindo-as em seis grandes 

classes, onde cada classe engloba subclasses. Este sistema de identificação leva em 

consideração o tipo de reação que é catalisada pela enzima (Tabela 5.5.1). 

 

Tabela 5.5.1 – Classes Enzimáticas. 

Ainda como estipulado no sistema universal de nomenclatura enzimática, cada 

enzima deve ter um número classificatório contendo quatro dígitos e um nome sistemático 

formal da enzima que catalisa a reação. Por exemplo, a protease do HIV-1 é identificada 

segundo seu número na Comissão de Enzimas como E.C 3.4.23.16, onde o primeiro dígito 

refere-se ao nome da classe (tipo de reação catalisada); o segundo dígito à subclasse 

(ligação ou grupo químico sobre o qual atua); o terceiro dígito à sub-subclasse (mecanismo 

utilizado) e o quarto dígito significa o número serial (designado sequencialmente conforme 

as enzimas são identificadas e descritas). Assim sendo, a classificação da protease do HIV-

1 por etapas seria feita assim: 

EC 3 – Hidrolase;  

EC 3.4 – Hidrolase, protease;  

EC 3.4.23 – Hidrolase, protease, endopeptidase do tipo aspártico;  

EC 3.4.23.16 – Hidrolase, protease, endopeptidase do tipo aspártico, décima sexta 

enzima deste tipo a ser identificada e descrita. 

Cofatores  

A atividade catalítica de inúmeras enzimas depende de moléculas menores, não 

protéicas, denominadas cofatores. Assim sendo, estas pequenas moléculas ligam-se à 

enzima durante a atividade catalítica e são liberadas para serem utilizadas em reações 
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futuras. Algumas moléculas podem ainda ligar-se muito fortemente à enzima fazendo parte 

da sua estrutura. Neste caso, denominamos tais moléculas como grupos prostéticos. De 

acordo com os cofatores conhecidos, podemos agrupar essas moléculas em duas classes: a 

dos íons metálicos e a das coenzimas (compostos orgânicos, sendo geralmente vitaminas). 

De acordo com o seu estado de ligação com os cofatores ou coenzimas, as enzimas 

podem ser nomeadas como: apoenzimas e holoenzimas. Dizemos que uma enzima é uma 

apoenzima quando ela não está ligada ao seu cofator. Entretanto, quando a enzima 

encontra-se ligada ao seu cofator, é denominada holoenzima. 

APOENZIMA + COFATOR = HOLOENZIMA 

Reação enzimática  

Uma reação enzimática simples pode ser representada pela seguinte seqüência de 

reações químicas: 

E + S    ↔      ES     ↔      EP    ↔     E + P 

Onde, E, S e P significam: Enzima, Substrato e Produto, respectivamente;  ES e EP 

são os complexos enzima-substrato e enzima-produto. 

Para entendermos os aspectos cinéticos de uma reação enzimática, é preciso ter em 

mente a diferença entre velocidade de reação e equilíbrio de reação. Assim sendo, é 

importante ressaltar que as enzimas aumentam a velocidade de reação, mas não alteram o 

equilíbrio da mesma. Para compreender os aspectos necessários para o início de uma 

reação enzimática, é importante considerar tanto a diferença na energia livre entre os 

produtos (estado final) e os reagentes (estado inicial) como a quantidade de energia 

necessária para transformar o reagente em produto (energia de ativação).  

Graficamente, conseguimos visualizar esses conceitos utilizando o diagrama das 

coordenadas (Figura 5.5.2). Este diagrama descreve as mudanças de energia ocorridas 

durante uma reação química, onde o eixo das abscissas (representando coordenadas da 

reação) reflete o progresso de uma dada reação enzimática, ou seja, as mudanças químicas 

ocorridas para a transformação do substrato em produto. O eixo das ordenadas, por sua 

vez, mostra a energia livre dessa reação. O ponto de início e de término de uma dada 

reação é chamado de estado fundamental e representa a contribuição de uma molécula 

(substrato e produto) para a energia livre do sistema.  



Biotecnologia –Técnica de Análise Bioquímica                                                                                   52 
 

No ponto máximo da curva, encontramos o estado de transição que está relacionado 

com a quantidade de energia necessária para que o substrato seja transformado em produto. 

A diferença entre os níveis de energia do estado fundamental e do estado de transição é 

chamada de energia de ativação. Assim sendo, catalisadores reduzem a barreira energética 

entre substrato e produto em um dado sistema, diminuindo a energia de ativação da reação. 

 

Figura 5.5.2 – Diagrama das coordenadas. O perfil da energia de ativação, onde ΔG°* 

mostra a energia de ativação da reação, ΔG° indica a variação da energia livre. O número 1 

diz respeito ao estado fundamental do substrato e 2 ao estado fundamental do produto. 

Uma característica importante nas reações enzimáticas é a diminuição da energia de 

ativação quando comparada a uma reação não enzimática. 

A velocidade de qualquer reação está intrinsecamente ligada à concentração do 

substrato e à constante de velocidade, esta geralmente representada pelo símbolo k. 

Quando a reação enzimática depende apenas da concentração de um reagente (ou 

substrato), ou seja, uma reação unimolecular S→P, dizemos que esta é uma reação de 

primeira ordem. Neste caso, a velocidade da reação (v) pode ser descrita como a 

quantidade de substrato que reage por uma unidade de tempo, sendo expressa pela 

equação:  

v = k[s] 

Entretanto, se a velocidade da reação depende da concentração de dois reagentes, 

dizemos que é uma reação de segunda ordem, sendo expressa pela seguinte equação:  



Biotecnologia –Técnica de Análise Bioquímica                                                                                   53 
 

v = k[s1] [s2] 

  Ensaios enzimáticos  

Estudos enzimáticos in vitro são constantemente desenvolvidos em laboratório para 

o estudo do mecanismo catalítico de enzimas. Para isso, adiciona-se ao ensaio pequenas 

concentrações da enzima de interesse, cerca de 10-12 a 10-7M e concentrações maiores de 

substrato, geralmente 10-6 a 10-2M. Em muitas reações enzimáticas, a velocidade da reação 

é diretamente proporcional à concentração de enzima e do substrato. Assim sendo, a 

velocidade de uma dada reação pode ocorrer de forma linear, ou seja, a concentração do 

produto é diretamente proporcional ao intervalo de tempo da reação. Dessa maneira, 

podemos representar uma velocidade de reação de acordo com a seguinte equação: 

v = ∆P/∆T ou ∆S/∆T 

Graficamente, esta dada que ação para uma velocidade de reação linear poder ser 

representada pela Figura 5.5.3. 

 

Figura 5.5.3 – Reação Enzimática Linear. 

Iniciar um estudo enzimático em laboratório nem sempre é uma tarefa fácil, pois é 

necessário padronizar as condições de ensaio de forma minuciosa. Vários fatores podem 

influenciar de forma negativa a linearidade de um ensaio. Dentre eles, a baixa 

concentração de enzima, baixa concentração do substrato, pouco tempo de incubação, 

utilização de tampões incorretos, entre outras coisas. Além disso, devemos conseguir 
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quantificar o produto da reação sem que a concentração do substrato altere a quantificação 

do ensaio.  

Em geral, as quantificações dos produtos em uma determinada reação são feitas 

utilizando leituras em equipamentos de laboratório que medem a absorvância ou 

fluorescência. Assim sendo, as quantificações dos produtos obtidos nos ensaios utilizando 

a enzima de interesse devem ser comparadas à uma curva padrão. Nesta curva, 

adicionaremos quantidades crescentes da molécula representada como produto da catálise 

em concentrações pré-determinadas. Para exemplificar, tomemos como base a amilase. 

Esta enzima é caracterizada como uma hidrolase responsável pela clivagem do amido em 

açúcares simples, tendo como produto, entre outros açúcares, a glicose. Nesse contexto, a 

curva padrão da amilase pode ser feita com glicose em concentrações molares conhecidas 

(Figura 5.5.4). 

 

Figura 5.5.4 – Curva Padrão de Glicose. Conforme mostra a figura, a curva deve ser feita 

utilizando uma solução estoque de glicose de concentração conhecida (10 mM). Por 

exemplo, poço número 1 - controle sem glicose; poço 2 - 10 μL; no poço 3 - 20 μL; poço 4 

- 30 μL; poço 5 - 40 μL; poço 6 - 50 μL; poço 7 - 60 μL e no poço 8 - 70 μL. Após a 

normalização dos volumes finais em cada poço para 100 μL e detecção colorimétrica de 

açúcares, pode ser construída uma correlação entre concentração (de 0 a 7 mM), ou 

quantidade de glicose (de 100 a 700 nmol), e absorbância. 

Após a leitura das absorbâncias dos poços, o gráfico deve ser plotado e seus valores 

comparados aos valores obtidos nos ensaios da amilase. As absorbâncias dos ensaios de 

atividade enzimática devem estar entre o limite inferior e superior da curva padrão. Se 

obtivermos como resultado do ensaio enzimático valores de absorbância maiores do que o 
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ponto mais alto da curva padrão, as amostras devem ser diluídas e o ensaio deve ser 

repetido. Em contrapartida, se as absorbâncias dos ensaios enzimáticos forem inferiores ao 

menor ponto da curva padrão, as amostras devem ser concentradas e o ensaio também deve 

ser repetido.  

As condições de ensaio devem ser sempre padronizadas buscando a linearidade da 

reação. Uma vez padronizadas as condições ótimas de ensaio, temos ainda um segundo 

problema: não conhecemos a concentração molar da nossa enzima de interesse. 

Consequentemente, a concentração dessa enzima deve ser determinada utilizando como 

parâmetro a sua atividade.  

Para quantificar a atividade enzimática, a União Internacional de Bioquímica 

definiu que: 

“Uma unidade internacional de atividade enzimática (U) 

corresponde à quantidade de enzima que catalisa a formação de 1µmol 

de produto por minuto.” 

Nesta etapa de estudo, alguns conceitos devem ser ressaltados: 

• Inclinação  

• Intercepto 

• Concentração de atividade 

• Atividade específica 

Para exemplificar esses conceitos, suponhamos que em um determinado 

experimento, foram obtidos os seguintes resultados:  

Absorbância da Curva Padrão de Proteína (albumina) 
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Utilizando esses valores na construção de um gráfico, obtemos a seguinte figura: 

 

Calculando a inclinação da reta no gráfico da curva padrão, temos: Inclinação = ∆ 

absorvância/ ∆ da quantidade de proteína, então, com os valores fornecidos no exemplo, a 

inclinação é igual a 0,029 Abs/µg de proteína. 

Posteriormente, a concentração de proteína presente na amostra é dada na seguinte 

tabela: 

 

Construindo o gráfico de acordo com esses valores, temos: 
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Quantidade de Proteína na Amostra

 

 

Calculando a inclinação da reta no gráfico de quantidade de proteína na amostra, 

temos: Inclinação = ∆ absorvância/ ∆ do volume da amostra, então com os valores 

fornecidos no exemplo, a inclinação é igual a 0,005 Abs/µL de amostra. 

Sendo assim, podemos calcular a concentração de proteína na amostra pela seguinte 

fórmula: 

 

Analisando a Curva Padrão de glicose, temos: 
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Construindo o gráfico da curva padrão, obtemos: 

 

Calculando a inclinação da curva padrão de glicose, temos: Inclinação = ∆ 

absorvância/ ∆ da quantidade de glicose, então utilizando os valores do exemplo acima, a 

inclinação é igual a 0,0009 Abs/ nmol de glicose. 

A seguir, as condições experimentais para o estudo da atividade da amilase foram 

padronizadas e utilizamos 25 μL (exemplo) de amostra. Nos ensaios enzimáticos foram 

obtidos os seguintes dados: 
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Assim, devemos também plotar o gráfico dessa atividade e verificar se a mesma 

ocorre de forma linear, conforme mostra a figura abaixo. 

 

Para calcular a inclinação temos: Inclinação = Δ absorvância/ Δ intervalo de tempo 

(em min) = 0,00148 Abs/min. 

Para calcular a concentração da atividade enzimática, levamos em consideração a 

seguinte fórmula: 

 

Sendo assim, calculamos: 

Levando em consideração que 1mU = 1nmol/min, em 1 mL de amostra temos que: 

Concentração de atividade = 1,64mU / 25 μL que equivale a 0,07 mU/μL. 

Sabemos que a atividade específica = concentração de atividade/ concentração de 

proteína, então:  

 

Inibição enzimática  

A atividade de uma reação enzimática pode ser alterada através da ligação de 

pequenas moléculas específicas e/ou íons, que podem associar-se aos sítios catalíticos ou 

de ligação de uma enzima. Enzimas também podem sofrer mudanças químicas, as quais 
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afetam a sua atividade – neste caso, a diminuição da atividade enzimática é chamada de 

inativação (no caso de diminuição da atividade) ou modificação. As inibições enzimáticas 

geralmente são reversíveis e ocorrem através de inibidores enzimáticos.  

Uma inibição reversível é caracterizada pela diminuição da velocidade de reação e 

rápida dissociação do complexo enzima – inibidor. No caso de mudanças irreversíveis, 

através de modificadores químicos, o complexo enzima – modificador pode estar 

fortemente ligado através de ligações covalentes, não ocorrendo mais a dissociação do 

complexo, ou a alteração química causada na enzima pelo modificador não pode ser 

revertida. Em geral, podemos classificar inibidores reversíveis de acordo com o sítio de 

ligação na enzima. Sendo assim, dentre os vários tipos existentes, iremos descrever duas 

formas de inibição bem conhecidas: competitiva e não competitiva. Nas inibições 

competitivas, o inibidor possui estrutura muito similar à do substrato, podendo ligar-se ao 

sítio-ativo da enzima e bloquear o acesso do substrato. Em outras palavras, em uma 

inibição competitiva o inibidor compete com o substrato pelo sítio-ativo da enzima. Em 

uma inibição não-competitiva, o inibidor liga-se em um local diferente do sítio – ativo da 

enzima, tendo como resultado a mudança conformacional da mesma, principalmente 

próximo ao seu sítio-ativo. Após esta mudança, o substrato até pode ligar-se ao sítio –ativo 

da enzima; entretanto, a enzima não poderá catalisar a reação de forma tão eficiente. As 

figuras abaixo exemplificam as inibições enzimáticas reversíveis competitivas (A) e não – 

competitivas (B). 
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5.6 – Eletroforese 

O termo eletroforese foi introduzido por Michaelis em 1909, para descrever o 

movimento de colóides sob a influência de um campo elétrico. Esta técnica de separação 

baseada na migração de moléculas carregadas foi realizada por Arne Tiselius, pela 

primeira vez, em 1937, onde criou o método denominado eletroforese em campo livre. Este 

trabalho lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1948. Este método era bastante limitado devido à 

instabilidade do equipamento e, principalmente, pelos efeitos de difusão e aquecimento 

gerados pelo campo elétrico, os quais comprometiam a separação dos compostos. Estes 

efeitos foram minimizados com a introdução de um suporte (gel ou papel) que ajudou a 

conter o movimento livre das moléculas, de forma que o efeito da difusão fosse reduzido.  

O princípio físico-químico que norteia a eletroforese é a capacidade de moléculas 

carregadas migrarem sob influência de um campo elétrico. Esta migração segue a Lei de 

Coulomb, onde partículas de carga positiva migram para o pólo negativo (catodo) e 

partículas de carga negativa migram para o pólo positivo (anodo). A velocidade de 

migração das moléculas é proporcional ao campo elétrico e inversamente proporcional ao 

seu volume molecular. Assim, uma amostra submetida à eletroforese terá cada molécula 

constituinte localizada em uma zona do gel, onde moléculas com menor volume molecular 

irão migrar mais rapidamente e as que possuem maior volume molecular irão migrar mais 

lentamente. 

O objetivo principal desta técnica é separar moléculas orgânicas, como DNA, RNA 

e proteínas, de acordo com sua carga elétrica e volume molecular. A técnica pode ser 

conduzida em diferentes meios-suporte tais como papel de filtro, gel de sílica, membranas 

de acetato de celulose, géis de agarose e acrilamida.  

Atualmente existem dois modelos mais utilizados de eletroforese: um baseado em 

gel de agarose e outro em gel de poliacrilamida. Estes polímeros formam poros com 

tamanhos variáveis. Dois componentes básicos são necessários para se realizar uma 

eletroforese: um campo elétrico (obtido através de uma fonte de corrente contínua) e a 

própria molécula carregada. Para visualização das moléculas separadas (na forma de 

bandas eletroforéticas) são utilizados corantes específicos para proteínas, como Coomassie 

Blue, e soluções específicas contendo os componentes necessários (substratos, coenzimas, 

solução-tampão e sais) para revelação das bandas de atividade enzimática.  No caso de 

moléculas de DNA e RNA, diversos sistemas de revelação de bandas são empregados. Já 
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no caso do corante brometo de etídio, a detecção da amostra é feita através da 

fluorescência emitida por esse corante em presença da luz ultravioleta.  

As bandas podem ser detectadas também por radioatividade, nitrato de prata ou 

quimioluminescência. Na técnica, utiliza-se uma cuba com dois compartimentos separados. 

Os eletrodos determinam os pólos positivo e negativo em cada compartimento, onde é 

adicionada uma solução-tampão com sal, que conduz eletricidade. O gel é montado entre 

os dois compartimentos de tal forma que a única conexão elétrica entre os compartimentos 

seja através do gel. 

 

 

Figura 5.6.1.  Esquema representativo da eletroforese em gel horizontal. 

Tipos de Eletroforese 

 

Todo o processo de eletroforese é realizado empregando uma solução-tampão 

apropriada, a qual é essencial para manter um estado constante de ionização das moléculas 

a serem separadas. Qualquer variação no pH pode alterar a carga e então a mobilidade 

(taxa de migração no campo elétrico aplicado) das moléculas que estão sendo separadas. 

Eletroforese livre  

Este é um tipo de eletroforese onde as substâncias a serem separadas estão em 

suspensão ou solução, não empregando um suporte. A força de fricção das partículas 

constitui único obstáculo mecânico. Com a passagem da corrente elétrica, há aquecimento 

da solução resultando em movimentos hidrodinâmicos de convecção. Este movimento 

hídrico espalha e distorce a distribuição geográfica dos elementos a serem separados, 

prejudicando a separação. Este tipo de eletroforese necessita de instalações dispendiosas e 

o manuseio é muito trabalhoso; está praticamente restrito à obtenção de valores físico-
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químicos de macromoléculas. Esta técnica foi desenvolvida por Tiselius e atualmente está 

praticamente abandonada. 

Eletroforese com suporte  

Os componentes básicos para a realização desta técnica são: o campo elétrico, o 

suporte e a molécula carregada. O suporte geralmente consiste em um gel onde as 

moléculas se deslocarão; a densidade do gel e o volume molecular influenciarão na 

velocidade de movimentação das moléculas. Desta forma, a eletroforese pode ser 

classificada de acordo com o suporte do gel, uma vez que cada tipo de suporte será mais 

indicado para um determinado tipo de molécula, pois estas moléculas, como DNA e 

proteínas, diferem no que diz respeito ao seu volume molecular. 

 Eletroforese em gel de agarose  

Os géis de agarose, por possuírem poros mais largos, são normalmente usados para 

separar macromoléculas como ácidos nucléicos, proteínas maiores ou complexos protéicos. 

Este tipo de gel é também usado em técnicas como imunoeletroforese ou focalização 

isoelétrica, onde as proteínas são solicitadas a mover-se de forma livre na matriz do gel de 

acordo com sua carga nativa. O gel é formado entre dois vidros, tendo geralmente 

dimensões da ordem de 10 x 15 cm.  

 Eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE)  

O suporte amplamente utilizado nessa técnica para proteínas é a poliacrilamida, 

formada por uma malha transparente estável, gerada pela copolimerização química de 

monômeros de acrilamida com N,N’-metilenobisacrilamida (Bis-acrilamida) na presença 

de persulfato de amônio e tetrametiletilenodiamina (TEMED). O TEMED catalisa a 

liberação de radicais livres do persulfato que, por sua vez, iniciam e aceleram a 

polimerização. 

Esta forma de eletroforese em gel de poliacrilamida é o método mais utilizado para 

análise de misturas de proteínas de forma qualitativa. Este método é baseado na separação 

de proteínas de acordo com a carga e o volume molecular; em uma de suas variantes (SDS-

PAGE) pode ser utilizado na determinação da massa molecular relativa de proteínas. 

Eventualmente, podemos utilizar géis contendo um gradiente de poliacrilamida, onde a 

concentração do polímero (acrilamida) e o tamanho dos poros varia uniformemente ao 
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longo do gel (ex: 5 % acrilamida no topo do gel aumentando até 25% ao final do gel). A 

vantagem da utilização destes géis consiste no seu poder de separação de proteínas com 

volumes moleculares muito similares. Este tipo de gel pode ser utilizado tanto na 

eletroforese nativa quanto na eletroforese em condições desnaturantes (SDS-PAGE). 

 Eletroforese nativa  

Atualmente, este tipo de eletroforese é mais utilizado com o objetivo de medir a 

atividade enzimática e, em alguns casos, para determinar a formação de complexos entre 

duas proteínas. Neste tipo de eletroforese, as proteínas presentes na amostra são separadas 

de acordo com sua carga líquida nativa e seu volume molecular. Por exemplo, uma enzima 

de interesse pode ser identificada incubando o gel em uma solução com substrato 

adequado, produzindo um produto corado devido à reação com o sítio da enzima. Este tipo 

de eletroforese deve ser empregado quando a estrutura nativa da proteína é importante para 

as análises. 

 Eletroforese em condições desnaturantes  (SDS-PAGE)  

O detergente aniônico dodecil sulfato de sódio (SDS) forma interações hidrofóbicas 

com as proteínas na proporção de uma molécula de detergente para cada dois resíduos de 

aminoácidos das mesmas. O SDS então adiciona carga negativa em grande quantidade às 

proteínas, conferindo-lhes uma carga negativa homogênea. Além disso, o SDS é um agente 

desnaturante capaz de desfazer parcialmente a estrutura tridimensional de proteínas. 

Entretanto, o detergente não é capaz de romper ligações covalentes como as pontes 

dissulfeto. 

O SDS-PAGE é uma técnica frequentemente utilizada na bioquímica e biologia 

molecular para determinação das massas moleculares relativas das proteínas presentes em 

uma amostra. Este tipo de eletroforese pode ainda ocorrer em condições redutoras, através 

da adição de agentes redutores como ditiotreitol ou beta-mercaptoetanol. Estes agentes 

complementam a desnaturação das proteínas através da redução de ligações dissulfeto 

finalizando o processo de desmantelamento das estruturas terciárias e quaternárias 

(eventuais), previamente à separação eletroforética. As proteínas podem ser detectadas em 

amostras de células (homogenato) ou em extratos de tecidos. Estas amostras são 

preparadas através da lise celular, promovendo o rompimento das células e das organelas.  
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O tampão de lise celular é tradicionalmente composto por um detergente, como o 

SDS ou Triton X-100, associado a um coquetel de inibidores de proteases. Então, a solução 

é centrifugada e ao sobrenadante (material solúvel) é adicionado um tampão de amostra 

que, geralmente, contém um corante, um composto redutor (betamercaptoetanol) e 

detergente (SDS). Este tampão possibilitará o desenovelamento das proteínas, pois a 

estrutura terciária será desfeita devido à desestruturação de interações hidrofóbicas 

(detergente) e rompimento de ligações dissulfeto (composto redutor). 

Além disso, a amostra ainda é fervida, o que favorece a desnaturação protéica. 

Anteriormente à adição do tampão de amostra, a concentração de proteínas é determinada 

para a padronização do volume da amostra que deverá ser aplicado na eletroforese 

unidimensional. No caso de cultura de células, o número de células também pode ser 

utilizado como indicador da concentração de proteínas da amostra. 

Eletroforese capilar  

A técnica de eletroforese capilar foi introduzida em 1981 por Jorgenson e Lukacs e 

se tornou um importante método analítico, possibilitando o desenvolvimento de outras 

técnicas, como o seqüenciamento automático de DNA. Neste tipo de eletroforese emprega-

se um tubo capilar preenchido com uma solução de eletrólito, assemelhando-se à técnica 

original descrita por Tiselius, sendo empregada na determinação de amostras como 

proteínas, peptídeos, hidrocarbonetos, vitaminas, dentre outras.  

O equipamento de eletroforese capilar envolve aplicação de alta voltagem em um 

capilar de diâmetro reduzido gerando correntes de 10 a 100 mA e um intenso campo 

elétrico (permitido pela alta resistência elétrica do capilar), que por sua vez favorece a 

diminuição do tempo de análise, sua eficiência e sua capacidade resolutiva. Também são 

utilizados neste tipo de eletroforese, capilares cheios de gel com a aplicacão de campos 

elétricos elevados.  

Na eletroforese capilar, uma solução tampão é adicionada ao capilar e suas 

extremidades são imersas em recipientes contendo a solução-tampão, que permite a 

aplicação de um campo elétrico, gerando uma corrente no interior do capilar através de 

eletrodos mergulhados na solução. Uma pequena quantidade da amostra é introduzida em 

uma das extremidades do capilar e a aplicação do campo elétrico promove o movimento 

das moléculas em direção aos eletrodos. Um fenômeno eletroforético que gera o fluxo da 
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solução dentro do capilar faz com que os solutos se movimentem em direção ao detector. 

Esse tipo de eletroforese é atualmente utilizado em sequenciadores de DNA.  

 

5.7 – Espectrometria de Massa 

A espectrometria de massa (MS – Mass Spectrometry) é uma técnica microanalítica 

utilizada para obter informação do peso molecular e de características estruturais da 

amostra. A espectrometria de massa é uma das mais importantes ferramentas analíticas 

disponíveis aos cientistas, já que é capaz de fornecer informação sobre:  

i) a composição elementar de amostras; 

ii) a estrutura molecular;  

iii) a composição qualitativa e quantitativa de misturas complexas;  

iv) a estrutura e a composição de superfícies sólidas e as proporções isotópicas de 

átomos em amostras. 

 Na espectrometria de massa, alguma forma de energia é transferida à amostra para 

causar a sua ionização. O requisito básico para uma análise por espectrometria de massa é 

a formação de íons livres em fase gasosa. O alcance e a utilidade do método de 

espectrometria de massa são ditados pelo processo de ionização. A aparência do espectro 

de massa de uma espécie molecular é altamente dependente do método de ionização usado.  

Os agentes ionizantes empregados em espectrometria de massa podem ser 

distribuídos em duas categorias: as que requerem a amostra em fase gasosa e os agentes 

que provocam dessorção em amostras sólidas ou liquidas. A vantagem dos últimos é que 

são aplicáveis a amostras não voláteis e termicamente instáveis. Este é o caso da técnica de 

espectrometria de massa com dessorção de plasma (Plasma Desorption Mass Spectrometry 

- PDMS). 

Um resumo do processo integral de análise pela espectrometria de massa clássica, 

culminando num espectro de massa típico freqüentemente encontrado na literatura é 

mostrado na Figura 5.7.1, onde M representa as moléculas de um composto puro na fase 

gasosa. Após um processo de ionização, M+ se decompõe, criando íons de massas menores 

que, detectados, geram o espectro de massa. 



Biotecnologia –Técnica de Análise Bioquímica                                                                                   67 
 

 

Figura 5.7.1 - Análise por espectrometria de massa. 

 

Para que o processo integral possa acontecer, é preciso que o instrumento contenha 

os componentes adequados. A figura 5.7.2 mostra um diagrama de blocos dos 

componentes principais de um espectrômetro de massa.  

 

5.7.2 - Componentes básicos de um espectrômetro de massa. 

 

Como podemos ver na figura, são três os componentes principais: uma fonte de 

íons, o analisador de massa e o detector. Na fonte de íons, os componentes de uma amostra 

são convertidos em íons, pela ação de um agente ionizante, os íons positivos ou negativos 

são imediatamente acelerados em direção ao analisador de massa. A função do analisador 

de massa é separar tais íons de acordo com a sua relação massa-carga (m/z). Os 

espectrômetros de massa podem ser classificados em várias categorias dependendo da 

natureza do analisador de massa. Finalmente um detector recebe os íons que foram 

separados pelo analisador, transformando a corrente de íons em sinais elétricos que são 

processados, armazenados na memória de um computador e mostrados em uma tela. 
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Analisador de Massa  

Átomos e moléculas neutras devem ser ionizados para que possam ser analisados 

por espectrometria de massa. Os analisadores dependem em geral da aceleração dos íons, 

por isso os separam de acordo com a relação massa-carga (m/q), e não apenas em função 

de suas massas. As três principais características de um analisador são: o limite de massa, a 

transmissão iônica e o poder de resolução em massa.  

O limite de massa significa o valor mais alto de massa que pode ser medido; é 

geralmente expresso em daltons (Da) para um íon de carga unitária, q = 1. A transmissão é 

a razão entre o número de íons que chegam ao detector e os íons produzidos na fonte. O 

poder de resolução é a capacidade de produzir dois sinais distintos para dois íons com uma 

diferença de massa pequena, pode ser quantificado por R = m/Dm onde Dm é a menor 

diferença de massa capaz de ser resolvida, ou ainda, Dm é a largura de um pico à meia 

altura (FWHM – Full Width at Half Maximum). 

Existem diversos dispositivos para a separação de íons com diferentes valores de 

massa-carga. O analisador deve permitir a passagem de um número de íons suficiente para 

fornecer uma corrente de íons facilmente mensurável.  

Espectrometria por Tempo de Vôo (TOF-MS)  

Os analisadores de massa por tempo de vôo foram descritos por Wiley e McLaren 

em 1955. Eles conseguiram reunir os requisitos de focalização espacial e de energia dos 

íons, tornando viável o primeiro instrumento comercial TOF-MS. 

O princípio de operação do TOF-MS envolve a medida do tempo que um íon leva 

para viajar da fonte de íons até o detector. Todos os íons recebem o mesmo acréscimo de 

energia cinética (10 kV) durante uma aceleração rápida (na faixa de 0.1 a 1 m/s), mas 

como eles têm diferentes valores de m/q são progressivamente separados em grupos de 

acordo com a sua velocidade (e portanto segundo a quantidade m/q) a medida que 

atravessam a região livre de campo entre a fonte de íons e o detector.  

Os íons batem sequencialmente no detector em ordem de valor crescente de m/q, 

produzindo pulsos elétricos. A seguir apresenta-se as equações básicas (axiais) para tempo 

de vôo (TOF), junto com um esquema (para PDMS) definindo as diferentes regiões e 

parâmetros utilizados (Figura 5.7.3).  
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Figura 5.7.3 – Esquema de um espectrômetro TOF linear. 

 

O poder de resolução de um instrumento TOF é função do comprimento (L) do 

tubo de vôo, da voltagem de aceleração e das distribuições iniciais de velocidades e 

espacial dos íons. Na situação ideal, o pacote inicial de íons deveria ter uma largura 

infinitesimal e ser monoenergético, mas na prática, devido às várias velocidades de 

formação dos íons e variações nas energias térmicas dos mesmos, o pacote tem uma 

largura finita que impedirá que todos os íons com m/q diferentes sejam detectados 

seqüencialmente.  

O poder de resolução experimental é determinado levando em conta todas as causas 

de alargamento dos picos de tempo (Dt). Para isso, são consideradas as dispersões das 

medidas de tempo de vôo de íons de mesma massa. Várias são as causas destas dispersões, 

entre elas estão as incertezas sobre o instante de formação de um íon, a sua localização 

inicial na região de extração, a sua energia cinética inicial, os efeitos geométricos do 

espectrômetro, como a posição da grade de aceleração, e as flutuações do campo elétrico 

acelerador.  

O poder de resolução é motivo de desenvolvimento frequente em TOF-MS. No 

momento, o poder de resolução máximo em instrumentos disponível comercialmente, com 

2 metros de comprimento, na região de vôo livre, é superior a 10000; onde a largura do 

pico é medida em FWHM (Full Width at Half Maximum). Três fenômenos fundamentais 

são responsáveis pelo poder de resolução baixo:  

a) O alargamento nos tempos de vôo devido às diferenças nas energias cinéticas 

iniciais dos íons. Pode ser corrigido com técnicas de extração atrasada (DE – Delayed 

Extraction) ou espelhos eletrostáticos.  
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b) O alargamento nos tempos de vôo devido às diferentes posições de onde os íons 

saem quando são emitidos da fonte, i.e., o alargamento espacial. Este efeito é desprezível 

no caso de amostras sólidas e se os efeitos da emissão coletiva (pluma) não são muito 

importantes.  

c) O que é chamado de “turn-around time” (emissão iônica em sentidos opostos, 

para alvos gasosos) que pode ser visto como a diferença de tempo de vôo entre dois íons de 

massas iguais saindo do mesmo plano na fonte e se movimentando com as mesmas 

velocidades iniciais, mas em direções opostas.  

Comparação do TOF com outras técnicas 

 Como já foi dito, os íons são separados no analisador de massa de acordo com a 

razão massa-carga. A separação pode ser conseguida aplicando campos magnético e/ou 

elétrico apropriados. Os íons são separados em função da sua energia, momento ou 

velocidade. Em um instrumento de setor magnético, a separação é baseada no momento e 

energia dos íons. 

Em um instrumento TOF os íons são acelerados a uma energia dada e logo 

separados de acordo com a sua velocidade. Os instrumentos de quadrupolo utilizam 

potenciais de corrente contínua e radiofreqüência para separar diretamente os íons de 

acordo com a sua relação m/q. Recentemente, o espectrômetro de Ressonância 

Ciclotrônica de Íons de Transformada de Fourier (FT - ICR) tornou-se uma técnica de 

espectrometria de massa poderosa baseada no confinamento de íons. As vantagens e 

desvantagens de cada um dos analisadores de massa citados estão na tabela 5.7.1. 
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Tabela 5.7.1 – Características de alguns analisadores de massa. 

 

Técnicas de Ionização 

Como mencionado no início do capítulo, uma das três unidades básicas de um 

espectrômetro de massa é a fonte de íons.  

 

A Técnica PDMS  

Em 1973 Ronald Macfarlane e colaboradores, no Laboratório Ciclotron da 

Universidade Texas A&M, usaram fragmentos de fissão energéticos de uma fonte radiativa 

do isótopo 252 de califórnio para bombardear uma amostra de acetato de sódio, e 

produziram um espectro de massa de tempo de vôo. Eles consideraram, este fato como um 

evento histórico, e criaram a técnica analítica 252Cf – PDMS, em que os fragmentos de 

fissão do 252Cf são usados para produzir íons moleculares de compostos difíceis de serem 

analisados pelas outras técnicas de ionização. 

Chamaram este método de Plasma Desorption Mass Spectrometry porque se 

acreditava que os fragmentos de fissão do 252Cf produzissem local e instantaneamente um 

plasma na amostra. A fonte 252Cf, de 10 a 30 µCi, produz pares de fragmentos de fissão 

(FF), emitidos em direções opostas. Um dos dois fragmentos de cada par é detectado 

diretamente ou através de elétrons secundários emitidos por uma folha que ele atravessa. O 

sinal elétrico é amplificado pelo sistema de detecção “start”. O segundo fragmento de 

fissão incide sobre a amostra, praticamente no mesmo instante que o primeiro sobre o 

detector.  

Os íons dessorvidos da amostra são acelerados a energias de 10 a 20 keV, enviados 

ao tubo de tempo-de-vôo, no fim do qual são detectados, produzindo os sinais "stop". Um 

cronômetro do tipo TDC (time to digital converter) é usado para determinar o tempo de 

vôo, definido como o intervalo de tempo entre os sinais "start" e "stop". O espectro de 

massa é produzido por registro e acumulação dos resultados de tempo de muitos ciclos 

semelhantes.  

Para uma fonte de 10-µCi haverá de 1200 a 1500 desses ciclos por segundo, 

dependendo da geometria do instrumento. A análise por impacto de fragmentos de fissão 

pode ser feita por dois modos: por reflexão se o alvo for grosso (o FF incide na face a ser 

analisada) ou por transmissão se o alvo for fino (o FF atravessa a amostra).  
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A fonte de 252Cf é o cerne da técnica 252Cf-PDMS. Ela é uma fonte de energia 

pulsante, portátil e compacta, sanduichada entre duas folhas, uma de níquel e a outra de 

tântalo. O nuclídio 252Cf tem uma meia vida de 2,65 anos, decaindo espontaneamente. A 

sua principal emissão é de partículas alfa (97%), porém para a técnica PDMS é de interesse 

apenas a fração do seu decaimento por fissão (3%). Neste último caso, o núcleo do 252Cf se 

fissiona simultaneamente em dois fragmentos assimétricos de alto estado de carga, sendo 

que cada fragmento de um par é sempre emitido em direção (quase) oposta à do outro. Um 

decaimento por fissão típico corresponde à emissão simultânea de 106Tc e 142Ba com 

energias de 104 e 79 MeV, respectivamente. Além disso, o 252Cf é um emissor de neutróns: 

uma fonte de 10µCi de atividade tem um fluxo de aproximadamente 106 nêutrons/s; em 

média, são emitidos 3,86 neutróns por evento de fissão.  
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






