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PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Faculdade de Ciências da Saúde 

CURSO: Farmácia Período: 2º 

DISCIPLINA: Bromatologia e Nutrição Ano:  

CARGA HORÁRIA: 40h PRÉ-REQUISITO:       - 

 

EMENTA 

Importância da Bromatologia e sua relação com as demais ciências básicas e aplicadas. Cálculo 
do valor nutricional dos alimentos. Fundamentos sobre os micronutrientes (minerais e vitaminas) 
presentes nos alimentos. Noções básicas sobre a análise dos principais constituintes dos 
alimentos, quanto as suas propriedades químicas, físicas e nutricionais. Métodos de análise: 
preparação da amostra e análise bromatológica (umidade, sólidos totais, cinzas, lipídeos, 
proteína, fibra). 

 

OBJETIVOS 

Adquirir habilidade e competências para realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e 
responsabilizar-se tecnicamente por análises de alimentos. Identificação da composição química 
dos alimentos, verificar quais são as técnicas mais apropriadas para identificação e quantificação 
dos nutrientes presentes nos alimentos e, ainda, proporcionar as noções básicas sobre os 
micronutrientes (minerais e vitaminas) presentes nos alimentos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidades Teóricas: 
 
Unidade 1: Introdução à Bromatologia: importância da Bromatologia; determinação do valor 
energético dos alimentos. 
 
Unidade 2: Principais macrominerais presentes nos alimentos (cálcio, fósforo, potássio, sódio, 
cloro, magnésio, enxofre): histórico, metabolismo, absorção e excreção, funções fisiológicas, 
principais fontes, necessidades humanas. 
 

Unidade 3: Principais vitaminas presentes nos alimentos (vitaminas A, D, E, K, vitamina C, 
vitaminas do complexo B – B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12): histórico, metabolismo, absorção e 
excreção, funções fisiológicas, principais fontes, necessidades humanas. 
 
Unidade 4: Métodos de análise: escolha de um método analítico, esquema geral de uma análise 
quantitativa.  
 
Unidade 5: Amostragem e preparo da amostra: obtenção da amostra de laboratório, preparo da 
amostra para análise, preservação da amostra.  
 
Unidade 6: Umidade e sólidos totais: a água nos alimentos, métodos por secagem em estufas 
(preparo da amostra, procedimento, limitações do método), secagem por radiação infravermelha, 
secagem em forno de microondas, secagem em dessecadores.  
 
Unidade 7: Cinza e conteúdo mineral: importância, objetos da determinação de cinzas, cinza total: 
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método da cinza seca (procedimento, material utilizado, temperaturas de incineração) e método 
da cinza úmida (utilização, procedimento).  
 
Unidade 8: Lipídeos: métodos de análise: extração com solvente a quente (características, tipos 
de solvente e de equipamentos, procedimento), extração com mistura de solventes a frio 
(utilização, procedimento), extração da gordura ligada a outros compostos, por hidrólise ácida ou 
alcalina (utilização, procedimento), caracterização de óleos e gorduras (índice de iodo).  
 
Unidade 9: Nitrogênio e conteúdo protéico: nitrogênio x proteína, análises elementares x análises 
por grupos, análise de carbono, análise de nitrogênio (método de Kjeldahl: digestão, destilação e 
titulação), método de Dumas, análises por grupos (método por biureto, método por fenol, método 
por espectrofotometria ultravioleta).  
 
Unidade 10: Carboidratos e fibra: cálculo da porcentagem de carboidratos, carboidratos fibrosos e 
não fibrosos, fibra (definição, método da fibra bruta, método da fibra em detergente neutro, 
método da fibra em detergente ácido, métodos enzimáticos).  

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada;  
Seminários;  
Atividades de pesquisa;  

Trabalho em grupo;  
Produção e estudo de texto;  

Atividades de extensão. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação – 30 pontos. 
2ª Avaliação – 30 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos. 
Exame Especial  - 100 pts 
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