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1. RESUMO 

O sódio é um dos grandes inimigos da saúde nos dias atuais. Invisível aos olhos, 

muitas vezes é consumido em excesso e acaba trazendo diversos danos à saúde 

como a retenção de líquido, hipertensão e problemas renais. Pesquisas mostraram 

que o brasileiro consome mais que o dobro de sódio do que a recomendação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 2g por dia. A praticidade de 

bebidas industrializadas voltadas ao público infantil, bem como a variedade de 

fabricantes pode ser considerado um indicador de alta demanda e crescimento deste 

mercado, porém há deficiência de estudos científicos que comprovem, com dados 

laboratoriais, o teor de sódio destes produtos. Sendo assim, com o objetivo de 

verificar o cumprimento da legislação na área de bebidas industrializadas, a 

conformidade do teor de sódio declarado e sua adequação com os níveis de 

ingestão diária de referência para crianças, será realizada a análise experimental do 

teor de sódio em algumas amostras de sucos comercializados, de diferentes 

sabores, por fotometria de chama.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O mercado brasileiro de sucos prontos é o segmento de maior crescimento na 

categoria das bebidas não alcoólicas nos últimos anos, tendo um crescimento 

acumulado da categoria, desde 1994, na ordem de 1200%, representando 1,7% na 

categoria das bebidas não alcoólicas (CAMPOS, ROGONI, MASSOCATTO et al.,  

2010). 

Sucos de frutas são bastante consumidos no Brasil, especialmente no verão, não 

somente pelo sabor, mas também como fonte de hidratação por serem ricos em 

nutrientes. Os sais minerais presentes nos sucos são indispensáveis à saúde dos 

seres humanos por desempenharem funções reguladoras, tais como o metabolismo 

de diversas enzimas, o equilibrio ácido-base e a pressão osmótica (FERREIRA et 

al., 2002).  

As práticas de alimentação são importantes determinantes das condições de saúde 

na infância e estão fortemente condicionadas ao poder aquisitivo das famílias, do 

qual dependem a disponibilidade, quantidade e a qualidade dos alimentos 

consumidos (AQUINO E PHILIPPI, 2002). 

Segundo AMORIM (2005), a alimentação infantil sofreu sua primeira grande 

mudança no período compreendido entre 1960 e 1988, com a redução do leite 



materno. Essa alteração foi estimulada pela introdução do leite em pó e de outros 

alimentos que complementaram. Os sucos de frutas são considerados como uma 

boa opção de fonte de minerais e vitaminas.  

Sendo assim, uma preocupação em relação à quantidade de sódio torna-se notória 

mediante ao aumento no consumo de suco, pois se sabe que o consumo elevado do 

sódio na dieta tem sido correlacionado como uma das causas da hipertensão arterial 

na população, incluindo crianças e adolescentes. 

 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o cumprimento da legislação na área de 

bebidas, a conformidade do teor de sódio declarado e sua adequação com os níveis 

de ingestão diária de referência para crianças em sucos industrializados de diversos 

sabores e marcas. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a determinação direta de íons sódio podem ser utilizadas diversas técnicas. 

Contudo, a fotometria de chamas, é a mais simples das técnicas analíticas baseadas 

em espectroscopia atômica. Sendo assim, para a determinação de íons sódio em 

sucos industrializados voltados para o público infantil, está sendo utilizado um 

fotômetro de chamas Analyser 910 com eletrônica de estado sólido, detectores de 

alta sensibilidade e filtros interferenciais.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente foram feitas pesquisas em embalagens de diferentes marcas de sucos 

industrializados voltados para o público infantil. O principal objetivo dessa análise foi 

verificar o teor de sódio informado na rotulagem para a construção da curva de 

calibração, necessária para a posterior quantificação das amostras. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo o item 3, da RDC nº 360, é obrigatório declarar na rotulagem nutricional "a 

quantidade do valor energético e dos seguintes nutrientes: carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio" 

(FERRAREZI, SANTOS E MONTEIRO, 2010). Contudo, ao analisar as rotulagens 



dos sucos em estudo, observou-se que em alguns tipos de suco não aparecem o 

teor de sódio. 

Analisando as informações nutricionais contidas no rótulo dos sucos, foi possível 

observar, além de outros componentes, que existe uma quantidade considerável de 

sódio em uma porção de suco. Além disso, a quantidade de sódio varia cerca de 

55% para sucos do mesmo sabor em diferentes marcas. 

Outro fator importante observado é que o teor de sódio varia de acordo com o sabor 

do suco infantil industrializado. 
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