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1. RESUMO 

A salsicha é um dos alimentos embutidos com maior teor sódio comparado a outros 

embutidos e é um dos produtos com maior produção e comercialização no Brasil. O 

consumo de sódio é muito importante para o bom funcionamento do organismo, mas 

em pequenas quantidades. Uma alimentação mal elaborada, com alto teor de sódio 

relaciona-se à Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). O objetivo deste 

trabalho foi definir o teor de sódio em salsichas comercializadas no município de Mogi 

Guaçu/SP. A análise foi feita através do método de titulação com solução de nitrato 

de prata. Pesou-se a amostra triturada e logo após transferiu-se para um balão 

volumétrico, deixando em repouso por 2 horas, em seguida transferiu-se a amostra 

para um Erlenmeyer. No Erlenmeyer foi adicionado água destilada e solução de 

cromato de potássio. Foi realizado o método de titulação com a solução de nitrato de 

prata 0,1 mol. Os resultados obtidos nas análises revelaram que 66,6% das 6 marcas 

de salsichas excedem o sódio descrito no rótulo e 33,3% contem menos sódio do que 

apresentado no rótulo. De acordo com RDC nº360 a variação máxima de erros nos 

rótulos é de 20%, sendo assim, apenas duas amostras estão dentro do padrão da 

legislação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os produtos embutidos correspondem a uma grande parte da produção dentro 

das indústrias alimentícias, e a salsicha possui uma alta produtividade entre os 

produtos fabricados no Brasil.  

O nível de sódio das salsichas, comparado a outros embutidos como nuggets, 

batata frita, presunto e salgadinho de milho, é um dos grandes problemas deste 

alimento. 

Sabe-se que o consumo de sódio em quantidades moderadas é muito 

importante para o bom funcionamento do organismo, como a regulação dos fluidos 

intracelular e extracelular que age na manutenção da pressão sanguínea. Uma 

alimentação mal elaborada, com alto teor de sódio, pode se relacionar à Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Embora seja importante a diminuição do teor 

de sódio nos produtos embutidos, como exemplo a salsicha, devemos levar em conta 

os problemas associados a essa diminuição. Sabe-se que o sódio possui diversos 

papéis importantes na fabricação da salsicha, como a ação conservante e o aumento 



da capacidade de retenção de água das proteínas, portanto, o mesmo não pode ser 

retirado sem a consideração cuidadosa de suas consequências. 

  

3. OBJETIVOS 

Verificar a presença de sódio em amostras de salsicha comercializadas na 

cidade de Mogi Guaçu-SP. 

 

Objetivos específicos: 

 Analisar o teor de sódio em amostras de salsicha de diferentes marcas; 

 Comparar o nível de sódio do rótulo com o observado no trabalho. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no laboratório de uma Faculdade da Cidade de Mogi 

Guaçu/SP no ano de 2018. Os produtos foram adquiridos em um supermercado, 

sendo comprados 6 produtos de diferentes marcas. Foram transportadas em caixas 

de isopor com gelox em temperaturas de 16ºC a 20ºC. O método de análise foi o 

método de titulação por nitrato de prata. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Pesou-se 5g da amostra triturada com adição de 200 mL de água destilada e 

transferiu-se para um balão volumétrico de 500 mL, deixando em repouso por 2 horas, 

após o repouso o balão volumétrico foi completado com água destilada até atingir 500 

mL, em seguida foi homogeneizado. Foi transferido para o Erlenmeyer de 250 mL, 

com o auxílio de uma pipeta volumétrica, 10 mL da solução da amostra. Dentro do 

recipiente Erlenmeyer foi adicionado 50 mL de água destilada e 2 gotas de solução 

de cromato de potássio a 10%. Foram realizados o método de titulação com a solução 

de nitrato de prata 0,1 mol. Após o resultado da titulação foi aplicado a seguinte 

fórmula: 

VxFx0,555 = Determinação de Sódio. 

      P 

V: nº de mL de solução de nitrato de prata 0,1 M gasto na titulação 

F: fator da solução de nitrato de prata 0,1 M 

P: nº de gramas da amostra usado na titulação  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram analisadas um total de 6 amostras de salsichas de diferentes marcas. A 

maioria das amostras (66,6%) obtiveram resultado de sódio acima do descrito pelo 

rótulo e 33,3% estavam com resultado de sódio abaixo do descrito pelo rótulo. 

Segundo a RDC nº 360, os valores declarados nos rótulos nutricionais podem 

apresentar uma variação de 20% para mais e para menos. As marcas A, D, E, F 

analisadas apresentaram variações maiores que 20% em relação ao que foi descrito 

pelo produto, demonstrando baixa padronização de seus processos, conforme 

demonstrado na tabela 1. 

 

  Tabela 1 – Resultados obtidos nas análises de sódio das amostras estudadas 

Marca Teor Sódio Rotulo 

(mg / 100g) 

Teor Sódio Teste 

(mg / 100g) 

Desvio 

padrão 

Variação 

% 

A 354 1338 5.98 278,13% 

B 1298 1197 61.00 7,86% 

C 1150 1257 128.14 9,36% 

D 450 816 128.62 81,52% 

E 975 1450 44.63 48,76% 

F 734 1328 55.35 80,99% 

 Fonte: Autor 
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