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Introdução

Bioquímica é o estudo químico de organismos vivos. Estes são descritos em
níveis variados (Organismos, tecidos ou órgãos, células, organelas, moléculas ou íons) é
uma ciência multidisciplinar que integra sistematicamente os princípios de matemática,
física e química para melhor explicar as distintas características dos processos da vida
em termo de estrutura-função e suas correlações. Para o progresso em bioquímica é de
fundamental importância a exploração das técnicas das ciências físicas e de seus
princípios para a devida aplicação em bioquímica. A bioquímica não é de longe uma
simples disciplina acadêmica, mas uma ciência aplicada e suas descobertas científicas
sempre conduzem para benefício material para a humanidade.
Uma imagem vale mais que mil palavras, isto há muito tempo os Hindus já
falavam. E nada mais efetivo e eficiente no processo de Ensino/Aprendizagem da
bioquímica do que a visualização dos processos ou vias metabólicas vivenciados em
experimentos práticos, aonde alunos manipulam substâncias e vidrarias com o intuito de
chegar a um resultado sobre um objetivo. Passando durante a execução a observar e
anotar todos os fenômenos que estão ocorrendo e que fazem parte da boa execução e
compreensão do objetivo proposto.
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Apresentação

O programa de Bioquímica Básica - 205011 será desenvolvido basicamente por
meio de aulas teóricas, seminários, exercícios e laboratório e provas. As aulas práticas
visam consolidar e esclarecer melhor os conceitos discutidos em aulas teóricas e de
exercício. Espera-se muito empenho dos alunos durante as aulas de laboratório, além de
muito cuidado e atenção em relação às operações aí executadas. Existem riscos de
acidentes e só com muito cuidado e atenção é possível evita-los. È imprescindível o uso
de avental branco. O estudante deve entrar no laboratório pontualmente na hora
marcada. Não serão tolerados atrasos, haja visto que retardatários prejudicam a si
próprios e ao seu colega de trabalho no laboratório, uma vez que os experimentos serão
realizados em dupla. Ao entrar no laboratório os alunos devem ter conhecimento total
do experimento a ser executado (objetivos e procedimentos a serem executados). Par
isto será, antecedendo a cada aula de laboratório, está programado uma breve introdução
ao laboratório e cada aula prática a ser executada. Desta aula os estudantes devem sair
conhecendo totalmente a finalidade e os meios de execução da experiência proposta,
Também será chamada a atenção para os riscos de acidentes. Pede-se muita atenção.
Os relatórios serão apresentados uma semana após a execução do experimento
realizado sendo apresentando de forma individual. Cada estudante deverá anotar tudo a
respeito da experiência: objetivos, dados completos sobre as soluções usadas e
resultados obtidos, de tal forma que seja possível elaborar finalmente o relatório de
forma individual. O relatório deve conter:
- Título da experiência,
- Introdução
- Objetivos
- Matérias e métodos empregados,
- Resultados obtidos (apresentar tabelas, gráficos sempre que possível),
- Discussão
- Conclusões
- Referências Bibliográficas e respostas às questões quando existirem.
Os relatórios serão corrigidos e entregues uma semana após terem sido entregues ao
professor.

Aos relatórios serão atribuídas notas de 0-10. Ao final do período o

estudante terá a media dos relatórios, que será somado com a nota da prova prática
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(realizada individualmente) e as somas das notas de seminários e exercícios propostos
dividem por dois. Obtendo-se assim a nota do laboratório.
A avaliação teórica será realizada através de três provas escritas versando sobre
os tópicos teóricos apresentados nas aulas teóricas.
Critérios de avaliação – Será aprovado o estudante que obtiver média final igual
ou superior a 5,0. O Cálculo da média será feito da seguinte forma: (PT 01 + PT 02 +
NS + NP) /5. O aluno terá direito a uma prova substitutiva.
O programa disciplina - BIOQUÍMICA BÁSICA – 205011 Créditos - 5
1 – Apresentação
2 – Evolução química
3 – Sistema tampão
4 – Aminoácidos
5 – Peptídeos
6 – Proteínas
7 – Enzimas
8 – Química de carboidratos
9 – Química de lipídios
10 – Via das pentoses
11 – Via glicolítica
12 – Ciclo de Krebs
13 – Beta oxidação
14 – Cadeia de transporte de elétrons
Instruções
1. Lembre-se que laboratório é um lugar para trabalho sério e não para brincadeiras.
2. leia os roteiros das práticas com antecedência para obter melhor aproveitamento das
aulas.
3. Realiza somente os experimentos indicados na aula.
4. Compareça às aulas no dia especificado para a sua turma.
5. Não é permitido fumar ou consumir alimentos durante as aulas práticas.
6. Para sua própria segurança, vista um avental (guarda-pó) ao entra no laboratório.
7. No final de cada aula, limpe todo o material, colocando as pipetas nas provetas que
estão sobre as bancadas e demais vidrarias na pia.
8. Quando houver danos ou quebras nos matérias ou aparelhos, comunique ao professor.
Técnicas básicas de segurança em Laboratório
1 – É obrigatório o uso de jaleco.
2 – Luvas e óculos de segurança, sempre que necessário.
3 – É de fundamental importância, sempre ler os rótulos dos reagentes que forem
manipulados.
4 – Sempre lavar as mãos depois que terminarem o experimento.
5 – Não colocar os dedos na boca durante a permanência no laboratório.
6 – Sempre que acabar o pré-laboratório, colocar os bancos embaixo das
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bancadas.
7 – Sempre que terminar o experimento deixar as vidrarias e demais
instrumentos arrumados no laboratório e os bancos embaixo das bancadas.
8 - Pipetas graduadas, não devem ser sopradas ao fim do escoamento. Portanto
recomenda-se empregar o começo (o zero) e não o fim da graduação para
dispensar volumes pequenos.
9 - Uma mesma pipeta não deve ser usada para medir soluções diferentes a não
ser que sejam lavadas.
10 - Nunca aquecer material volumétrico.

LEMBREM-SE DEPOIS DE VOCÊS VIRAM OUTROS ESTUDANTES!
______________________________________________________________________
Experiência 01
Pipetagem e preparo de Soluções
As soluções são, provavelmente, o mais comum dos sistemas químicos encontrados em
laboratório. As soluções são definidas como misturas homogêneas de duas ou mais ou mais
substâncias puras, em geral, o componente de uma solução presente em maior quantidade é
chamado de solvente e o que está em menor quantidade, de soluto. Entretanto, esses termos
podem ser trocados quando for necessário. Este é o caso das soluções de sólidos em liquido, em
que o liquido em que o liquido é, comumente, chamado solvente e o sólido como soluto,
independente das proporções relativas de cada um. Assim, podemos ter soluções de sacarose em
água em proporções de 10%, 20% e 60%, e em ambos os casos, a água é considerada como
solvente e a sacarose como soluto.
Técnica:
1 – Preparar 200 mL de uma solução de NaOH 0,11N;
2 – Preparar 200 mL de uma solução de HCl 0,1 N;
3 – Preparar 200 mL de uma solução de acetato de chumbo a 20%
4 – Preparar 200 mL de uma de ácido acético a 20%
5 – Preparar 200 mL de uma solução de ácido tricloro acético a 20%
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Experiência 02
Sistema Tampão
O organismo dispõe de três mecanismos reguladores do pH, que funcionam em
sincronia, para preservar as condições ótimas para o metabolismo celular: o mecanismo
respiratório, de ação rápida, que elimina o dióxido de carbono, reduzindo a quantidade de ácido
carbônico; o mecanismo renal, de ação lenta, que elimina ou economiza íons hidrogênio e
bicarbonato e o mecanismo químico, de ação imediata, constituído pelos sistemas tampão, que
neutralizam
ácidos
ou
bases
que
se
acumulam
no
organismo.
O sistema tampão bicarbonato/ácido carbônico é o mais importante e corresponde a 64% do
poder
tamponante
do
plasma.
A principal característica do sistema tampão é a relação constante que deve existir entre o sal
(numerador)
e
o
ácido
(denominador)
do
sistema.
Quando um ácido é produzido no organismo, o sal do sistema tampão reage com o mesmo,
produzindo um novo sal de sódio e ácido carbônico ou dióxido de carbono e água. O dióxido de
carbono
em
excesso
é
eliminado
pelos
pulmões.
Quando uma base é produzida no organismo, o ácido do sistema tampão reage com a mesma,
produzindo bicarbonato de sódio e água. O bicarbonato em excesso é eliminado pelos rins.
O princípio fundamental da regulação do equilíbrio ácido-base é a manutenção da relação
constante entre o sal e o ácido do sistema tampão. O organismo tenta preservar a relação, para
manter
sempre
disponível
o
seu
sistema
de
defesa.
Além do sistema bicarbonato/ácido carbônico, existem os sistemas tampão fosfato, da
hemoglobina e das proteínas.

Preparar três soluções tampões e verificar a resistência tamponante:
Ácido acético/acetato 0,2 M, pH 5 – Vol. 400 mL. Ka = 1,85 X 10-5
Ácido cítrico/citrato 0,2 M, pH 3,7 – Vol. 400 mL. Ka =
Ácido fosfórico/ fosfato 0,2 M pH 7,0 – Vol. 400 mL. Ka =
Técnica:
1 – Adicionar 50 mL de cada solução tampão em um becker de 50 mL medir o pH inicial com
uso do pHagametro.
2 – Adicionara 0,5 mL de NaOH 0,1 M ao becker anterior e tornar a medir o pH
3 – Adicionara 1,0 mL de NaOH 0,1 M ao becker anterior e tornar a medir o pH.
4 – Colocar no mesmo becker 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 mL medidndo sempre o pH a cada
adição de base, até o pH da solução varie de 1 unidade do pH inicial da solução.
Em outro becker repetir o mesmo procedimento só agora adicionando ácido clorídrico 0,1 M até
que o pH inicial medido varia de 1 unidade do pH inicial da solução.
Realizar o mesmo procedimento usando cada uma das soluções tampões, preparadas
acima.
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Experiência 03
Aminoácidos – Titulação de aminoácidos
As unidades constituintes dos peptídeos são os L-aminoácidos. Como o próprio nome
indica, estes compostos apresentam pelo menos um grupamento amínico (-NH2) e outro
carbolxilico (-COOH). Em consequência, ao serem dissolvidos em água os aminoácidos
apresentam caráter anfotérico, ou seja, comportam-se como ácidos e como bases.
Os grupos amina e a carbolxila podem sofrer protonações e desprotonações reversíveis, isto é,
são eletrólitos fracos. Se os considerarmos em suas formas de ácidos conjugados (forma
protonada: NH3+ e –COO-; geralmente em pHs baixos), veremos que cada um dos aminoácidos
apresenta pelo menos dois valores de pK próprios. Dependendo do grupo ligado ao carbono α
(cadeia lateral ou R), estes compostos podem ainda apresentar um terceiro valor de pK: é o caso
da arginina, lisina, histidina e dos ácidos aspártico e glutâmico.
Em pH 7,0 e no estado sólido, o grupo amina apresenta-se protonado (forma ácida) e o grupo
carboxila desprotonado (forma básica).
Objetivo:
Os objetivos deste experimento são os seguintes: 1) familiarizar-se com os conceitos de pH,
pKa, tampão, dissociação de grupos químicos;
2) Identificar um aminoácido utilizando os
valores de pKa obtidos de uma curva de titulação.
Reagentes
Soluções 0,1 M dos aminoácidos A, B, C (pH 1,0).
Solução de KOH 0,5 M
Material
Béquer de 100 mL
Potenciômetro
Bureta
Papel milimetrado.
Procedimento:
-Calibrar o potenciômetro com solução tampão de pH 7,0 seguindo as instruções dadas pelo
professor responsável e monitores.
- Colocar 50 mL de solução de aminoácido em um béquer e 50 mL de KOH em uma bureta.
-Medir o pH inicial da solução contida no béquer. Titular o aminoácido com incrementos de 0,5
mL da solução de base (a cada incremento fazer a medição de pH). Interromper a titulação
quando o pH solução do béquer atingir o valor 12,0.)
Resultados e Discussão:
Determine graficamente os valores de pK dos grupos titulados.
2. Verificar se é possível identificar os aminoácidos titulados através da comparação entre os
resultados obtidos experimentalmente e valores de pK tabelados (consultar os livros de
Bioquímica).
3. Escrever as formas iônicas do aminoácido titulado nos pHs correspondentes aos pKs
determinados, em pH 1,0 e em pH 11,0.
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4. Aminoácidos apresentam características químicas que permitem utilizá-los para preparar
soluções tampões. Utilizando as tabelas de valores de pK dos grupos ionizáveis dos
aminoácidos contidas em livros de Bioquímica básica responder:
a) que aminoácidos poderiam ser utilizados para preparar um tampão pH 2,0? E o de pH 6,2?
b) discutir o papel dos aminoácidos como tampões fisiológicos.

Experiência 04
Aminoácidos – reações de identificação
Qualquer molécula de aminoácido tem um grupo carboxila (COOH) e um grupo amina
ligados a um átomo de carbono. Nesse mesmo carbono ficam ligados ainda um átomo de
hidrogênio e um radical (R). O radical (R) representa um radical orgânico, diferente em cada
molécula de aminoácido encontrado na matéria viva. Os aminoácidos possuem caráter anfótero,
ou seja, quando em solução podem funcionar como ácidos ou como bases. Existem vinte
aminoácidos diferentes na natureza, que fazem parte das proteínas e peptídeos. Os vegetais têm
a capacidade de fabricar os vinte aminoácidos necessários para a produção de suas proteínas, já
as células animais não sintetizam todos eles, sendo que alguns devem ser ingeridos com o
alimento. Assim, os aminoácidos podem ser classificados em dois tipos: Essenciais - são
aqueles
que
não
podem
ser
sintetizados
pelos
animais.
Não essenciais - são aqueles que podem ser sintetizados pelos animais.
É importante ressaltar que, para os vegetais, todos os aminoácidos são não essenciais.
Fica claro que classificar um aminoácido em não essencial ou essencial depende da espécie
estudada; assim um certo aminoácido pode ser essencial para um animal e não essencial para
outro.
1 – Reação xantoprotéica.
Técnica: Marcar 3 tubos de ensaio e adicionar em cada um dos tubos as seguintes substâncias:
Tubo 1 – Adicionar 2 mL de ovoalbumina a 1%
Tubo 2 – Adicionar 2 ml de amido a 1%
Tubo 3 – Adicionar 2 mL de água destilada.
Adicionar em cada tubo 10 gotas de ácido nítrico concentrado. (muito corrosivo, pipetar por
capilaridade ou com uso da bomba de sucção ou pêra). Agitar lentamente e aquecer em
lamparina. Esfriar em água corrente e acrescentar 4 mL de NaOH 2,5 M. Observar e tomar as
devidas anotações em todas as etapas da reação.
2 – Reação biureto
Técnica: Marcar 3 tubos de ensaio e adicionar em cada um 2 mL do reativo do biureto (sulfato
cúprico complexado com tartarato de sódio e potássio em meio alcalino). Em seguida adiocionar
em cada tubo.
Tubo 1 – Adicionar 1 mL de ovoalbumina a 1%
Tubo 2 – Adicionar 1 ml de amido a 1%
Tubo 3 – Adicionar 1 mL de água destilada.
Misturar por leve agitação, esperar por 10 minutos. Observar e tomar as devidas anotações em
todas as etapas da reação.
2 – Reação do iodo
Técnica: Marcar 3 tubos de ensaio e adicionar em cada um dos tubos:
Tubo 1 – Adicionar 2 mL de ovoalbumina a 1%
Tubo 2 – Adicionar 2 ml de amido a 1%
Tubo 3 – Adicionar 2 mL de água destilada.
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Adicionar, com o auxílio de uma espátula, uma pitada de iodo ressublimado. Agitar
suavemente, esperar por 5 minutos. Observar e tomar as devidas anotações em todas as etapas
da reação.
Questão 1 – Explicar os mecanismos envolvidos na precipitação de proteínas, demonstrando
sempre que possível, as reações envolvidas.

Experiência 05
Proteínas
As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes e importantes nas células e
perfazem 50% ou mais de seu peso seco. São encontradas em todas as partes de todas as células,
uma vez que são fundamentais sob todos os aspectos da estrutura e função celulares. Existem
muitas espécies diferentes de proteínas, cada uma especializada para uma função biológica
diversa. Além disso, a maior parte da informação genética é expressa pelas proteínas.
Pertencem à classe dos peptídeos, pois são formadas por aminoácidos ligados entre si por
ligações peptídicas. Uma ligação peptídica é a união do grupo amino (-NH 2 ) de um
aminoácido com o grupo carboxila (-COOH) de outro aminoácido, através da formação de uma
amida.

São os constituintes básicos da vida: tanto que seu nome deriva da palavra grega
"proteios", que significa "em primeiro lugar". Nos animais, as proteínas correspondem a cerca
de 80% do peso dos músculos desidratados, cerca de 70% da pele e 90% do sangue seco.
Mesmo nos vegetais as proteínas estão presentes. A importância das proteínas, entretanto, está
relacionada com suas funções no organismo, e não com sua quantidade. Todas as enzimas
conhecidas, por exemplo, são proteínas; muitas vezes, as enzimas existem em porções muito
pequenas. Mesmo assim, estas substâncias catalisam todas as reações metabólicas e capacitam
aos organismos a construção de outras moléculas - proteínas, ácidos nucléicos, carboidratos e
lipídios - que são necessárias para a vida.
1 – Reações de precipitação.
Técnica: Marcar 4 tubos de ensaio e adicionar 2 mL de ovoalbumina a 1% em seguida
adicionar:
Tubo 1 – Adicionar 1 mL de solução de ácido acético a 20%
Tubo 2 – Adicionar 1 ml de soluçao de ácido clorídrico a 20%
Tubo 3 – Adicionar 1 mL de solução de ácido tricloro acético a 20%.
Tubo 4 – somente ovoalbumina
Agitar. Observar e anotar os resultados.
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2- Reações com sais de metal pesados.
Técnica: Marcar 4 tubos de ensaio e adicionar 2 mL de ovoalbumina a 1% em seguida
adicionar:
Tubo 1 – 10 gotas de solução de acetato de chumbo a 10%
Tubo 2 – Adicionar 1 mL de soluçao de NaOH a 10%
Tubo 3 – Adicionar 1 mL de solução de NaCl 10%.
Tubo 4 – Somente 2 mL de ovoalbumina.
Agitar. Observar e anotar os resultados.
3 – Precipitação por saturação com sulfato de amônio e solvente orgânico.
Técnica: Marcar 3 tubos de ensaio e adicionar 2 mL de ovoalbumina a 1% em seguida
adicionar:
Tubo 1 – Adicionar 3 mL de solução saturada de sulfata de amônio.
Tubo 2 – Adicionar 3 mL de etanol.
Tubo 3 – Somente ovoalbumina
Agitar. Deixar em repouso, observar e anotar os resultados. Depois de 5 min. Adicionar a cada
tubo 5 mL de água destilada e agitar mais uma vez. Observar a quantidade de precipitado que
foi formado antes e depois da adição da água.
1 – Explicar os mecanismos envolvidos na precipitação de proteínas, demonstrando, sempre que
possível às reações envolvidas.

Experiência 06
Pesquisa de nitrogênio das proteínas
Técnica: Colocar em 1 tubo de ensaio uma pitada CaO e 4 mL de NaOH a 10% . Aquecer até
quase a secura (próximo de 2 mL) em lamparina. Solução de cal-sodada.
Tubo 1 – Adicionar 2 mL de ovoalbumina a 10 % mais 0,5 mL da solução de cal-sodada
Tubo 2 – Adicionar uma pitada de caseína de leite mais 0,5 mL da solução de cal-sodada
Tubo 3 – Adicionar uma pitada de carne mais 0,5 mL da solução de cal-sodada
Tubo 4 – Adicionar 2 mL de amido a 10 % mas 0,5 mL da solução de cal-sodada
Agitar. Aquecer cada tubo em lamparina até a fervura. Liberação de vapor. Sentir o cheiro de
amônia desprendida. Aproxime da boca do tubo um bastão de vidro umedecido com HCl
concentrado. Observar a formação de vapores brancos. O que foi formado?
Questões:
1 – Por que houve o desprendimento de amônia?
2 – Qual a função da cal-sodada?
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Experiência 07
Enzimas
As enzimas são substâncias naturais envolvidas em todos os processos bioquímicos
que ocorrem nas células vivas. São proteínas e servem para catalisar reações bioquímicas. A
atividade catalítica depende da integridade da sua conformação protéica nativa. Para atuarem
corretamente, as enzimas precisam de certas condições específicas. São ativas numa faixa
estreita de pH e são sensíveis a mudanças de acidez ou alcalinidade em seu meio ambiente.
Comparadas as reações químicas, agem muitas vezes sob condições relativamente brandas em
termos de temperatura (temperatura ambiente ou temperatura do corpo, por exemplo) e de
acidez (valores de pH próximos ao ponto neutro). As extremozimas constituem uma exceção a
essa regra, já que essas enzimas, produzidas por bactérias extremófilas, são ativas sob
circunstâncias extremas presentes em ambientes extremos, como gêiseres, mares polares frios e
lagos altamente salino.
1 – Desnaturação pelo calor e cinética enzimática
Técnica: Colocar em 1 tubo de ensaio 3 mL de água destilada e 5 gotas de uréase. Agitar.
Colocar em banho-maria fervente por 5 min. Esfriar em água corrente. Em seguida adicionar:
Tubo 1 – Adicionar 2 mL de solução de uréia tamponada e adicionara 1 mL de uréase
fervida. Agitar, observar mudança na coloração nos próximos 5 min.
Tubo 2 – Adicionar 2 mL de solução de uréia tamponada e adicionara 5 gotas de
solução de uréase.
Agitar, observar mudança na coloração nos próximos 5 min. Adicionar.
2 – Inibição enzimática
Técnica: Marcar dois tubos de ensaio e em seguida adicionar:
Tubo 1 – Adicionar 5 gotas de uréase, 1 mL de água destilada, 3 mL de uréia
tamponada, 8 gotas de acetato de chumbo a 20%, Agitar, observar mudança na coloração nos
próximos 5 min.
Tubo 2 – Adicionar 2 mL de solução de uréia tamponada e adicionara 5 gotas de
solução de uréase.
Agitar, observar mudança na coloração nos próximos 5 min. Adicionar.
Questão: Explicar os mecanismos de ação enzimática.
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Experiência 08
Carboidratos
Os carboidratos (também chamados sacarídeos, glicídios, oses, hidratos de carbono ou
açúcares), são definidos, quimicamente, como poli-hidróxi-cetonas (cetoses) ou poli-hidróxialdeídos (aldoses), ou seja, compostos orgânicos com, pelo menos três carbonos onde todos os
carbonos possuem uma hidroxila, com exceção de um, que possui a carbonila primária
(grupamento aldeídico) ou a carbonila secundária (grupamento cetônico). Possuem fórmula
empírica Cn(H2O)m desde os mais simples (os monossacarídeos, onde n = m) até os maiores
(com peso molecular de até milhões de daltons). Alguns carboidratos, entretanto, possuem em
sua estrutura nitrogênio, fósforo ou enxofre não se adequando, portanto, à fórmula geral. A
grande informação embutida por detrás desta fórmula geral é a origem fotossintéticos dos
carboidratos nos vegetais, podendo-se dizer que os carboidratos contém na intimidade de sua
molécula a água, o CO2 e a energia luminosa que foram utilizados em sua síntese. A
conversão da energia luminosa em energia química faz com que esses compostos
fotossintetizados funcionem como um verdadeiro combustível celular, liberando uma grande
quantidade de energia térmica quando quebrada as ligações dos carbonos de suas moléculas,
liberando, também, a água e o CO2 que lá se encontravam ligados.
Objetivo: Identificar e diferenciar amido.
Amido
Solubilidade
Verifique a solubilidade do amido na água e no álcool, à frio e à quente. Pese em papel filtro ou
vidro de relógio 0,5g de amido e transfira para um tubo de ensaio, adicione 10 mL de água
destilada; aqueça. Repita o teste utilizando etanol. Observe os resultados.
Hidrólise
a. Pesar 1g de amido e preparar solução de amido com 100 mL de água destilada;
b. Retire inicialmente duas amostras de 2 mL cada e adicione 2 gotas de lugol em uma
amostra e 2 gotas de reagente de Benedict na outra;
c. Adicione à solução-mãe, 3 mL de ácido sulfúrico concentrado e leve ao aquecimento;
d. Acompanhe a hidrólise da seguinte maneira: a cada 3 minutos retire 2 mL da soluçãomãe, coloque num tubo de ensaio, deixe esfriar e junte 2 gotas de lugol (repita este
procedimento até obter uma solução da cor do lugol, indicando final da hidrólise);
e. Neutralize a solução-mãe; acrescentando, gota a gota, NaOH 50% e controlando a
variação do pH através do papel indicador;
f. Retire uma amostra de 2 mL da solução neutralizada e adicione 2 gotas de Benedict;
g. Anote os resultados.
AVALIAÇÃO
1 - Por que a diferença de solubilidade em água e etanol?
2 - Como se prepara os reagentes Lugol e Benedict?
3 - Explique o que é uma reação de hidrólise? Cite 3 grupos funcionais com os quais ela pode
ocorrer.
4 - Qual o resultado final da reação desenvolvida?
5 - Represente a equação química da hidrólise do amido.
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Experiência 09
Reações Gerais e marcha Analítica para identificação de Carboidratos.
Reação de Molisch
Colocar 1,0 mL da amostra a ser analisada em tubo de ensaio e acrescentar 5 gotas de solução
alcoólica de alfa-naftol a 5%. Homogeneizar. Adicionar, lentamente, pelas paredes do tubo 1,0
mL de ácido sulfúrico concentrado. Anotar o resultado.
Identificação do amido
Colocar em tubo de ensaio 1,0 mL da amostra a ser analisada. Acrescentar 2 gotas de lugol.
Anotar e comparar com outro tubo de ensaio contendo apenas solução de lugol.
Reações de Precipitação de Polissacarídeos
Colocar em três tubos de ensaio 1,0 mL da amostra a ser analisada. Acrescentar ao tubo 1, 2,0 mL de
álcool etílico a 95%; ao tubo 2, 2,0 mL da solução saturada de sulfato de amônia e ao tubo 3, 2,0 mL da
solução de acetato de chumbo básico amoniacal. Anotar os resultados.

Reação de Benedict
Colocar em tubo de ensaio 2,0 mL do reagente de benedict e 8 gotas da amostra a ser analisada.
Ferver durante 2 minutos. Anotar o resultado
Reação de Selivanoff
Colocar 2,0 mL do reagente de selivanoff em um tubo de ensaio e acrescentar 0,5 mL da
amostra a ser analisada. Ferver durante 1 minuto. Anotar o resultado.
Reação de Barfoed
Colocar em tubo de ensaio 2,0 mL do reagente de Barfoed, adicionar 2,0 mL da amostra a ser
analisada e colocar em banho de água fervente por 15 minutos. Anotar o tempo de aparecimento
do precipitado.
Reação do ácido Múcico
Colocar 1,0 mL da amostra a ser analisada em tubo de ensaio , adicionar 1,0 mL de ácido nítrico
concentrado. Aquecer em banho-maria fervente, durante 90 minutos, e deixar, depois em
repouso por cerca de 12 horas. Analisar o precipitado cristalino constituído por ácido múcico.
Reação de Tollens
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Colocar em tubo de ensaio 1,0 mL da amostra a ser analisada e acrescentar 5 gotas de solução
alcoólica de floroglucinol a 5% e 2,0 mL de ácido clorídrico concentrado. Homogeneizar e
aquecer até a fervura. Anotar o resultado.

Experiência 10
Lipídios I
As gorduras fazem parte de um grupo amplo de nutrientes chamado lipídeos que têm em
comum a propriedade de serem insolúveis em água. Como os lipídeos estão presentes em
alimentos geralmente mais calóricos, eles devem aparecer em menor quantidade na alimentação,
especialmente na dos que buscam o emagrecimento. O consumo excessivo desses nutrientes é
um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de várias doenças crônicas, inclusive a
obesidade. No entanto, é bom ressaltar que, se os lipídeos forem consumidos na quantidade
certa, não trazem prejuízos e ainda auxiliam no bom funcionamento do organismo,
desempenhando funções como: Fornecer energia, Ser precursores de hormônios, auxiliar na
absorção e no transporte das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K). Manter a temperatura
corporal, reduzindo a perda de calor. Em relação à quantidade calórica, 1 grama de lipídeo
possui 9 Kcal, ou seja, mais que o dobro do que a mesma quantidade de proteína ou carboidrato
(4 Kcal). Dessa forma, ao contrário do que muitos pensam, não são os alimentos fonte de
carboidratos (arroz, batata, mandioca, farinha, pão, macarrão) que devem aparecer em menor
quantidade na alimentação e sim, as fontes de lipídeos (frituras, maionese, manteiga,
margarina). Um outro fator importante em relação aos lipídeos, é que eles são facilmente
armazenados e dificilmente consumidos. Isso significa que, quando ingeridos, os lipídeos são
absorvidos e, se não houver gasto energético, são armazenados no tecido adiposo contribuindo
para a formação dos famosos "pneuzinhos" nas regiões da cintura e do quadril. Para complicar a
situação, durante a atividade física, os lipídeos são os últimos a serem utilizados como fonte
energética. Além disso, a capacidade do organismo de armazenar esses nutrientes é
aparentemente ilimitada.
Saponificação de gorduras e óleos
Técnica:
Tubo 1 – Adicionar 3 mL de azeite de oliva mais 3 mL de NaOH a 10%.
Tubo 2 – Adicionar 3 mL de azeite de oliva. Mais 3 ml de KOH a 10%.
Tubo 3 – Adicionar uma pouco de manteiga ou margarina mais 3 mL de NaOH a 10 %
Tubo 4 – Adicionar uma pouco de manteiga ou margarina mais 3 mL de KOH 10 %
Colocar em banho-maria fervente por 15 min. Esfriar em água corrente. Observar:
Camada líquida (contém glicerina e NaOH)
Camada semi-sólida (contem sabão)
Camada líquida (contem gorduras)
Questões:
1) O que são óleos e quais suas estruturas
2) O que são lipídios, ésteres, ácidos graxos e reação de saponificação?
3) Quimicamente o que é um sabão?
4) Quantos gramas de óleos você precisa para obter 100 g de sabão?
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5) Saponificação é o mesmo que esterificação?
6) Qual a importância biológica dos lipídios.

Experiência 11
Lipídios II
São substâncias caracterizadas pela baixa solubilidade em água e outros solventes
polares e alta solubilidade em solventes apolares. São vulgarmente conhecidos como gorduras e
suas propriedades físicas estão relacionadas com a natureza hidrófoba das suas estruturas, sendo
todos sintetizados a partir da acetil-CoA. Na verdade, toda a relevância do metabolismo lipídico
advém desta característica hidrófoba das moléculas, que não é uma desvantagem biológica
(mesmo o corpo possuindo cerca de 60% de água). Justamente por serem insolúveis, os lipídios
são fundamentais para estabelecer uma interface entre o meio intracelular e o extracelular,
francamente hidrófilos. Todos os seres vivos possuem a capacidade de sintetizar os lipídios,
existindo, entretanto, alguns lipídios que são sintetizados unicamente pelos vegetais, como é o
caso das vitaminas lipossolúveis e dos ácidos graxos essências.
1 – Saponificação
Colocar em um tubo de ensaio grande (25X200 mm) 0,5 g de gordura animal e adicionar 10 mL
de KOH 0,5 N (extremamente corrosiva, não aspirar com a boca). Leva ao Banho–Maria
fervente por 5 min. Retire o tubo. Desprezar qualquer sobra eventual de material sólido e
continuar apenas com o líquido contido no tubo.
Adicionar 10 mL de água destilada à mistura de saponificação. Agitar. Observar a formação de
espumas. Guardar o conteúdo do tubo para as experiências seguintes.
2 – Preparações de ácidos graxos livres
Adicionar à mistura de saponificação, já diluída com água destilada, 1 mL de ácido clorídrico
concentrado, gota a gota, agitando o tudo com cuidado (O ácido é corrosivo, portanto não
aspirar pela boca). Colocar novamente o tubo no Banho-Maria até obter uma boa separação de
camada oleosa, acima da camada aquosa.
Deixar o tubo esfriar num recipiente com água gelada. Acamada superior solidificará.
Decantar o líquido do tubo e guardar apenas a parte sólida para as experiências seguintes.
3 – Solubilidade dos ácidos graxos livres.
Retirar com auxílio de um bastão de vidro, uma pequena quantidade dos ácidos graxos isolados
e colocar num tubo de ensaio limpo e seco. Adicionar 2 mL de éter. Agitar. O que observou?
4 – Formação de sabões insolúveis por redissolução dos ácidos graxos livres.
Adicionar ao tubo da experiência 2, que contém a maior parte dos ácidos graxos isolados, 10
mL de água destilada e 5 mL de solução alcoólica de KOH 0,5 N. Levar ao Banho-Maria por 3
min. Agitar. Observar a formação de espumas. Conservar o conteúdo do tubo para a experiência
seguinte.
5 – Formações de sabões insolúveis
Tomar 2 tubos de ensaio e pipetar em cada um 2 mL de sabões solúveis obtida na experiência
anterior. Ao primeiro adicionar 10 gotas de cloreto de cálcio a 5% e ao segundo 10 gotas de
solução de acetato de chumbo a 10%. Observar a formação de precipitados.
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6 – Reações do colesterol com o reativo de lieberman-Burchard
Colocar 1 mL de uma solução diluída de colesterol em um tubo de ensaio limpo e seco.
Adicionar 10 gotas de anidrido acético e 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Observar após
alguns minutos o aparecimento de uma cor esverdeada. Por quê? Como ocorre?

Experiência 12
Isolamento do DNA de cebola
Para iniciar um trabalho sobre material genético, em Genética ou Citologia, pode-se
realizar uma experiência de extração total de DNA de células de cebola. A atividade é
relativamente simples e pode ser realizada na própria sala de aula.
No entanto, antes de iniciá-la, o professor deve propor aos alunos uma conversa, levantar as
expectativas que eles têm sobre o assunto e registrá-las. É importante, também, solicitar que
façam um levantamento, em casa ou na biblioteca, sobre a forma como o DNA encontra-se nas
células e estabelecer um significado para a expressão “extração de DNA”.
As substâncias químicas presentes no interior das células interferem em toda a organização e
funcionamento do organismo dos seres vivos. A substância central nesse processo é o ácido
desoxirribonucléico,
ou
simplesmente
DNA.
O processo de extração de DNA é o começo do estudo molecular dos genes. A partir do
isolamento (extração) da substância química DNA, é possível, por meio de diferentes métodos
químicos, identificar genes, fazer o seqüenciamento de nucleotídeos que compõem esse DNA e
localizar seqüências homólogas (iguais ou similares) a seqüências encontradas em outros seres
vivos.
Material:
1 cebola grande
1 faca de cozinha
1 colher de sopa ou copinho plástico para café
1 colher de chá
Equipamentos para realizar um banho-maria (+ou-60º C): cuba, tela de amianto, tripé e
Termômetro
Água filtrada
Sal de cozinha
Detergente neutro incolor para louça
Álcool etílico 95% gelado (abaixo de 4º C)
Gelo
Gelo seco (para resfriar o álcool)
Bastão de vidro ou palito de dente
Filtro de café
2 copos de vidro transparente
1 funil
2 caixas de isopor (uma com gelo seco para estocagem do álcool e outra com gelo para uso dos
alunos)
Procedimento:
O professor, em qualquer experimento, deve tomar todas as precauções necessárias para a
manipulação de materiais, de modo a prevenir qualquer tipo de acidente com os alunos.
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1 - Pique a cebola em pedaços pequenos, com cerca de 0,5 cm;
2 - Coloque 4 colheres de sopa (ou 1 copinho para café) de detergente e 1 colher de chá de sal
em meio copo de água. Mexa bem até dissolver completamente o sal e o detergente;
3 - Acrescente a cebola picada ao copo e deixe a mistura em banho-maria por cerca de 15
minutos. Caso não seja possível colocar em banho-maria, deixe a mistura de cebola, detergente
e sal exposta ao sol por aproximadamente 30 minutos (sol forte e sem vento). Durante esse
tempo de espera, pode-se aproveitar para comentários e questionamentos.
4 - Resfrie a mistura rapidamente, colocando o copo no gelo por 5 minutos;
5 - Filtre a mistura recolhendo o líquido filtrado no copo limpo;
6 - Adicione 1/2 copo de álcool gelado* ao líquido filtrado, deixando-o escorrer vagarosamente
pela borda; não se deve deixar o álcool misturar-se com o líquido filtrado. Formam-se duas
fases bem nítidas – a superior alcoólica e a inferior aquosa. Entre as duas fases, forma-se uma
faixa esbranquiçada ou viscosa, menos evidente, que concentra a maior parte do DNA extraído;
7 - Mergulhe o bastão ou um palito de dente no copo e, com movimentos circulares, procure
movimentar a faixa intermediária esbranquiçada. Dependendo da quantidade de DNA, será
possível ver que uma substância viscosa se adere ao palito ou bastão.
Depois de pescar o DNA de cebola com o palito, é comum que alguns alunos queiram levar o
material ao microscópio para visualizá-lo. Deixe que façam isso, se for possível. Logo
perceberão que não podem distinguir nada, uma vez que o poder de resolução do microscópio
óptico não é suficiente para revelar a estrutura da molécula de DNA.
Durante e depois da experiência, o professor pode colocar questões que estimulem os alunos a
refletirem sobre o experimento que realizaram. É importante que eles descrevam suas
observações e impressões sobre esse experimento.
Propor aos alunos que eles:
1 - Identifiquem que relações têm a substância viscosa do experimento com as imagens de DNA
que aparecem nos livros didáticos. Essa é uma boa oportunidade para discutir o significado dos
modelos de representação utilizados nos livros didáticos.
2 - Expliquem o porquê da utilização do detergente nesse experimento.
3 - Pensem por que foi necessário manter a mistura de cebola e detergente em banho-maria ou
aquecida ao sol.
4 - Descubram de que forma o papel do calor poderia ser testado.
5 – Explique o fato da água e do álcool formar fases distintas.
6 - Expliquem o fato de o álcool e a água formar fases distintas.
*Álcool gelado: a temperatura do álcool é um fator determinante nesse experimento. No caso,
quanto mais gelado melhor. O álcool deve estar a uma temperatura abaixo de –4° C.

Experiência 13

Identificação de ácidos nucléicos
Os ácidos nucléicos presentes num tecido (especialmente o DNA) podem estar
firmemente ligados a cátions ou proteínas catiônicas tais como histonas protoaminas. Assim,
estas proteínas estarão presentes juntamente com os ácidos nucléicos, quando estes últimos
forem precipitados a partir de um homogenato de fígado de rato. Os polinucleotídeos podem ser
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precipitados pela ação de soluções salinas, ou por álcool em presença de sais. Nesta prática,
usaremos um método mais antigo que utiliza o ácido tricloroacético para precipitar complexos
nucleoprotéicos. O precipitado nucleoproteíco é posteriormente dissociado a quente, libertandose os ácidos nucléicos sob forma de oligonucleotídeos solúveis, enquanto que as proteínas
permanecem insolúveis. Em seguida no extrato solúvel dos oligonucleotídeos será testada a
presença dos açúcares característicos do RNA e DNA.
A reação do orcinol (reativo de Bial) permite identificar o RNA, através da ribose
presente. Determinações quantitativas foram procedidas usando esta reação (conforme
Schneider & Hoogebom e Dische & Schwartz, 1937).
HCl
+orcinol
Ribose →
Furfural
→
Derivado trifenilmetano
No passado, a reação da difenilamina com desoxirribose foi muito utilizada para
identificar quantitativamente o DNA (reação descrita por Dische em 1930, e mais usada na sua
versão modifica por Burton em 1956) O DNA em meio ácido é hidrolizado libertando
desoxirribose, e esta, através do seu grupamento CHO livre, reage com a difenilamina com
formação de compostos de cor azul, com absorção em 600 nm.
Técnica: 1. Obtenção de homogenato de fígado de rato.
2. Extração de ácidos nucléicos do homogenato
3. Identificação de DNA no extrato ácido pela reação da difenilamina.
4. Identificação de RNA no extrato ácido pela reação do orcinol.
Procedimento
1. Obtenção de extrato ácido de ácidos nucléicos
1.1 - Homogenizar o fígado de um rato em nove volumes de solução de ácido cítrico a 2 %%.
Pipetar 2 mL do homogenato num tubo de centrifuga e adicionar 1 mL de solução de ácido
tricloroacético a 20%. Agitar. Deixar em repouso por 10 min.
1.2 - Centrifugar a 2000 rpm por 10 min. Desprezar o sobrenadante.
1.3 - Ao sedimento (ácidos nucléicos e proteínas), juntar 5 mL de solução de ácido
tricloroacético a 5%. Misturar cuidadosamente com bastão de vidro e decantar a suspensão para
um tubo de ensaio (o tubo de centrífuga não pode ser esquentado).
1.4 - Levar ao banho-maria fervente por 20 min. Esfriar e transferir novamente a suspensão para
o tubo de centrífuga.
1.5 - Centrifugar a 2000 rpm por 10 minutos. Decantar o sobrenadante para um tubo de ensaio
limpo (o sobrenadante conterá quase todo RNA e DNA existente nos 2 mL de homogenato
usados inicialmente.
2 – Identificação dos ácidos nucléicos no extrato ácido.
2.1 - Identificação do DNA. Pipetar num tubo de ensaio 2 mL do sobrenadante da etapa 1.5 e
em outro tubo 2 mL de água destilada (Branco). Adicionar aos dois tubos 2 mL do reativo de
difenilamina (corrosivo, não aspirar com a boca, usar pipeta). Agitar. Aquecer os dois tubos a
100 º C por 10 minutos. O que ocorreu?
2.2 – Identificação do RNA. Pipetar num tubo de ensaio 0,2 mL do sobrenadante da etapa 1.5 e
em outro tubo 0,2 mL de água destilada (branco). Adicionar aos dois tubos 0,8 mL de água
destilada e 2 mL do reativo de orcinol (corrosivo , não aspirar com a boca, usar pipeta). Agitar.
Levar ao banho-maria fervente por 10 minutos.
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_____________________________________________________________________

Experiência 14

Acidez do leite
A composição do leite difere largamente de espécie para espécie; por exemplo, o leite
de vaca tem composição completamente diferente do de cabra, o que qualquer pessoa que
provar ambos comprovará. Diferenças nas composições de nutrientes do leite de vaca e humano:
Leite humano é ralo e com alto teor de lactose, seu açúcar principal.
Leite de vaca tem menos açúcar e mais proteína. A lactose do leite é digerida com ajuda da
enzima lactase, produzida pelo organismo de crianças. Nos humanos, a produção de lactase
declina até a fase adulta, em muitos casos até o ponto em que a lactose não pode ser mais
digerida, ocasionando a intolerância à lactose, uma condição gastrintestinal que aflige muitas
pessoas. Há controvérsia se o consumo de leite de vaca é benéfico para a saúde de humanos
adultos. Ainda que o leite seja geralmente visto como saudável pela quantidade significativa de
cálcio, exigido para a saúde dos ossos, crescimento e função nervosa, há estudos que indicam
que a proteína no leite interfere com a utilização do cálcio para formar ossos ao aumentar o
nível de acidez no sangue e disparar uma resposta que equilibra esse nível de acides ao liberar
cálcio presente nos ossos.
Objetivo: Determinar a acidez do leite.
Técnica:
Monte o aparelho de titulação (suporte, garra, bureta, erlenmeyer).
Encha a bureta com solução-padrão de NaOH 0,11 N.
Ajuste o zero da escala.
Coloque no erlemmeyer 10 mL de leite.
Junto 2 gotas de fenolftaleína a 2% e agite.
Faça a titulação até o leite adquirir uma coloração rósea persistente.
Anote o volume gasto de solução padrão.
Repita com duas amostras de diferentes procedências.
Anote.

Questionário
1) Por que o leite é um alimento ideal?
2) A quantos graus-Dornic corresponde 0,1 mL de solução-padrão?
3) Qual a causa da acidez no leite?
4) Quantos graus-Dornic possuem as amostras pesquisadas?
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5) Levando em conta apenas a acidez, quais das amostras são próprias ou impróprias para o
consumo?
6) Basta à acidez para determinar a qualidade do leite?

Experiência 15

Acidez do vinagre
O vinagre é um dos condimentos mais antigos e que vem sendo utilizado a muitos
séculos no mundo inteiro. Há muitos anos ele é usado como preservativo (em pães e bolos) e
como agente de limpeza, além de como condimento. Com a descoberta de Louis Pasteur de que
a fermentação alcoólica se dá por meio de leveduras, as pesquisas de bioquímica das bactérias
acéticas têm crescido e se desenvolvido bastante. Foi Pasteur que descobriu em 1868 a natureza
da fermentação acética. O vinagre é um líquido aquoso e claro, que pode ser inodoro ou aderir a
cor da matéria-prima que lhe deu origem. A fabricação do vinagre pode ser a partir de: - VinhoCidra; Mel; Laranja, entre outros. Sua fermentação baseia-se na fermentação ácido-acético por
certas bactérias. O vinagre também pode ser produzido através de bebidas alcoólicas. Um
exemplo é quando o vinho azeda e se transforma em vinagre. Um dos principais componentes
do vinagre (geralmente de álcool) é o ácido acético, que é formado através da fermentação
acética.
Objetivo: determinação da acidez de dois tipos de vinagre em percentagem e molaridade.
Técnica:
1. Monte o aparelho de titulação (suporte, garra, bureta, erlenmeyer).
2. Encha a bureta com solução-padrão de NaOH 0,11 N.
3. Ajuste o zero da escala.
4. Tome uma amostra de 50 mL de vinagre, transferira para um balão volumétrico 500 mL,
complete com água até o zero do balão.
5. Retire 50 mL do vinagre diluído e transferira para um erlenmayer de 250 mL, adicione 3
gotas de fenolfitaleína a 1%.
6. Inicie a titulação adicionando incrementos de base até que a coloração mude para um rosa
bem tênue. Repita este procedimento com três amostras do vinagre diluído. Anote o volume
gasto de base em cada titulação.
7. Calcular os valores da acidez em percentagem e em molaridade.
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A uniformidade na Bioquímica: Aminoácidos e proteínas.
As coisas vivas estão especificadas em detalhe ao nível dos átomos e das
moléculas com uma finura e precisão incríveis. Observando cuidadosamente todas as
coisas vivas que existem hoje; uma vez que elas descendem todas de alguns organismos
simples que existiram primeiro, é de prever que elas conservem ainda traços dessas
coisas vivas primitivas. À primeira vista tal idéia parece absurda. Pois ficamos a
imaginar, que ligação pode ter entre um lírio e um cachorro? Que é que pode ter em
comum entre um homem e uma bactéria? Será por que uma coisa viva come ou é
comida pela a outra, pode residir aí à semelhança. Espantosamente, é uma idéia que
acaba por se revelar correta. A unidade Bioquímica é de longe maior e mais detalhada
do que se supunha há cem anos atrás. A imensa variedade da natureza – homem,
animais, plantas, microorganismos, mesmo vírus – é feita ao nível químico segundo um
plano de base comum, desenvolvido pela seleção natural através de gerações sem fim,
tornando-se difícil que no dia-dia da nossa vida, deixemos nos aperceber da
uniformidade que existe em nosso interior. A despeito de nossas diferenças, todos nós
usamos uma linguagem química comum, ou mais precisamente, duas dessas linguagens,
intimamente relacionadas entre si.
A fim de compreendermos a uniformidade da bioquímica, devemos começar por
tentar abarcar de uma forma muito geral as reações químicas que têm lugar dentro de
um organismo. Uma célula viva pode ser bem comparada com uma bem organizada
fábrica de produtos químicos, razoavelmente complexa, que pega um conjunto de
moléculas orgânicas – os alimentos – e as divide em unidades menores, para depois
voltar a selecionar e recombinar essas unidades menores, o que é freqüentemente feito
em várias etapas distintas. Algumas ela excreta outras utiliza para novas sínteses. Muito
em especial, há conjuntos determinados dessas pequenas moléculas que vão se alinhar
formando longas cadeias, geralmente não ramificadas, constituindo as macromoléculas

23

Humberto Reis Matos

Bioquímica Prática - UFS

vitais das células, as três grandes famílias de moléculas gigantes: Os ácidos nucléicos,
as proteínas e os polissacarídeos.
O primeiro nível de organização que devemos considerar é o mais baixo de
todos – aquele em que os átomos estão ligados e formam pequenas moléculas. Note-se e
um átomo é um objeto razoavelmente simétrico. A sua forma é aproximadamente
esférica, e, se olharmos para ele num espelho, ele assim se parecerá, como se fosse uma
bola de bilhar. Estruturas mais intricadas podem ser assimétricas – as nossas próprias
mãos constituem um bom exemplo disso. Se olharmos a mão direita refletida num
espelho, veremos a mão esquerda e vice-versa. Podemos juntar as duas mãos, como se
para rezar, mas então é como se segurássemos um espelho entre elas. Mesmo que
tentemos imaginar não há maneira de sobrepormos uma na outra. A forma mais simples
de moléculas assimétrica deste tipo surge quando um único átomo de carbono é ligado
por ligações simples a quatro outros átomos ou grupos de átomos diferentes. Isto porque
as quatro ligações do átomo de carbono não ficam todas no mesmo plano, mas estão
distribuídas igualmente em todas as três dimensões, apontando aproximadamente em
direção aos vértices de um tetraedro regular.
Assim, as moléculas orgânicas – moléculas contendo átomos de carbono –
freqüentemente têm uma assimetria, mesmo quando são pequenas, mas por que isto
interessa a célula? A principal razão é que uma molécula bioquímica não existe
isoladamente. Reage com outras moléculas. Quase todas as reações bioquímicas são
aceleradas por um catalisador próprio especial. Uma pequena molécula para reagir deste
modo tem de se adaptar confortavelmente à superfície do catalisador, e, visto que a
pequena molécula tem uma simetria própria, o catalisador também terá uma. Como no
caso de uma luva, a reação não funcionará de maneira adequada se tentarmos encaixar
uma molécula esquerdina na cavidade apropriada para uma molécula que é dextra.
Imaginemos que pudéssemos observa esta diminuta fábrica de produzir produtos
químicos a trabalhar, e que poderíamos ver se processarem todas as numerosas reações,
como moléculas a difundirem-se rapidamente de um local para o outro, a amoldarem-se
nas várias moléculas catalisadoras, a cindirem-se, a formarem-se de novo, a
reagruparem-se e a reagirem de muitas maneiras diferentes. Agora suponha que
estivéssemos a observar esta fábrica num espelho. Teríamos assim, a sua imagem exata.
Tudo ocorreria da mesma maneira, é claro. Visto que as leis da química são
essencialmente as mesmas. Problemas surgiriam, contudo, se tentássemos combinar as
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duas usando alguns dos componentes do mundo real misturados com outros tirados do
mundo representado pela imagem no espelho.
Vemos assim a razão pela qual, num organismo simples, a orientação das
inúmeras moléculas assimétricas, grandes e pequenas, deve ser concordante. Além
disso, é um fato verificado experimentalmente que as moléculas assimétricas que
existem num lado do corpo têm exatamente a mesma orientação que as outras do outro
lado. Não há na Natureza dois reinos distintos, um com moléculas de uma determinada
simetria e outro com moléculas que sejam as suas imagens no espelho. A glicose tem a
mesma orientação no espaço em todo o lado. Mas significantemente ainda é o fato de as
pequenas moléculas (aminoácidos) que se enfileiram em conjunto para formarem para
formarem as proteínas; todas elas L-aminoácido (as sua imagens no espelho são
designadas por D-aminoácido; L= Levo, D= Dextro), e os açucares nos ácidos nucléicos
têm também todos a mesma orientação. O primeiro grande principio unificador da
bioquímica é que as moléculas chave têm a mesma orientação em todos os organismos.
Há muitas outras características bioquímicas que são espantosamente
semelhantes em todas as células. As vias metabólicas – quer dizer, as maneiras exatas
como uma pequena molécula é convertida noutra – têm muitas vezes semelhança
notável, embora nem sempre sejam idênticas. Isto também acontece com algumas das
características estruturais, mas a uniformidade é ainda mais surpreendente aos níveis de
organização mais recônditos, porque aí é simultaneamente arbitrária e completa.
Grande parte da estrutura e da maquinaria metabólica da célula está baseada
numa família de moléculas, as proteínas. Uma molécula de proteína é uma
macromolécula, que pode chegar a ter milhares de átomos. Cada proteína é feita com
toda precisão, cada átomo ocupando um lugar adequado. Cada tipo de proteína forma
uma intricada estrutura tridimensional, característica dela própria, que lhe permite levar
a cabo a sua função catalítica ou estrutural. Esta estrutura tridimensional é formada por
enrolamento de uma estrutura unidimensional subjacente, está constituída por uma ou
mais cadeias polipeptídicas, como são chamadas. A seqüência de átomos ao longo deste
suporte principal consiste num modelo de seis átomos que se repetem muitas vezes. A
diversidade é constituída pelas cadeias laterais muito pequenas que saem da cadeia
principal, uma em cada unidade que se repete. Uma cadeia típica tem algumas centenas
delas.
Não é de admirar que maquinarias de síntese da célula construam estas cadeias
polipeptídicas por junção ponta a ponta de um conjunto especial de pequenas moléculas,
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os aminoácidos. Estas são todas semelhantes num lado – a parte que irá formar a cadeia
que se repete -, mas diferente no outro lado, a parte que forma as pequenas cadeias
laterais. O que é surpreendente é que apenas 20 tipos de aminoácidos são utilizados para
síntese das proteínas, este conjunto de 20 é exatamente o mesmo em toda Natureza.
Animais, plantas, microorganismos, e vírus, todos usam o mesmo conjunto de
aminoácidos. Alguns destes aminoácidos são escolhas óbvias, outras são menos óbvias.
O que podemos perceber é que se todos na Natureza usam exatamente estes
aminoácidos, poderíamos logicamente concluir que estes aminoácidos teriam se
originado num local determinado e tinham continuado por cópias incessantes. É difícil
não chegar à idêntica conclusão quando se trata dos ácidos aminados. O conjunto é tão
universal que parece que a sua escolha dataria de muito perto do principio de todas as
coisas vivas.
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Ligações químicas, conceitos de ácidos, pH e tampões biológicos.
Um dos aspectos mais intrigantes da química é o estudo da forças que agem
entre os átomos. Assim focaremos duas das forças de interações mais fortes: ligação
iônica e ligação covalente. É importante salientar que a maioria das ligações não são
100% iônica ou 100% covalente. Na verdade, a maioria possui características
intermediárias. Mas é mais difícil entender estas ligações intermediárias relacionando-as
com os tipos puros ou ideais de ligações.
Ligação iônica – Neste tipo de ligação os átomos podem ganhar, formando cátions, ou
perder elétrons, formando ânions, e formar partículas carregadas que são os íons. Uma
ligação iônica é conseqüência da força atrativa entre cátions, e ânions que possui carga
negativa, os íons de sinais opostos se atraem em função das cargas opostas formando a
ligação iônica ou eletrovalente. As ligações iônicas ocorrem sempre entre átomos com
eletronegatividades diferentes, por exemplo: NaCl, KCl, MgCl2 . Lembramos que a
eletronegatividade mede a capacidade de um átomo em atrair elétrons. E cresce da
esquerda para a direita: Li Be B C N O F e decresce de cima para baixa na família. F,
Cl, Br, I. Devemos levar em consideração nas ligações química a Regra do octeto. Os
átomos de gases nobres (exceto o He) têm a uma camada de valência especialmente
estável, ns2np6, onde n é o número quântico principal. Estes elementos têm alta energia
de ionização e baixa afinidade eletrônica e possuem pequena tendência a reagir
quimicamente. A regra do octeto é afirmação da estabilidade da configuração da
camada de valência ns2np6. Átomos que podem chegar a esta configuração por adição de
alguns elétrons poucos elétrons tendem a fazê-lo, isto é, tendem a completar o octeto.
Ligação covalente – Este tipo de ligação ocorre quando dois ou mais átomos que
tenham eletronegatividade iguais ou semelhantes reagem, não ocorrendo transferência
de elétrons completa. Nesta circunstância os átomos atingem a configuração de gás
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nobre pelo compartilhamento de elétrons. Formam-se ligações covalentes entres os
átomos e o produto é uma molécula. As moléculas podem ser representadas pelas
fórmulas de ponto ou, com mais conveniência pelas fórmulas de traços nas quais cada
traço representa um par de elétrons. H2, Cl2, CH4, N2, NH4+.
Água como solvente
Os alquimistas sonharam com um solvente universal, um líquido que dissolvesse
qualquer coisa. Apesar do fato da água ser a substância mais comum na superfície da
terra, este líquido tem algumas propriedades raras. Uma das mais importantes destas é a
sua habilidade par dissolver muitos tipos de substâncias. Embora não sendo o solvente
universal, uma vez imaginado, a água dissolve muitos compostos iônicos, muitas
substâncias polares, orgânicas e inorgânicas e mesmo alguma substâncias de baixa
polaridade com os quais pode formar interações específicas.
Uma das razões para a água dissolver substâncias iônicas é a sua capacidade
para estabilizar os íons em solução, mantendo-os separados uns dos outros. Isto é
devido a sua alta constante dielétrica. A constante dielétrica de uma substância é a
medida da polarizabilidade das suas moléculas, isto é, sua capacidade de se orientar de
tal modo a “neutralizar” uma determinada carga nas suas proximidades. A força entre
duas partículas carregadas é reduzida se entre elas estiver um meio de alta constate
dielétrica. A constante dielétrica da água é alta em parte devido a alta polaridade de suas
moléculas. E em parte ao fato de que na água as forças intermoleculares são
excepcionalmente grandes por causa do fenômeno conhecido como Ligação de
Hidrogênio – A ligação de hidrogênio é uma atração intermolecular inesperadamente
forte na quais átomos de H formam “ligações em ponte” entre átomos de elevada
eletronegatividade, em moléculas adjacentes. Ela ocorre em compostos nos quais
átomos eletronegativos como N, O, F, (NH3, H2O, HF). As ligações de hidrogênio é
uma força mais fraca do que a ligação covalente ou iônica, mas mais forte do que as
forças de London (que é um tipo de força de Van Der Walls, também chamada de forças
de dispersão responsáveis pelo fato de que até moléculas não polares podem formar um
retículo cristalino. Tais forças, foram descritas teoricamente por Fritz London em 1930,
se originam das flutuações momentâneas que ocorrem nas nuvens eletrônicas em um
átomo ou moléculas, por exemplo, Argônio) e atração dipolo-dipolo (as forças dipolodipolo são interações elétricas entre moléculas polares). Como se forma a ligação de
Hidrogênio? Uma explicação útil, embora um pouco simplista, é a de que o par de
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elétrons que liga um átomo de H a um átomo altamente eletronegativo está efetivamente
afastado do átomo de H, diminuindo muito a densidade da nuvem eletrônica ao redor do
núcleo de hidrogênio, que é mais um próton simples. Assim, o próton não blindado atrai
elétrons que circundam o átomo eletronegativo de uma molécula adjacente. Desta
maneira o átomo de H serve indiretamente, para ligar dois outros átomos ao mesmo
tempo.
Ácido fraco e ácido forte.
Etimologia: Latim – ácido = azedo; possui sabor azedo, por exemplo: ácido cítrico
do limão, laranja etc.
Definição de Svante Arrhenius, 1887, Sueco. Ácido – composto de hidrogênio
que se dissocia em água para gerar íons de hidrogênio, H+ . Bases – compostas de
hidróxido que se dissocia em água para gerar íons hidróxido -OH. Solução de: HCl 
H+ + Cl-. E solução de NaOH  Na+ + -OH. A neutralização foi descrita por Arrhenius
como a combinação destes íons para formar água. H2O  H+ + -OH. Isto está de
acordo com a observação de que quando uma solução diluída de HCl, HBr, HI, HNO3,
HClO4 é misturada com uma solução de NaOH, KOH, RbOH, Ba (OH)2, ou La (OH)3,
o calor de neutralização molar. ΔHneut, é sempre o mesmo: - 55,90 kJ por mol de água
formada. (isto é, 55,90 Kj de calor são liberados por mol).
Toda via, alguns calores de neutralização molares são muito menores do que o
valor acima. Quando, por exemplo, soluções de HCN e NaOH são misturados, ΔH= 10,3 kJ mol-1. O fato de que muito pouco calor é liberado está de acordo com
observação de o HCN é um ácido fraco e assim a maioria do HCN está presente
dissolvido como moléculas de HCN e não como íons H+ e CN-.
A imagem de Arrhenius de ácido e bases, fortes é muito útil hoje em dia.
Contudo, ela tem três defeitos importantes: um, o fato de estar limitada ao
comportamento em soluções aquosas; outro é que ignora muitas substâncias e espécies
dissolvidas além dos íons -OH que se combinará com íons H+ e muitas além dos íons H+
que se combinará com H+; finalmente, muitas substâncias que não são compostos
contendo hidrogênio ou hidróxido aumentam a concentração de H+ ou -OH adicionados
a água.
Ácido – é uma substância que aumenta a concentração de cátions relacionados com o
solvente.
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Base – é uma substância que aumenta a concentração de ânions relacionada com o
solvente.
A definição pelo sistema solvente de ácidos e bases tem a intenção de estender o
conceito de Arrhenius para outros solventes que apresentam autodissociação. A água é
um eletrólito muito fraco, estando dissociada somente 2 X 10-7 por cento a 25º C. Como
resultado a água pura não é bom condutor de eletricidade. A outros solventes
apresentam autodissociação semelhante. Por exemplo, a amônia, que é líquida, abaixo
de –33º C a 1 atm, dissocia formando um íon hidrogênio e o amideto, NH2-:
NH3  H+ + , NH2A solvatação (amoniação neste caso) do íon hidrogênio é comumente indicado
escrevendo-se NH4+ , íon amônio, análogo ao H3O+ que representa H+ na água. Em
outras palavras, o equilíbrio de dissociação é geralmente mostrado como NH3  NH4+
+NH2-.

Definição de Bronsted-Lowry
Ácido - é uma espécie que tende a doar prótons.
Base – é uma espécie que tende a receber prótons.
Além disto, uma reação ácida-base é uma reação de transferência de prótons. De acordo
com Bronsted-Lowry, uma reação ácido-base envolve a competição por um próton entre
duas bases.
HCl

+ H2O  H3O+ + Cl-

Ácido1

base2

ácido2

base1

Prótons não aparecem explicitamente, em seu lugar, a equação apresenta um ácido
transferindo um próton para uma base formando sua base conjugada e ácido conjugado.
Amônia é uma base.
NH3 + H2O  NH4+ + -OH
Base1

ácido2

ácido1

base1

NH4+/ NH3 é o par ácido base conjugado.
De acordo com a imagem de Bronsted-Lowry a força de um ácido é a sua tendência
para doar prótons, enquanto a força de uma base é a sua tendência para aceitar prótons.
Ou melhor, a força de um ácido, isto é, o seu grau de dissociação em solução, é indicado
através da magnitude de sua constante de dissociação. Quanto mais fraco um ácido,
menor sua constante de dissociação. E em geral quanto mais forte um ácido mais fraca a
sua base conjugada. E quanto mais forte uma base mais fraco será seu ácido conjugado.
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Efeito nivelador – a água é uma base suficientemente forte para remover os prótons dos
ácidos acima dela quase que completamente Exemplo 1.
HClO4 + H2O 

H3O+ + ClO4-

H2SO4 + H2O  H3O+

+ HSO4-

+ H2O  H3O+ + Cl-

HCl

HNO3 + H2O  H3O+ + NO3Solvente diferenciador – como o ácido acético pode distinguir as forças destes ácidos.
Exemplo 2.
HClO4 + HC2H3O2 

HC2H3O3+ + ClO4-

H2SO4 + HC2H3O2 

HC2H3O3+ + HSO4-

+ HC2H3O2 

HCl

HNO3 + HC2H3O2

HC2H3O3+ + Cl-



HC2H3O3+ + NO3-

Definição de Lewis
Ácido – é uma espécie com orbital vazio capaz de aceitar um par de elétrons
Base – é uma espécie que pode doar um par de elétrons para formar uma ligação
covalente coordenada. Ácido é um receptor de par de elétrons e base um doador de par
de elétrons.
A dissociação da água.
A água pura apresenta uma condutividade elétrica definida, ainda que baixa,
como conseqüência de sua habilidade em sofrer autodissociação.
O produto iônico da água
A dissociação da água pode ser como
H2O 

H+ + - OH

Ou como: H2O + H2O 

H3O+ + -OH

Para esta dissociação, a condição de equilíbrio pode ser escrita como.
K` = [H+] [-OH]
[H2O]
Ou como

K”= [H3O+] [-OH]
[H2O]2

Em qualquer dos casos, como a concentração de moléculas de H2O é essencialmente
constante, em função da sua alta concentração molar 55,5 (PM 18, para 1 kg e volume
de 1 L) M= 1000g

=

55,5 moles/L

1L x 18g
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K`= [H+] [-OH]
“K” = [H3O+] [-OH]
O valor de Kw, a constante de dissociação da água, é 1,0 x 10-14 a 25º C (Kw é também
chamado de produto iônico da água). Logo, o produto das concentrações de íons de
hidrogênio (hidratado) pelas de íons hidróxido é uma constante: 1,0 x 10-14 a 25º C quer
se trate de água destilada, deionizada ou água muito suja como de um rio.
Soluções ácidas, básicas e neutra
Uma solução ácida é aquela na qual a concentração de íons hidrogênio
(hidrônio) é maior que a de íons hidróxido. Uma solução básica é aquela na qual ocorre
o inverso ([-OH] excede [H+]). E finalmente uma solução neutra é aquela nas quais
estas duas concentrações são iguais ([-OH] iguais [H+]). Como o produto [-OH] x[H+] é
igual a uma constante, estas duas concentrações podem ser consideradas “balanceadas”
uma em relação à outra: quando uma aumenta, a outra deve diminuir. Elas não são
independentes; são inter-relacionadas através de K`= [H+] [-OH] o que nos permite
calcular a concentração de uma a partir da outra.
pH
Partindo da constante de dissociação da água K` = [H+] [-OH], e levando em
[H2O]
consideração sua alta concentração molar (como visto acima), podermos ter para a
mesma:
K`= [H+] [-OH] x (-log) teremos: -log Kw`= -log [H+] X -log [-OH], podemos definir
pH como sendo o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica pH= -log [H+]
(aqui estamos considerando que a atividade química de uma espécie pode ser substituída
pela sua concentração. Mais rigorosamente, pH = –logaH+, onde a representa a
atividade).

–logKw´=pKw e pOH =-log[-OH]. Lembrando-se que o valor da

constante de dissociação para a água é de 1,0 x 10-14 a 25º C, assim tirando-se o
logaritmo temos pKw = 14. Tendo desta maneira a relação: pH + pOH = 14.
A concentração hidrogêniônica em uma solução pode variar de mais de 10 M a
menos de 1x 10-15 M. A escala de pH foi feita para expressar este grande intervalo de
acidez de uma maneira mais conveniente. Desta forma, para uma solução na qual [H+] =
1 x 10-3 M o pH é 3,0. Uma solução na qual [H+] = 1 x 10-7, tem pH = 7,0. Como Uma
solução ácida tem uma maior [H+], ela deve ter um pH mais baixo do que 7 e, como
uma solução básica tem uma [H+] menor, ela deve ter pH maior do que 7.
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Solução tampão
Titulação
Uma das características de uma curva de titulação ácido fraco-base forte é um
aumento brusco de pH inicial seguido por um intervalo no qual o pH permanece relativa
mente constante mesmo que continue sendo adicionado ácido. Ocorre uma situação
semelhante em curvas de titulação ácido forte-base fraca: uma queda brusca de pH
inicial seguida por um intervalo no qual o pH permanece relativamente constante (figura
2) em ambos os casos a resposta lenta do pH à adição de ácido ou base indica a ação
tampão de uma solução.
O efeito tampão
Um tampão ou uma solução tampão é uma solução que sofre pequena variação
de pH quando a ela são adicionados íons H+ ou -OH. É uma solução que contém um
ácido fraco mais sua base conjugada, em concentrações aproximadamente iguais. Um
exemplo de solução tampão é aquela na qual estão presentes ácidos acéticos e íons
acetatos em concentrações quase iguais. De que maneira a combinação HC2H3O2 /
HC2H3O2- tampona a solução?
HC2H3O2 →

HC2H3O2- + H+

Se HC2H3O2 (ácido acético) e HC2H3O2- (íon acetato) estiverem presentes em
concentração aproximadamente iguais, o equilíbrio acima pode facilmente se deslocar
em qualquer direção. A adição de H+ provocará um deslocamento do equilíbrio para a
esquerda, formando mais ácido acético, enquanto que colocando –OH este removerá H+,
deslocando o equilíbrio para a direita, formando íon acetato, Em ambos os casos, grande
parte do H+ ou –OH adicionado é consumido sem alterar significativamente o pH da
solução.
Para descrever a ação tamponante quantitativamente escreve-se inicialmente a
condição de equilíbrio da reação em água:
HC2H3O2 →

HC2H3O2- + H+

Ka = [H+] [HC2H3O2-] Rearranjando para obtermos a concentração de [H+]
[HC2H3O2]
isoladamente, temos [H+] = Ka [ HC2H3O2-] Tomando o logaritmo negativo de ambos
[HC2H3O2]
os lados obtêm-se:
-log [H+] = - log Ka - log [HC2H3O2-]

que pode ser escrito como:
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[HC2H3O2]
pH = pKa – log [HC2H3O2-]
[HC2H3O2]
Esta é a equação de Henderson-Hasselbalch.
Para uma solução na qual [HC2H3O2] = [HC2H3O2-], log [HC2H3O2-] = 0 assim,
[HC2H3O2]
pH= pKa = -log 1,8 x 10-5 = 4,75.

Exercícios
1 - Compare o efeito da adição de 0,10 moles de H+ a 1,0 litro de: (a) tampão ácido
fórmico-formiato no qual as concentrações de ácido fórmico (CHO2) são 1,00 M; (b)
água pura (Ka do ácido é 1,8 x10-4).
2 – O Sangue humano tem pH invariavelmente próximo de 7,4. Calcule a relação [CO2]
/ [HCO3] (pKa = 3,77),
b) Calcular a relação [HPO42-/HPO4_] (pKa = 7,4).
c) Qual dos dois pares ácido-base conjugados é o tampão mais eficiente em uma
amostra de plasma sanguíneo em um frasco fechado, sem espaço disponível par gases
(ocupado totalmente por líquidos)?
3 – Em uma mistura de 25 mL de uma solução de HC2H3O2 0,10 M com NaOH 0,10 M,
qual é o pH da solução após adição de 10 mL da base?
4 - Calcular o Kb para a dissociação da amônia sabendo-se que numa solução de
concentração 0,2M ela está dissociada 1%.
5 – Qual a relação entre pOH e pH?
6 – Calcular: a) [H+]; b) [-OH]; c) pH; d) pOH de uma solução de 0,001 M de H2SO4?
7 – Para a dissociação de um ácido fraco que se dissocia segundo o equilíbrio abaixo:
HA <= > H+ + A- encontre uma relação entre pH e constante de dissociação.
8 – Calcular a concentração de ácido acético e acetato num tampão acetato 0,1 M pH
4,5 Ka = 1,8 x 10-5.
9 – Definir pH e pKa
10 – Definir o efeito tampão e comentar os principais fatores que influenciam esse
efeito.
11 – Dispõe-se de soluções de ácido acético, acetato de sódio ambas 0,1 M. Com estas
duas soluções, preparar os seguintes tampões acetato 0,1 M. (pKa do ácido acético =
4,7).
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12 – Dispõe-se de soluções de ácido acético, acetato de sódio, ácido clorídrico e
hidróxido de sódio de mesmas concentrações. Como fazer um tampão acetato pH= 4,7?
Dado: pKa do ácido acético = 4,7.
13 – Desenhe a curva de titulação de cloridrato de alanina com KOH. Indique o pI. São
dados: pKa1 = 2,4 pKa2 = 9,6
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