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Resumo 

 O fósforo inorgânico é um dos principais componentes de muito aditivos 

alimentares e é facilmente absorvido no intestino. Os efeitos da hiperfosfatemia vem 

sendo estudados em doentes renais e na população em geral. Este trabalho teve 

como objetivo determinar a concentração de fósforo em diferentes tipos e marcas de 

alimentos industrializados contendo aditivos à base de fósforo, disponíveis no 

comércio varejista do município de São Paulo. Foram analisadas vinte amostras, 

dentre as quais, bebida láctea fermentada, requeijão, molho para salada, 

refrigerante sabor cola, preparados sólidos para refresco nos sabores abacaxi, 

manga e uva. A determinação da concentração de fósforo (mg P/100g de alimento) 

foi realizada, em triplicata, de acordo com metodologia preconizada pelo Instituto 

Adolfo Lutz (BRASIL, 2008). Os valores médios da concentração de fósforo, 

expressos em miligramas por 100 g de alimento, nos diferentes grupos foram: 

iogurte e bebidas lácteas: 51,30 a 78,32; requeijão cremoso: 368,06 a 761,33; molho 

para salada: 19,46 a 30,47; refrigerante de cola: 11,03 a 13,75; caldos de carne e 

frango: 121,80 a 288,74; preparado em pó para refresco: 278,29 a 540,90. A 

variabilidade na concentração e a quantidade de fósforo encontrada nas diferentes 

amostras de alimentos industrializados evidencia a importância da avaliação para 

promoção de orientação nutricional adequada. 

1. Introdução 

 O ácido fosfórico e seus derivados integram a classe dos aditivos alimentares. 

A Portaria n. 540 – Ministério da Saúde, de 27 de Outubro de 1997, define aditivo 

alimentar como qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, 

sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, 

químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, 

preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenamento, transporte 

ou manipulação (SAMPAIO; LOBÃO; ROCCO, 2001). 

 Além da dieta da população ter sofrido modificações ao longo do tempo, a 

tecnologia aplicada pela indústria de alimentos com o intuito de aumentar o tempo 

de vida útil desses produtos tem gerado questionamentos quanto à segurança do 

emprego de aditivos alimentares (POLLÔNIO et al., 2009). 
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   A indústria de alimentos utiliza o ácido fosfórico e seus derivados como 

agentes complexantes, antimicrobianos e estabilizadores de emulsão. Por 

conveniência, são classificados em ortofosfatos e fosfatos condensados, 

constituídos de polifosfatos e metafosfatos (ARAÚJO, 2004). 

  Os fosfatos são muito efetivos como agentes complexantes e utilizados na 

preservação de frutas e vegetais, derivados do leite e derivados de carnes e peixes. 

Atuam como sinergistas com butil-hidroxianisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT) e 

galato de propila (GP), na estabilização de óleos e gorduras. A combinação de 

polifosfato de sódio com o ácido ascórbico ou alfa-tocoferol é efetiva na 

estabilização do sabor e odor em creme de leite esterilizado; os fosfatos são 

eficientes no controle da oxidação de manteiga, e o hexametafosfato de sódio é 

efetivo na inibição da descoloração oriunda da reação de Maillard em leite 

condensado açucarado (ARAÚJO, 2004). 

  A utilização do pirofosfato de sódio tribásico aumenta a vida útil de vegetais 

desidratados, quando, quando imerso em solução antes do branqueamento e da 

secagem. Os polifosfatos são eficazes na preservação da cor vermelha natural do 

tomate em ketchup e sucos. 

  O pirofosfato ácido de sódio controla o escurecimento em batata após o 

cozimento; em maçã fatiada, os fosfatos controlam o escurecimento, além de 

preservarem sua textura e sabor. 

  Na indústria de carnes, o fosfato é muito utilizado na retenção da cor e no 

controle do desenvolvimento de sabor estranho (não característico). Em pH na faixa 

de 6,5 – 6,8, ele retarda a oxidação da oximioglobina para a forma castanha 

matamioglobina; preserva a cor e evita o fenômeno conhecido por warmed over 

flavor (sabor de requentado) em produtos à base de peixe, carne suína e frango 

cozidos ou refrigerados. Em combinação com o ácido ascórbico é efetivo no controle 

da rancidez oxidativa em carne pré-cozida (ARAÚJO, 2004). 

  Os fosfatos também são utilizados no processamento de queijo. Eles auxiliam 

na estabilização da emulsão gordura-proteína-água e atuam sequestrando os íons 

cálcio da para-k-caseína, ocasionando novo arranjo e consequente exposição de 
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grupos polar e apolar da proteína do leite. Além do efeito sequestrante, os ânions 

participam de ligações iônicas entre as moléculas de proteína, estabilizando a matriz 

e retendo as gorduras resultando no produto com textura uniforme desejável. Os 

fosfatos utilizados para esse propósito são os ortofosfatos de sódio e os polifosfatos 

em que estão inclusos os hexamatafosfatos de cálcio e pirofosfato de cálcio 

(ARAÚJO, 2004). 

  O fósforo é encontrado no organismo na forma inorgânica (sais de fosfato), 

bem como na forma orgânica, como participante de importantes funções metabólicas 

(ATP, 2,3-DGP) concentrando-se principalmente nos ossos e no compartimento 

intracelular. Os distúrbios de seu metabolismo decorrem basicamente da 

redistribuição de fósforo entre os compartimentos intra e extracelular do balanço 

entre aporte e excreção (BARBOSA et al.,1999 ). 

  Segundo Barbosa et al. (1999), os distúrbios do metabolismo do fósforo 

podem gerar hipofosfatemia e hiperfosfatemia. As principais causas da 

hipofosfatemia são desnutrição, deficiência de vitamina D, má absorção de gorduras, 

perdas renais crônicas, diurese osmótica(cetoacidose diabética), uso crônico de 

antiácidos, alcalose respiratória. As principais causas da hiperfosfatemia são 

insuficiência renal, hipoparatireoidismo, trauma tecidual maciço, rabdomiólise, lise 

tumoral, hemólise. 

  Em tratamentos dialíticos, a restrição de fósforo é constantemente empregada 

quando há baixa eficiência do tratamento na remoção deste íon do organismo. A 

ingestão por estes pacientes deve ser em torno de 8 a 17 mg de fósforo/kg/dia, 

equivalente a 560 - 1190 mg deste mineral ingeridos diariamente por um indivíduo 

de 70 Kg (CUPPARI, 2009). 

 Hands (2003) apud Silva e Cozzolino (2009) reportaram a concentração de 

fósforo em 100g de frutas frescas: 388 mg em caju; 19,7 mg em morango; 11,06 mg 

em melão cantalupo; 19,3 mg em cereja doce;  39,5 mg em kiwi; 11,1 mg em 

manga. O mesmo autor determinou 13,7 mg/100mL de suco de laranja e  25 mg/100 

mL de suco de ameixa.    
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  Na literatura, os dados sobre concentração de fósforo em alimentos 

industrializados são escassos.    

 

2. Objetivo 

 Determinar a concentração de fósforo em diferentes tipos e marcas de 

alimentos industrializados, contendo aditivos à base de fósforo, disponíveis no 

comércio varejista da cidade de São Paulo. 

 

3. Material e Métodos 

 A determinação da concentração de fósforo (mg P/100g de alimento) foi 

realizada, em triplicata, de acordo com metodologia preconizada pelo Instituto Adolfo 

Lutz (BRASIL, 2008), a qual baseia-se na complexação do fósforo com vanado-

molibdato de amônio e determinação por espectrofotometria na região do visível. 

Construção da curva padrão de fósforo 

 Preparação da solução-padrão estoque de fósforo (2 mg de P/mL): pesaram-

se 4,3965 g de fosfato ácido de potássio (KH2PO4; MM = 136,086 g/mol) 

previamente seco em estufa a 105º C por duas horas. Transferiu-se para balão 

volumétrico de 500 mL e completou-se o volume com água ultrapura (MILIQ).. 

 
 Preparação da solução-padrão  de trabalho (0,1 mg de P/mL): pipetaram-se 5 

mL da solução-padrão estoque de fosforo em um balão volumétrico de 100 mL e 

completou-se o volume com água ultrapura. Preparou-se esta solução no dia do 

ensaio. 

 

 Solução de vanado-molibdato de amônio:  pesaram-se, separadamente, 20 g 

de molibdato de amônio [(NH4)6 Mo7O24.4H2O] e 1 g de vanadato de amônio  

(NH4VO3). Solubilizou-se cada sal em aproximadamente 300 mL de água ultrapura 

quente. Misturaram-se as duas soluções e adicionou-se 140 mL de HNO3 
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concentrado. Transferiu-se para balão volumétrico de 1000 mL, completando-se o 

volume com água ultrapura. 

Obtenção da curva padrão 

 Para a construção da curva padrão, transferiram-se volumes da solução- 

padrão de trabalho (0,1mg P/mL) contendo de 0,2 a 1,5 mg de P em uma série de 

balões volumétricos de 50 mL. Adicionaram-se 10 mL de solução de vanado-

molibdato a cada balão. Completou-se o volume com água ultrapura (MILIQ). Após 

10 minutos, realizaram-se as leituras de absorbância das soluções padrão em 

espectrofotômetro UV/Visível Shimadzu ( = 420 nm).  

 Construiu-se um gráfico (Figura 1) dos valores de Absorbância (A) em função 

da massa de fósforo (mg de P), com auxílio do programa Excell. 

Figura 1 – Curva padrão de fósforo. 

 

Equação da reta: massa de P (mg) = (A - 0,0319)/0,7725       R2 = 0,999019, onde: 

A = Absorbância a 420 nm. 
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Determinação da concentração de fósforo nas amostras de alimentos  

 Coletou-se um total de 20 amostras de alimentos industrializados, contendo 

aditivos à base de fósforo, de diferentes tipos e marcas, disponíveis no mercado 

varejista do município de São Paulo, entre outubro/2013 e maio/2014. 

 As amostras foram assim codificadas: ID: iogurte desnatado sabor morango 

(1 fabricante); BL: bebida láctea fermentada de morango (2 fabricantes); RT: 

requeijão cremoso tradicional (3 fabricantes); RL: requeijão light (1 fabricante); MS: 

molho para salada parmesão (2 fabricantes); RC: refrigerante de cola (2 fabricantes); 

CC: caldo de carne (2 fabricantes); CF caldo de frango (1 fabricante); RA: preparado 

sólido para refresco sabor abacaxi (2 fabricantes); RM: preparado sólido para 

refresco sabor manga (2 fabricantes); RU: preparado sólido para refresco sabor uva 

(2 fabricantes). 

 Alíquotas de aproximadamente 3,0g (balança analítica - resolução: 0,1mg) 

das amostras previamente homogeneizadas foram pesadas em cadinhos de 

porcelana, carbonizadas em bico de Bunsen e incineradas em forno mufla (QUIMIS) 

a 450ºC até completa mineralização das mesmas. As cinzas foram dissolvidas em 

10mL de ácido clorídrico e 2 mL de ácido nítrico concentrados e submetidas a 

aquecimento até ebulição por 5 minutos para hidrólise de polifosfatos e transferidas 

para balão volumétrico de 100 mL, completando-se o volume com água ultrapura.  

 Pipetou-se uma alíquota adequada de cada uma das amostras para balão 

volumétrico de 50 mL, assegurando leitura de absorbância na faixa linear da curva-

padrão. Adicionou-se volume de 10mL do reagente vanado-molibdato de amônio, 

completando-se o volume com água ultrapura, homogeneizou-se e após 10 minutos, 

realizou-se a leitura de absorbância a 420 nm. A quantidade de fósforo foi 

determinada empregando-se a equação da curva padrão. 

4. Resultados 

 Os valores médios e os desvios padrão das concentrações de fósforo nas 

diferentes amostras encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores médios e desvios padrão das concentrações de fósforo nas amostras de 
alimentos industrializados comercializados no município de São Paulo. 

Código 

da 

amostra 

Descrição Concentração de 

fósforo (mg/100g 

ou 100 mL) 

ID Iogurte desnatado polpa morango 78,32±0,82 

BL1 Bebida láctea fermentada com polpa de morango 51,30±1,36 

BL2 Leite fermentado integral com polpa de morango 63,94±1,82 

RT1 Requeijão cremoso 368,06±2,35 

RT2 Requeijão cremoso 369,54±4,44 

RT3 Requeijão cremoso 749,09±2,96 

RL Requeijão cremoso light 761,33±9,99 

MS1 Molho para salada parmesão 30,47±0,81 

MS2 Molho para salada parmesão 19,46±0,78 

RC1 Refrigerante de cola 11,03±0,73 

RC2 Refrigerante de cola 13,75±0,87 

CC1 Preparado para caldo sabor carne 288,74±5,49 

CC2 Preparado para caldo sabor carne 121,80±1,96 

CF Preparado para caldo sabor frango 278,46±1,62 

RA1 Preparado sólido para refresco sabor abacaxi de baixa caloria 418,88±6,29 

RA2 Preparado sólido para refresco sabor abacaxi de baixa caloria 540,90±7,00 

RM1 Preparado sólido para refresco sabor manga de baixa caloria 379,33±12,17 

RM2 Preparado sólido para refresco sabor manga de baixa caloria 532,98±2,60 

RU1 Preparado sólido para refresco sabor uva de baixa caloria 427,90±8,57 

RU2 Preparado sólido para refresco sabor uva de baixa caloria 278,29±6,87 

 Pode-se verificar que, dentre as amostras de requeijão houve grande 

variabilidade na concentração de fósforo (368,06 a 761,33 mg P/100g), além do fato 

de algumas delas apresentarem teores bastante elevados deste mineral. 

 Também foi observada uma variação importante entre as concentrações de 

fósforo nos molhos para salada, caldos de carne e de frango e preparados sólidos 

para refresco dos diferentes sabores e fabricantes. 

 Dentre os preparados sólidos para refresco do fabricante 2 (RA2, RM2 e 

RU2), a amostra de sabor uva apresentou o menor teor de fósforo (278,29 mg 

P/100g).  
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5. Considerações Finais 

 A variabilidade na concentração e a quantidade de fósforo encontrada neste 

estudo em alimentos industrializados contendo aditivos à base deste mineral 

evidencia a importância da avaliação para promoção de orientação nutricional 

adequada. 
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