
 

Determinação de nitrogênio e proteína pelos métodos Kjeldahl e DUMAS. 
  

 

Nos dias de hoje, graças aos avanços da tecnologia, o método Dumas está 

se tornando mais conhecido. 

  

O padrão rigoroso nas composições de rações e alimentos está cada vez 

mais intenso mesmo em outros mercados. A análise precisa destes componentes 

é atualmente essencial para todas as empresas que desejam ganhar o mercado 

com seus produtos, principalmente a níveis internacionais. 

  

O método Kjeldahl, foi criado em 1883 por Johan Kjeldahl, um 

dinamarquês que na época revolucionou a quantificação de nitrogênio e proteína 

naquela época, mas ainda hoje é o método mais utilizado no mundo inteiro. 

Este método, consiste em três principais fases para se alcançar a determinação de 

nitrogênio ou proteína que são: Digestão, Destilação e Titulação. Este que é o 

método mais difundido no mundo para este tipo de determinação, pode-se levar 

até 2 horas para se obter um resultado final, e este tempo pode variar com o tipo 

da amostra. 

  

Já o método Dumas para determinação de nitrogênio foi desenvolvido em 

1831 pelo químico francês Jean Baptiste Dumas, mais antigo do que o Kjeldahl, 

porém mais conveniente em muitos aspectos tal como velocidade de análise, 

segurança, clareza de resultados, produtividade e custo por análise. O problema é 

que naquela época não se encontrava condições reprodutíveis, a tecnologia era o 

maior obstáculo, então o método kjeldahl tomou a frente, e se tornou o que é 

considerado hoje um método clássico e tradicional. Embora a quantidade de 

amostra necessária para análise de nitrogênio pelo método DUMAS seja pequena 

( no âmbito dos miligramas), o tempo de análise também é curto, podendo atingir 

um ótimo resultado de 3 à 4 minutos no máximo cada amostra, com baixíssimo 

limite de detecção de 0,003 mgN contra ≥ 0,1 mg N no método kjeldahl. O 

método DUMAS utiliza o princípio da combustão, ou seja, todo o processo é 



 

realizado em um só equipamento: Combustão, redução e separação e detecção. 

Não há manipulação de reagentes perigosos em alta temperatura e praticamente 

não há resíduos. 

  

Atualmente, a análise elementar de acordo com o método Dumas é 

considerado uma alternativa para método clássico segundo Kjeldahl. Na verdade 

ambos os métodos são validados por diversas organizações internacionais e a 

VELP Scientifica, uma empresa italiana com mais de 30 anos na fabricação de 

equipamentos científicos através da CQA Química, empresa brasileira com mais 

de 20 anos na distribuição de produtos para laboratório oferece a oportunidade ao 

cliente de ter mais opções nas determinações de nitrogênio e proteína no Brasil. 

Você escolhe: Determinar nitrogênio em um método clássico, tradicional e com 

tecnologia ou utilizar um método mais preciso, com rapidez e alta produtividade.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


