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Introdução 

Suspeita-se que o consumo de sódio em excesso 

seja a origem de diversas doenças no trato urinário 

e também cardiovascular. Nos animais, há indícios 

que o excesso de sódio encontrado nas rações seja 

a causa de várias enfermidades localizadas 

principalmente no sistema urinário. No Brasil, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA)
1
 é o responsável pela regulamentação dos 

alimentos para animais. Com o constante aumento 

do mercado de alimentos destinados a animais 

domésticos é necessário um controle da qualidade 

desses produtos, bem como o desenvolvimento de 

métodos simples e rápidos para atender a demanda 

da fiscalização.  

O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver e 

validar uma metodologia para quantificação de sódio 

em rações destinadas a animais domésticos. O 

tratamento da amostra é feito de maneira simples, 

econômica e ambientalmente amigável, utilizando 

banho de ultrassom e água desionizada como 

agente extrator. Para a quantificação utiliza-se a 

fotometria de chama. 

Resultados e Discussão 

As amostras de ração secas apresentando em sua 

composição matéria orgânica, sais minerais e outros 

aditivos alimentares que foram reduzidas a pó fino. 

Para extração do sódio presente na ração, foram 

pesadas massas convenientes de cada uma das 

amostras comerciais e adicionada água desionizada 

na relação de 100 mL para 1g de amostra. A 

otimização das condições de preparo das amostras 

utilizando banho de ultrassom foi feita visando à 

detecção de sódio por fotometria de chama. A 

condição otimizada de extração foi determinada 

através de um gráfico de concentração de Na
+
 em 

função do tempo de aplicação da energia de ondas 

ultrassônicas, sendo selecionado o tempo de 20 

minutos. Em seguida, a suspensão é filtrada 

utilizando papel de filtro Whatman N.1 e o volume 

completado em balão volumétrico.  

Foi construída uma curva analítica da intensidade de 

emissão relativa em função da concentração de 

sódio (mg L
-1

), sendo obtida uma relação linear na 

faixa de concentração de 0,90 a 20,01 mg L
-1

, cuja 

equação é Ir = -0,0856 + 4,97C(Na
+
), com R = 0,999. 

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação 

(LQ), determinados de acordo com a recomendação 

da IUPAC, foram de 0,26 mg L
-1

 e 0,87 mg L
-1

, 

respectivamente. O método proposto foi aplicado a 

amostras comerciais de rações para cães adquiridas 

no comércio local (Tabela 1). 

Tabela 1. Determinação de sódio em ração. 

Marca Método Proposto
a
 RSD

b
 

A 11,4 2,2 

B 4,3 2,2 

C 7,8 1,8 

D 5,3 3,5 

E 10,2 2,9 

a 
Determinação expressa em g(Na

+
)/kg de ração; 

b
 Valores dados em porcentagem (%). 

A exatidão do método foi avaliada por estudo de 

adição de padrão na matriz e recuperação, os quais 

apresentaram resultados entre 98,0-104%. Esses 

resultados mostraram-se satisfatórios visto que se 

enquadram dentro dos limites estipulados para 

matrizes complexas como rações de animais. 

Conclusões 

A etapa de pré-tratamento de amostras é a mais 

crítica dentre as operações analíticas. A extração de 

sódio empregando energia de ondas ultrassônicas 

mostrou-se eficiente. O método proposto é exato, 

seletivo, sensível, repetitivo e ambientalmente 

amigável. Os resultados das análises permitiram 

concluir que as amostras analisadas apresentaram 

elevado teor de sódio total, o que pode estar 

correlacionado com frequentes problemas urinários 

em cães. A legislação vigente estipula apenas o 

valor mínimo de sódio presente nesse tipo de 

amostra, sendo necessária uma legislação mais 

rigorosa do que a que se encontra em vigência¹. 
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