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Diferenças entre azoto Kjeldahl (TKN) 
e azoto total (TN)

O azoto Kjeldahl (TKN) e o azoto total (TN) são dois parâmetros diferentes, ambos 
realizados para determinação da quantidade de azoto. 
Descubra as diferenças e quando usar um em vez de outro, dependendo do tipo de 
amostra, da nalidade da análise e das diferentes substâncias a serem 
determinadas. 

O azoto é um elemento de fundamental importância para todos os organismos vivos, 
juntamente com o carbono, hidrogenio, oxigénio e enxofre, na composição das 
proteínas e, junto com os elementos citados e o fósforo, na constituição dos ácidos 
nucléicos. 
Para melhor realizar a sua análise, é útil entender as diferentes formas de azoto e os 
parâmetors  a serem determinados para obter os melhores resultados. 

Azoto Kjeldahl (TKN)
A análise Kjeldahl é um método altamente versátil, pois pode lidar com uma ampla 
variedade de amostras, desde alimentos e rações, bebidas, meio ambiente e 
agricultura, até indústria química e farmacêutica. 
O Azoto Kjeldahl (TKN) é usado para a determinação quantitativa de azoto orgânico 
e amónia, NH3 e Nh4+, na análise química de um composto. Outras formas de azoto 
inorgânico não estão incluídas nesta medição.
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Azoto Total (TN)

A análise TKN é normalmente usada como substituto para proteínas em amostras de 
alimentos, rações e bebidas. A conversão de TKN em proteína depende do tipo de 
proteína presente na amostra e de qual a fração da proteína é composta por 
aminoácidos azotados. 
Mesmo que o TKN possa não ser o método mais rápido de usar, pois requer inúmeras 
etapas, graças à sua alta conabilidade dará sempre resultados satisfatórios se 
executado corretamente e seguindo o padrão correto. 

O método de Kjeldahl não mede, ou mede parcialmente, alguns compostos de 
azoto, como azidas, azocompostos, hidrazonas, hidrazina e hidroxilamina, nitrito e 
nitrato. 
Em contraste, o Azoto Total é a soma de todas as estruturas: é determinado nas 
amostras onde a presença de azoto inorgânico é relevante.
Conhecer a composição e os compostos azotados é essencial para estações de 
tratamento de água e esgoto, onde o azoto orgânico é convertido em azoto 
inorgânico. Para determinar o azoto total no solo e em lodos de estações de 
tratamento de águas residuais para uso agrícola, o valor de amónia, nitrito, nitrato, 
ureia e azoto orgânico deve ser somado. 
Nesses casos, o método de combustão Dumas é uma forte alternativa à análise 
Kjeldahl, pois oferece resultados mais precisos – geralmente um pouco mais altos. 

TKN vs TN
O método Kjeldahl fornece resultados conáveis se o valor procurado for a soma do 
azoto orgânico (Proteínas, ácidos nucleicos, ureia, produtos químicos orgânicos 
sintéticos) e azoto amoniacal enquanto outros compostos de azoto não estiverem, 
presentes. 
 Para a determinação do azoto total em amostras quando as substâncias mais 
relevantes são amónia, azoto orgânico, nitrato e nitrito, dependendo do padrão e 
da nalidade da determinação, é necessário um analisador elementar. 
Portanto, dependendo do tipo de amostra, da nalidade da análise e das diferentes 
substâncias, são analisados os seguintes valores: 

• TKN = AZOTO ORGÂNICO TOTAL + AMÓNIA;
• TN = TKN-AMÓNIA;
• AZOTO INORGÂNICO TOTAL= (NITRATO + NITRITO) + AMÓNIA;
• TN = TKN + NITRATO + NITRITO 

Solicite Orçamento

https://www.ert.pt
https://www.ert.pt

