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Resumo 

 Os aditivos alimentares sorbato e benzoato de potássio são adicionados, 

como conservadores, a vários alimentos, tais como molhos, margarinas, produtos de 

panificação, não sendo conhecido o impacto desta adição ao teor total de potássio 

dos produtos industrializados. O presente trabalho teve como objetivo determinar a 

concentração de potássio em diferentes tipos e marcas de alimentos 

industrializados, disponíveis no comércio varejista da cidade de São Paulo e 

frequentemente consumidos pela população brasileira. Foram coletadas vinte e 

cinco amostras de alimentos contendo sorbato e ou demais sais de potássio entre os 

meses de outubro/2013 e maio/2014, dentre elas: bebidas lácteas, requeijão 

cremoso, molhos para salada, molhos de tomate, margarinas com sal e preparados 

sólidos para refresco. A determinação da concentração de potássio foi realizada, em 

triplicata, de acordo com método preconizado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL,2008) 

com adaptações. Os resultados encontrados foram comparados com os valores das 

Tabelas de Composição de Alimentos (TACO/2011 e IBGE/2009) através da 

relação: concentração de K determinada/concentração de K tabelada. Os valores 

médios da concentração de potássio, expressos em miligramas por 100 g de 

alimento, nos diferentes grupos foram: bebidas lácteas: 102,6 a 125,3; requeijão: 

80,3 a 194,4; molhos para salada: 78,5 a 128,4; molhos de tomate: 253,3 a 258,2; 

margarinas: 21,6 a 37,3; preparados sólidos para refresco: 33,0 a 240,8. Alimentos 

nos quais as concentrações de potássio foram maiores do que os valores tabelados: 

bebidas lácteas (1,6 a 2 vezes); requeijão cremoso (0,9 a 2,1 vezes); molhos para 

salada (1,6 a 2,6 vezes); margarinas (1,4 a 2,5 vezes); refrescos (376 a 726 vezes). 

Os valores obtidos nos molhos de tomate ficaram abaixo dos valores tabelados (0,6 

vezes). Os resultados encontrados neste estudo sugerem um aumento importante 

na concentração de potássio em alimentos industrializados, requerendo atenção às 

orientações nutricionais, especialmente para pacientes que necessitam de dietas 

hipocalêmicas. 

 

 

.  
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1. Introdução 

O potássio é um mineral essencial na dieta e eletrólito importante para o  

adequado funcionamento do organismo (PETERSON, 1997).  

O principal cátion presente no interior das células é o potássio, enquanto o 

sódio encontra-se predominantemente no exterior das mesmas. No interior das 

células, a concentração de potássio é 30 vezes maior, enquanto a de sódio é 10 

vezes mais baixa. Essas diferenças de concentrações do potássio e sódio entre as 

membranas celulares criam um gradiente químico conhecido como potencial da 

membrana, responsável pelo transporte do impulso nervoso, contração muscular e 

função cardíaca (BRODY, 1999). Essa atividade de membrana consome cerca de 20 

a 40% da taxa metabólica basal de um indivíduo adulto, evidenciando a importância 

do controle da concentração de sódio e potássio para a manutenção da vida 

(SHENG, 2000) 

          Algumas enzimas requerem a presença de potássio para executar suas 

atividades, como a piruvato quinase, enzima essencial para o metabolismo de 

carboidratos (SHENG, 2000).  

  A indústria de alimentos emprega aditivos à base de potássio para promover 

efeitos de conservação, ação antioxidante, espessante e estabilizante nos produtos. 

Apesar de os rótulos dos alimentos informarem a presença destes aditivos, a 

concentração de potássio nestes produtos ainda é pouco relatada na literatura.  

 Cada vez mais cresce o número de pacientes com algum grau de disfunção 

renal, como a insuficiência renal aguda (IRA) e a doença renal crônica (DRC), as 

quais têm se tornado questões de saúde pública.  

 A insuficiência renal aguda caracteriza-se pela redução repentina da função 

renal, que se mantém por períodos variáveis, culminando na impossibilidade dos rins 

em exercer suas funções básicas de excreção e manutenção da homeostasia 

hidroeletrolítica do organismo (GARCIA et al., 2005 apud COPETTI, OLIVEIRA, 

KIRINUS, 2010). 

 A doença renal crônica é uma síndrome metabólica, na qual os rins perdem 

progressivamente suas funções exócrinas de filtração, reabsorção e secreção de 

substâncias na urina, além de suas funções endócrinas. Esta síndrome compromete 
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de maneira irreversível o tecido renal e suas funções, ocasionando a retenção de 

água, resultando em hipercalemia e aumento progressivo dos catabólitos 

nitrogenados, ureia e creatinina (COPETTI, OLIVEIRA, KIRINUS, 2010). 

 Tendo em vista a correta orientação nutricional para pacientes que 

necessitam de dieta hipocalêmica (com concentrações reduzidas de potássio), a 

análise de alimentos industrializados que contém aditivos à base de potássio é de 

grande relevância, pois ao saber a concentração deste elemento nos alimentos, 

possibilita-se ao nutricionista realizar a prescrição da dieta adequada e orientar o 

paciente quanto ao consumo de alimentos industrializados, bem como a leitura de 

rótulos dos mesmos, facilitando assim o processo de adesão à dieta e educação 

nutricional, e consequente melhora do quadro patológico. 

 

2. Objetivos  

2.1 Geral 

 Este projeto teve como objetivo determinar a concentração de potássio em 

diferentes tipos de alimentos industrializados disponíveis no comércio varejista da 

cidade de São Paulo. 

 

2.2 Específico 

 Comparar os resultados encontrados com os valores das Tabelas de 

Composição de Alimentos (TACO/2011 e IBGE/2009). 

 

3. Material e Métodos 

 Foram realizadas coletas de vinte e cinco amostras de diferentes tipos e 

marcas de alimentos industrializados, contendo sorbato e ou demais sais de 

potássio, no comércio varejista de São Paulo entre os meses de outubro de 2013 e 

maio de 2014, as quais foram assim codificadas: A: iogurte desnatado sabor 

morango; B: bebida láctea fermentada com polpa de morango; C: leite fermentado 

integral com polpa de morango; D, E, F: requeijão cremoso; G: requeijão cremoso 



4 
 

light; H, I: molho para salada parmesão; J: molho para salada italiano; K: molho para 

salada limão; L, M: molho de tomate tradicional; N, O, P: margarina com sal; Q, R: 

preparado sólido para refresco sabor abacaxi; S: preparado sólido para refresco 

sabor abacaxi diet; T, U: preparado sólido para refresco sabor manga; V: preparado 

sólido para refresco sabor manga diet; W, X: preparado sólido para refresco sabor 

uva; Y: preparado sólido para refresco sabor uva diet.  

Obtenção da curva padrão de potássio 

 Preparo da solução-estoque: pesou-se 1,9559 g de cloreto de potássio 

(massa molar = 74,55), previamente seco por 1 hora em estufa a 105º C, transferiu-

se para balão volumétrico de 1000mL, completou-se o volume com água ultrapura 

(MILIQ), obtendo-se uma solução com concentração de 1023 mg de K/L. 

 Preparo da solução de trabalho: transferiram-se 100 mL da solução-estoque 

para um balão volumétrico de 500 mL e completou-se o volume com água ultrapura. 

A concentração final de potássio na solução de trabalho correspondeu a 200 mg K/L. 

Esta solução de trabalho foi acondicionada em um recipiente de polietileno, e 

armazenada sob refrigeração para sua conservação. 

 Transferiram-se para balões volumétricos de 100mL, os seguintes volumes da 

solução de trabalho: 10mL, 20mL, 25mL, 30mL, 40mL, 50mL, 60mL e 70mL, 

completou-se o volume com água ultrapura, obtendo-se soluções com 20, 40, 50, 

60, 80, 100, 120 e 140mg de K/L, respectivamente, para as quais realizou-se a 

leitura de intensidade de luz emitida em fotômetro de chama (MICRONAL – B462, 

pressões do ar do compressor e do fotômetro: 1,5 e 0,8 bar, respectivamente).  

 Construiu-se um gráfico (Figura 1) da intensidade de luz emitida em função da 

concentração de potássio com auxílio do programa Excel. 
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           Figura 1 - Curva padrão de potássio 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Equação da reta: C = (L + 1,0654)/0,531538          R2 = 0,998424, onde: 

C = concentração de potássio em mg de K/L; L = intensidade de luz 

R2 = coeficiente de correlação 

 

Determinação da concentração de potássio nas amostras 

 A determinação da concentração de potássio (em mg de K/100g de alimento), 

foi realizada, em triplicata, de acordo com método preconizado pelo Instituto Adolfo 

Lutz (IAL,2008) com adaptações. Pesaram-se, em balança analítica (resolução 0,1 

mg), alíquotas de aproximadamente 2,0g das amostras homogeneizadas em 

cadinhos de porcelana previamente incinerados a 550ºC. Após a pesagem, as 

amostras foram carbonizadas em bico de Bunsen, com tela de amianto, seguindo 

para a etapa de incineração em forno mufla (QUIMIS) a 550ºC por quatro horas ou 

até a obtenção de cinzas claras (isentas de carvão). As cinzas foram solubilizadas 

em volume apropriado de ácido clorídrico concentrado, para se obter uma 

concentração final de ácido de 10%, e transferidas para balão volumétrico de 50mL 

ou 100mL, assegurando a leitura da concentração de potássio na solução 

compreendida na faixa linear da curva-padrão, obtida a partir de soluções padrão de 

cloreto de potássio no intervalo de concentração de 10mg/L e 140mg/L. O volume 
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dos balões foi completado com água ultrapura (MILIQ). As leituras de intensidade de 

luz emitida foram realizadas em fotômetro de chama. 

 

4. Resultados 

 Os valores médios da concentração de potássio, expressos em mg de 

K/100g, encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores médios e desvios padrão da concentração de potássio em alimentos 
industrializados. 

Código da 

amostra 

Descrição Concentração de 

potássio (mg K/100g) 

A Iogurte desnatado polpa morango 125,3±1,8 

B Bebida láctea fermentada com polpa de morango 102,6±4,0 

C Leite fermentado integral com polpa de morango 114,3±3,0 

D Requeijão cremoso 148,9±1,1 

E Requeijão cremoso 194,4± 8,3 

F Requeijão cremoso 122,8±4,9 

G Requeijão cremoso light 80,3±7,5 

H Molho para salada parmesão 124,4±3,3 

I Molho para salada parmesão 101,3±2,6 

J Molho para salada italiano 128,4±2,5 

K Molho para salada limão 78,5±1,5 

L Molho de tomate tradicional  258,2±5,9 

M Molho de tomate tradicional 253,3±11,1 

N Margarina com sal 37,3±5,0 

O Margarina com sal 21,6±0,6 

P Margarina com sal 23,2±0,9 

Q Preparado sólido para refresco sabor abacaxi 75,2±0,2 

R Preparado sólido para refresco sabor abacaxi 21,8±4,3 

S Preparado sólido para refresco sabor abacaxi diet 145,2±6,9 

T Preparado sólido para refresco sabor manga 85,4±2,3 

U Preparado sólido para refresco sabor manga 40,4±2,2 

V Preparado sólido para refresco sabor manga diet 240,8±8,3 

W Preparado sólido para refresco sabor uva 58,6±5,6 

X Preparado sólido para refresco sabor uva 33,0±3,5 

Y Preparado sólido para refresco sabor uva diet 164,7±3,2 
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 As concentrações médias de potássio nas bebidas lácteas variaram de 102,6 

a 125,3 mg K/100g. Dentre as amostras de requeijão, o produto light apresentou a 

menor concentração de potássio. O molho de limão apresentou o menor teor de 

potássio na categoria molhos para salada. As concentrações de potássio nas 

margarinas oscilaram entre 21,6 e 37,3 mg K/100g. 

 Os alimentos cujas concentrações de potássio foram maiores do que os 

valores tabelados foram: bebidas lácteas (1,6 a 2 vezes); requeijão cremoso (0,9 a 

2,1 vezes); molhos para salada (1,6 a 2,6 vezes); margarinas (1,4 a 2,5 vezes); 

refrescos (376 a 726 vezes).  

 Os valores obtidos nos molhos de tomate ficaram abaixo dos valores na 

tabela (0,6 vezes). 

 

5. Considerações Finais 

 Pode-se constatar que 23 alimentos (92%) apresentaram concentrações de 

potássio superiores aos valores disponíveis nas tabelas consultadas – TACO e 

IBGE.  

 Diante destes resultados, sugere-se que seja dada uma maior atenção 

quando da orientação nutricional, principalmente a portadores de doenças renais, 

uma vez que os mesmos necessitam de dietas com menores teores de potássio. 
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