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RESUMO 

 

A indústria alimentícia, visando aumentar o tempo de vida útil dos produtos 

industrializados utiliza o emprego de aditivos alimentares. O cloreto de sódio, por exemplo, 

funciona como conservante retirando a água dos alimentos osmoticamente, impedindo, 

consequentemente, o crescimento microbiano. Como exemplos de alimentos que podem ser 

armazenados em conserva estão o milho e a ervilha. Considerando que estes produtos são 

embalados na ausência do consumidor, os mesmos precisam obedecer às legislações de 

rotulagem brasileiras, caso comercializados no Brasil. A rotulagem tem por finalidade orientar 

os consumidores sobre as características nutricionais que constituem o alimento, influenciando 

assim, nas escolhas alimentares dos mesmos, sendo necessário, portanto, que essas informações 

estejam claras e obedeçam às legislações vigentes. Este trabalho teve como objetivo analisar os 

rótulos de milho e ervilha em conserva no tocante ao teor de sódio, fibras e lista de ingredientes 

nos rótulos destes produtos. Trata-se de um estudo de caráter descritivo de abordagem 

quantitativa no qual amostras de milho e ervilhas em conserva foram adquiridas no mês de 

janeiro de 2020 em modo de consumidor em supermercados de todas as regionais de Fortaleza 

– CE. Foram avaliadas a quantidade de sódio, fibra e ingredientes apresentados nos rótulos dos 

produtos. Verificou-se que a média de sódio das amostras de milho foi de 300,67 mg e a média 

de fibras foi de 4,38 g. Já a média de sódio das amostras de ervilha foi de 366,71 mg e a média 

de fibras foi de 3,89 g.  Os ingredientes mais prevalentes nas amostras foram água e sal, sendo 

que somente uma amostra de milho e uma amostra de ervilha não continha sal na lista de 

ingredientes. Sendo assim, sugere-se que os consumidores tenham o acesso à educação 

nutricional, para que tenham uma melhor informação sobre rotulagem e assim possam realizar 

suas escolhas de forma consciente. 

  
Palavras-chave: Zea mays. Ervilha. Sódio. Rotulagem de alimentos. Aditivos alimentares. 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The food industry, in order to increase the useful life of industrialized products, 

uses food additives. Sodium chloride, for example, works as a preservative by removing water 

from food osmotically, thereby preventing microbial growth. Examples of foods that can be 

stored canned are corn and peas. Considering that these products are packaged in the absence 

of the consumer, they must comply with Brazilian labeling laws, if sold in Brazil. The purpose 

of the labeling is to guide consumers about the nutritional characteristics that make up the food, 

thus influencing their food choices, making it necessary, therefore, for this information to be 

clear and comply with current legislation. This work aimed to analyze the labels of corn and 

canned peas in terms of the content of sodium, fibers and list of ingredients on the labels of 

these products. This is a descriptive study with a quantitative approach in which samples of 

canned corn and peas were acquired in January 2020 in consumer mode in supermarkets in all 

regions of Fortaleza - CE. The amount of sodium, fiber and ingredients shown on product labels 

were evaluated. It was found that the average sodium in the corn samples was 300.67 mg and 

the average fiber was 4.38 g. The average sodium in the pea samples was 366.71 mg and the 

average fiber was 3.89 g. The most prevalent ingredients in the samples were water and salt, 

with only a corn sample and a pea sample having no salt in the ingredient list. Therefore, it is 

suggested that consumers have access to nutritional education, so that they have better 

information on labeling and thus can make their choices consciously. 

 

Keywords: Zea mays. Pea. Sodium. Food labeling. Food additives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos em conserva surgiram na antiguidade, quando os homens da época 

sentiram necessidade de armazenar alimentos que não estragassem até o término da estação. 

Nesse intuito, a conserva é uma excelente opção para armazenar alimentos produzidos 

excessivamente, o que propicia um aumento na sustentabilidade e evita desperdícios 

(DIONISYO; MEIRELLES, 2003). Como exemplos de alimentos que podem ser armazenados 

em conserva, estão o milho e a ervilha. 

                Entre os anos 2000 e 2018, a produção mundial de milho ultrapassou a marca de 

1.076 bilhões de toneladas, comparada a antiga marca de 591 milhões de toneladas da safra de 

2000/01 para a de 2017/18, significando um aumento de 82%. Tal acontecimento se deve 

principalmente, na necessidade de fabricar ração para frangos e suínos. Poucos países lideram 

a produção de milho no mundo, destacando-se Estados Unidos com 34,5% (371 milhões de 

toneladas), seguido da China com 24,5% (263 toneladas). A produção brasileira de milho é a 

terceira maior do mundo, em seguida, está a União Europeia (em 4° lugar). Estes quatro países 

representam as quatro maiores produções atualmente, com uma parcela representativa de 72,3% 

no planeta (USDA, 2019). 

Já a ervilha, é uma leguminosa de origem Europeia e Asiática, com propriedades 

muito nutritivas. É utilizada como forragem para animais, na produção de silagem e 

principalmente na alimentação humana. A produção mundial está em torno de 28,7 milhões de 

toneladas, sendo 17,4 milhões de ervilhas verdes e 11,3 milhões de ervilhas secas. China e Índia 

são responsáveis por 84% da produção das ervilhas verdes (FAO, 2016). 

Considerando que o milho e a ervilha em conserva são alimentos embalados na 

ausência do consumidor, os mesmos precisam obedecer às legislações de rotulagem brasileiras, 

caso comercializados no país (BRASIL, 2002).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é o órgão responsável pela 

regulação da rotulagem de alimentos no Brasil e estabelece as informações que um rótulo deve 

conter, visando à garantia de qualidade do produto e à saúde do consumidor (BRASIL, 2005). 

A rotulagem tem por finalidade orientar os consumidores sobre a composição do 

produto e as características nutricionais que constituem o alimento, permitindo uma escolha 

consciente pelo consumidor (CAVADA et al., 2012).  

Um dos itens que podem estar presentes na lista de ingredientes de um rótulo de 

alimentos são os aditivos alimentares. Estes são substâncias que a indústria adiciona aos 



alimentos, com o objetivo de prolongar o seu tempo de vida útil ou modificar suas 

características sensoriais dos produtos. No entanto, o consumo excessivo de alimentos que 

contenham algumas dessas substâncias, como por exemplo o sódio, pode trazer malefícios a 

saúde, como a hipertensão arterial, entre outros (DELGADO; ROMEIRO, 2013). 

Com base no exposto, na carência de estudos sobre rotulagem de milhos e ervilhas 

em conserva e devido a importância da interpretação dos rótulos dos alimentos, o presente 

estudo teve como objetivo informar sobre as características nutricionais desses produtos em 

relação ao sódio, fibras e descrever a lista de ingredientes presente nos rótulos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caráter descritivo de abordagem 

quantitativa. As amostras de milho e ervilhas em conserva foram adquiridas no mês de janeiro 

de 2020 em modo de consumidor em sete supermercados de todas as regionais de Fortaleza -

CE localizados em ruas de fácil acesso e com grande movimento comercial. 

Foram analisados os rótulos de milhos e ervilhas em conserva de diferentes marcas. 

Os produtos foram adquiridos de modo a abranger todos aqueles disponíveis em mercado no 

período da coleta de dados. 

Teve como critério de inclusão milhos e ervilhas em conserva em lata e em retort 

pouch. E como critério de exclusão, os produtos estrangeiros e amostras duplicadas. 

Foi construído um checklist a partir dos itens exigidos na Resolução n° 54/2012 da 

ANVISA/MS, a qual aprova o regulamento técnico sobre informação nutricional complementar 

(BRASIL, 2012). 

Além disso, foram avaliadas a quantidade de sódio, fibras e a lista de ingredientes 

(que incluem seus aditivos alimentares) apresentadas nos rótulos dos produtos também através 

de checklist. 

Todas as amostras foram identificadas por códigos através de letras do alfabeto e 

apresentadas através de tabelas.  A média da quantidade de sódio e fibras foi calculada no 

programa Microsoft Excel®. 

 

 

 

 

 



3 RESULTADOS 

 

Para a aquisição dos milhos ervilhas em conserva, foram visitados sete 

supermercados de Fortaleza. Foram adquiridas 16 amostras, sendo nove milhos (oito latas e 

uma amostra em retort pouch) e sete de ervilhas (seis latas e uma amostra em retort pouch).  

Três amostras de milho apresentavam-se como transgênicas contendo (milho Zea 

mays geneticamente modificado a partir de Bacillusthuringiensis e/ou 

Agrobacteriumtumefaciens) (amostras “A”, “E” e “F” – tabela 1). 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 54, RDC (BRASIL, 2012) para 

um produto ser fonte de fibra, o mesmo precisa conter um mínimo de 3 g de fibra por 100 g em 

pratos preparados ou um mínimo de 2,5 g de fibra por porção. No estudo, verificou-se que uma 

amostra de milho e uma de ervilha apresentaram informação nutricional complementar como 

sendo fontes de fibra (Tabela 1). A informação nutricional do milho “D”, apresentava 3,8 

gramas de fibra na porção de 130 g. Já a informação nutricional da ervilha “D”, apresentava 3,5 

gramas de fibra na porção de 130 g. Todos os dados de fibras estão expostos nas tabelas 2 e 3. 

Verificou-se que outras amostras apresentaram-se com mais fibras nas porções apresentadas 

em seus rótulos, apesar de não terem colocado informação nutricional complementar como 

destaque, sendo as com maior teor de fibra a amostra G de milho (6,3 g) e a amostra F de ervilha 

(7,1 g). A média de fibras de todas as amostras de milho foi de 4,38 g e a média de fibras de 

todas as amostras de ervilha foi de 3,89 g na porção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Denominações e informações nutricionais complementares de 

milhos e ervilhas industrializados adquiridos no comércio de Fortaleza – CE 

(2020) 

Código 

da 

amostra 

Denominação do produto Informação nutricional complementar 

Milhos 

A Milho em conserva 

(transgênico) 

 

- 

B Milho verde em conserva Milho ao vapor 

Somente milho e água 

C Milho em conserva - 

D Milho em conserva Apenas milho, água e sal 

Fonte de fibras 

E Milho em conserva 

(transgênico) 

- 

F Milho em conserva 

(transgênico) 

- 

G Milho em conserva Milho ao vapor 

Rico em fibras 

H Milho verde em conserva - 

I Milho granos de choclo em 

conserva 

Colhido no tempo certo 

Do campo para o preparo em 6 horas 

Ervilhas 

A Ervilha em conserva - 

B Ervilha em conserva - 

C Ervilha em conserva - 

D Ervilha em conserva Fonte de fibras e proteínas 

Apenas ervilha, água e sal 

E Ervilha em conserva - 

F Ervilha em conserva - 

G Ervilha crocante cozida ao 

vapor 

Sem adição de sal e açúcar 

          Fonte: Dados da própria pesquisa. 

 

Em relação ao teor de sódio, observou-se que somente uma amostra de milho 

continha a declaração de zero teor de sódio (amostra “B” de milho – tabela 1). A mesma 

apresentava-se como a vapor e chamava atenção do consumidor por destacar que continha 

somente milho e água em sua composição. 

No entanto, o maior teor de sódio encontrado nas amostras de milho foi de 447 mg 

na porção de 130 g (amostra “C” - tabela 2). Sendo a média de sódio de todas as amostras de 

300,67 mg.  

 

 

 

 



 

Tabela 2 – Sódio, fibra e ingredientes em rótulos de milhos industrializados. Fortaleza (2020) 

Código 

da 

amostra 

de 

milho 

Sódio (em mg) 

na porção de  

130 g  

(1 xícara de chá) 

Fibra (em g) 

na porção de  

130 g  

(1 xícara de chá) 

Descrição da lista de 

ingredientes 

 

Quantidade 

de 

ingredientes 

A 386 3,8 Milho (geneticamente 

modificado a partir de 

Bacillusthuringiensise/ou 

Agrobacteriumtumefaciens 

e Zeamays), água e sal. 

3 

B 0  2,6 Milho verde em grão e 

água. 

2 

C 447  5,1 Milho verde e salmoura 

(água e sal) 

3 

D 260 3,8 Milho em grãos, água e sal. 3 

E 386 3,8 Milho (geneticamente 

modificado a partir 

deBacillusthuringiensis 

e/ou 

Agrobacteriumtumefaciens 

e Zeamays), água e sal. 

3 

F 386 3,8 Milho (geneticamente 

modificado a partir 

deBacillusthuringiensis 

e/ou 

Agrobacteriumtumefaciens 

e Zeamays), água e sal. 

3 

G 225 6,3 Milho, água, sal e açúcar. 4 

H 378 5,0 Milho e salmoura (água e 

sal) 

3 

I 238 5,2 Milho verde, água e sal. 3 

MÉDIA 300,67 4,38 - 3 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Já nas ervilhas, o maior teor de sódio foi de 489 mg na porção de 130 g das amostras 

“A”, “B” e “E”- tabela 3. E o menor teor de sódio foi de 51 mg na amostra “ G “- tabela 3. A 

mesma apresentava-se como a vapor e chamava atenção do consumidor por destacar que não 

continha adição de sal e açúcar em sua composição, além de ser embalada à vácuo. Não 

apresentando a presença de outros aditivos, como o da amostra F que possuiu a presença do 

Estabilizante cloreto de cálcio. A média de sódio de todas as amostras de ervilha foi de 366,71 

mg.  

 

 

 



Tabela 3 – Sódio, fibras e ingredientes na rotulagem nutricional de ervilhas industrializadas. 

Fortaleza, 2020 

Código 

da 

amostra 

de 

ervilha 

Sódio (em mg) 

na porção de130 g  

(1 xícara de chá) 

Fibra (em g) 

na porção de  

130 g  

(1 xícara de chá) 

Ingredientes 

 

Quantidade 

de 

ingredientes 

A 489 3,6 Ervilha, água e sal 3 

B 489 3,6 Ervilha, água e sal 3 

C 317 3,5 Ervilha, água e sal 0 

D 325 3,5 Ervilha reidratada, 

água e sal 

3 

E 489 3,6 Ervilha, água e sal 3 

F 407 7,1 Ervilha reidratada, 

salmoura (água e sal), 

Estabilizante cloreto 

de cálcio 

2 

G 51 2,3 Ervilha e água 0 

MÉDIA 366,71 3,89 - 2 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Dessa forma, os ingredientes mais prevalentes nas amostras foram água e sal 

estando ambos presentes em oito das nove amostras de milho, e em seis das sete amostras de 

ervilha. Somente uma amostra de ervilha e uma mostra de milho não continha sal na lista de 

ingredientes. E o açúcar estava presente em uma amostra de milho (G – tabela 2) e o 

estabilizante cloreto de cálcio em uma ervilha (G – tabela 3). 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Com o passar dos anos, o milho conseguiu se tornar a maior cultura agrícola do 

mundo, batendo a marca de um bilhão de toneladas, deixando para trás os antigos pioneiros, 

trigo e arroz. Paralelo a sua importância no âmbito da produção, o milho ainda se destaca pelas 

várias formas de aproveitamento, dentre elas estão: alimentação humana e animal, produção de 

diversos produtos como combustível, bebidas, polímeros, entre outros (MIRANDA, 2018).  

Mesmo existindo a ideia de que o sódio que é consumido no dia a dia, está presente 

apenas no sal de cozinha e em condimentos à base de sal, boa parte deste mineral é encontrada 

em alimentos processados e ultraprocessados, o qual é utilizado, principalmente como 

conservante (SARNO et al., 2013). 

Por isso, a recomendação limite para o consumo de sódio pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) é de 2g/dia ou 5g de sal (WHO, 2012). No entanto, estima-se que na maior 



parte dos países o consumo médio de sódio seja de 2,3g/dia, enquanto que no Brasil, estipula-

se que a quantidade de sódio consumida por pessoa é de 4,7g/dia ou 12g de sal, excedendo em 

mais de duas vezes o recomendado pela OMS (SARNO et al., 2013) 

O sal, dependendo de sua concentração, pode proporcionar um efeito deletério à 

maioria dos microrganismos e por isso, é considerado um agente conservador de alimentos 

(GAVA et al., 2008).  

Em uma pesquisa sobre a análise do teor de sódio a partir das informações 

nutricionais contidas em rótulos de conservas vegetais industrializadas, foram analisadas 43 

amostras disponíveis em quatro redes de supermercados na cidade de Bento Gonçalves entre os 

meses de janeiro e fevereiro de 2015. Foi verificado a alegação da presença e do teor de sódio 

nos rótulos de conservas de vegetais incluindo pepino, cebola, beterraba, vagem, mini milho, 

cenoura, palmito, pimentão, couve flor, brócolis e rabanete de diferentes marcas. Para comparar 

o teor de sódio entre as conservas, considerou-se porção padrão de 100 gramas. O teor médio 

de sódio encontrado entre as conservas analisadas foi de 598,20 miligramas de sódio por 100 

gramas de conserva, sendo os maiores teores de sódio encontrados nas conservas de palmito e 

pepino. A ingestão de 100 gramas de algumas das conservas analisadas representa a ingestão 

média de 24,3% do recomendado diariamente (CEZAR et al. 2019). Resultado superior ao da 

presente pesquisa que apresentou um teor máximo de 489 mg de sódio em amostra de ervilha. 

Apesar da quantidade de sódio encontrada, ressalta-se que a ervilha possui em sua 

composição, elevados níveis de vitaminas e minerais importantes, como cálcio, ferro, fósforo, 

potássio, proteínas, vitaminas do complexo B, entre outros (CARVALHO et al., 2012). 

Notou-se que uma das amostras com menor teor de sódio apresentava-se como 

embalagem à vácuo. Estudo de Lima et al. (2014) realizado com feijões mostrou que a 

embalagem selada a vácuo foi mais eficiente em diminuir a atividade das enzimas Peroxidase 

(PER) e Polifenoloxidase (PFO), retardando ainda mais o escurecimento e endurecimento dos 

feijões durante o armazenamento por oito meses em condição ambiente. 

Em adição, a utilização de embalagens visa à preservação da qualidade do produto, 

pois criam uma barreira física entre o alimento e o meio externo, diminuindo a troca de gases e 

vapores entre os dois ambientes. Este fato possibilita a redução da atividade de enzimas que 

necessitam de oxigênio para realizar a oxidação do substrato e, consequentemente, pode 

diminuir o escurecimento e endurecimento do tegumento dos grãos (LIMA et al. 2014). 

Lousada et al. (2015) ressaltam que a solução para a ingestão em demasia de sódio 

no Brasil requer tanto a diminuição no teor de sódio adicionado pela indústria a alimentos 

processados ou ultraprocessados quanto a diminuição na adição de sal a preparações culinárias. 



Verificou-se nos rótulos do presente estudo que o teor de sódio chegou a 20 de 

percentual de valores diários (%VD) em três amostras de ervilhas (A, B e E) que apresentaram 

uma quantidade de 489 mg de sódio em suas porções e uma amostra de milho que chegou à 19 

em relação ao %VD (amostra C). Apesar destes valores, ressalta-se que o %VD para fibras 

chegou a 25% em uma amostra de milho (amostra G) a qual possuía 6,3 g de fibras na porção 

e 28% em uma amostra de ervilha (amostra F) a qual possuía 7,1 g de fibras na porção. No 

entanto, cabe salientar que a amostra F de ervilha possuía em sua lista de ingredientes um 

estabilizante como aditivo alimentar. 

No caso dos alimentos fonte de carboidratos, o efeito na saciedade está diretamente 

relacionado ao teor de fibras presentes na refeição. Elas retardam o esvaziamento gástrico e 

controlam a velocidade do peristaltismo intestinal, refletindo na saciedade. Dessa forma, 

alimentos com grandes quantidades de fibras contribuem para que o indivíduo coma menos, 

auxiliando no controle da ingestão total de alimentos (BRASIL, 2016). 

Das amostras de milho analisadas, três são de milho transgênico. O cultivo de 

plantas transgênicas é um tema que engloba interesses, impactos e conflitos variados, sendo um 

assunto recorrente em discussões científicas, éticas, econômicas e políticas. Mundialmente, há 

um debate sobre as consequências dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM) na 

saúde das pessoas, dos animais e em relação ao meio ambiente. As liberações para o cultivo 

comercial de plantas transgênicas devem ser precedidas por pesquisas de cunho nutricional e 

toxicológica durante um longo período (NODARI; GUERRA, 2003).  

Em relação à rotulagem, uma pesquisa constatou que 70% das pessoas não 

conseguem interpretar as informações expostas nos rótulos, o que pode contribuir para um 

consumo inadequado e, como consequência, o risco de algumas doenças ligadas à má 

alimentação (BRASIL, 2005). 

Outro estudo avaliou o hábito de leitura dos rótulos de consumidores em uma rede 

de supermercados de Pelotas-RS, verificando que 48,13% dos entrevistados avaliam os rótulos 

dos alimentos. Houve associação significativa entre hábito de leitura e influência na compra 

dos produtos, enaltecendo a relevância da rotulagem de alimentos na escolha dos alimentos. 

(CAVADA et al., 2012). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os a média de sódio das amostras de milho foi de 300,67 mg e a 

média de fibras foi de 4,38 g. 



Já a média de sódio das amostras de ervilha foi de 366,71 mg e a média de fibras 

foi de 3,89 g.  

Os ingredientes mais prevalentes nas amostras foram água e sal, sendo que somente 

uma amostra de milho e uma amostra de ervilha não continha sal na lista de ingredientes. 

Sendo assim, sugere-se que os consumidores tenham o acesso à educação 

nutricional, para que tenham uma melhor informação sobre rotulagem e assim possam realizar 

suas escolhas de forma consciente. 
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