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O iodo é um microelemento essencial, pois é um constituinte dos hormônios responsáveis pela 
manutenção adequada do metabolismo. Apesar dessa função vital que o iodo possui no organismo, 
o corpo humano não consegue sintetizá-lo, sendo a alimentação a única maneira de se obter esse 
elemento, tendo como exemplo o sal iodado. Em função disso este trabalho, que foi fruto de 
monografia, teve como objetivo analisar o teor de iodo em amostras de sal de cozinha (Cloreto de 
sódio – NaCl) em 5 marcas (A, B, C, D, E) comercializadas no município de Montes Claros, Estado de 
Minas Gerais. Os resultados obtidos foram comparados com o limite permitido pela Anvisa. Para 
isso, foi utilizado o método de titulometria por oxiredução para quantificar a presença do iodo 
(iodometria), verificando se a presença deste elemento nas amostras está dentro das normas 
vigentes, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os resultados obtidos 
mostraram que as cinco marcas analisadas apresentam concentrações de iodo superiores ao limite 
especificado pela norma, sendo a amostra A concentração de iodo igual a 123 mg/Kg, amostra B, 330 
mg/Kg; amostra C, 190 mg/Kg; amostra D, valor de 177 mg/Kg e amostra E concentração igual a 
254 mg/Kg, demonstrando que os valores obtidos estão acima dos valores exigidos pela ANVISA 
que é de 20 a 60 mg/Kg, o que pode gerar uma disfunção hormonal, levando a doenças metabólicas 
no organismo 

Palavras-Chave: Cloreto de sódio. Iodo. Titulometria. 
 
 
Iodine is an essential trace element, because is a compound of hormones responsible for a proper 
maintenance of metabolism. Although it has vital function, the human body cannot synthesize it, the 
only way to get that element is through food, being one of the alternatives iodized salt. So, this work 
aimed to analyze the content of iodine in table salt samples (sodium chloride - NaCl) at 5 marks (A, 
B, C, D, E) sold in the municipality of Montes Claros, Minas Gerais. The results were compared with 
the limit allowed by Anvisa. For this, we used the titration method by redox to quantify the presence 
of iodine (iodometry), verifying if the presence of this element in the samples is within the current 
regulations, according to the National Agency for Sanitary Vigilance (Anvisa). The results showed 
that all five samples analyzed have iodine concentrations above the limits specified by the standard, 
the sample and the iodine concentration of 123 mg / kg, sample B, 330 mg / kg; Sample C, 190 mg / 
kg; sample D, value of 177 mg / kg and sample E, 254 mg / kg, indicating that the values obtained 
are above the levels required by ANVISA which is 20-60 mg / kg, which can cause a hormonal 
dysfunction, leading to metabolic disorders in the body. 
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1. INTRODUÇÃO 
O iodo é um elemento químico essencial para 

a saúde humana. Sua função no organismo está 
associada com a produção de hormônios como os 
da tireoide, que por sua vezes relacionam-se com 
o metabolismo do organismo, funções cerebrais e 
atuação no sistema nervoso (DUNN et al, 1990). 
De uma forma geral, a utilização do iodo no nosso 
organismo está esquematizada na Figura 1. O 
hormônio TSH (Hormônio Estimulante da 
Tireóide) que é produzido pela glândula 
Pituitária, estimula a produção dos hormônios T3 
(Triiodotironina) e T4 (Tiroxina), (hormônios 
sintetizados a partir do iodo) que vão atuar em 
diversos tecidos no organismo, como músculos, 
rins, coração, cérebro e a própria glândula 
Pituitária para controlar sua produção de TSH. 

 
 

Figura 1: Esquema ilustrativo da ação do hormônio da 
tireoide atuando em diferentes tecidos do corpo 
(FONTE: Modificado de DUNN et al, 1990) 
 

 A falta ou o excesso desse oligo elemento 
pode acarretar sério problemas de saúde. A baixa 
concentração de iodo no organismo pode trazer 

consequências como Bócio endêmico (KOUTRAS, 
2002), hipotireoidismo, cretinismo, 
(MATOVINOVIC, et al 1983), retardo mental em 
crianças, assim como hiperatividade e déficit de 
atenção (VERMIGLIO et al, 2004), além de 
problemas reprodutivos em mulheres 
(VERMIGLIO et al, 2004 e DUNN et al, 2001). 

Por outro lado o excesso de iodo no 
organismo pode causar doenças como 
hipertireoidismo, hipertensão arterial e doença de 
Hashimoto. Outra patologia caracterizada pelo 
excesso desse micronutriente é o aparecimento do 
bócio endêmico, apesar de ser mais comum em 
casos de deficiência desse elemento. (MU et al, 
1987). O bócio endêmico em casos de excesso de 
iodo está relacionado com uma doença autoimune 
que pode surgir em função da grande quantidade 
desse elemento (KOUTRAS, 1996). Em 1999, 
Freitas evidenciou que os anticorpos são 
agressivos e tem como objetivos provocar uma 
rejeição da tireóide. Isso pode fazer a glândula 
aumentar de volume (bócio) ou diminuir seu 
ritmo de funcionamento. 

No Brasil a recomendação de ingestão diária 
de iodo é da ordem de 100 a 200 microgramas (µg) 
em locais onde não se tem distúrbio por 
deficiência de iodo, e o dobro dessa quantidade 
em locais onde há deficiências desse elemento. 
(VANNUCCHI et al, 1990).  

Uma maneira de se evitar a deficiência de 
iodo na população é através da suplementação do 
sal de cozinha com iodo, sendo comercializado 
como iodado, apesar de poder se apresentar no sal 
como forma de iodeto. Essa estratégia vem sendo 
usada desde o início do século XX (NIMER et al, 
2002). O sal para consumo humano deve conter 
uma pequena quantidade de iodo, em forma de 
iodeto ou iodato. De acordo com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), só 
deve ser considerado próprio para consumo 
humano o sal que contiver teor entre 20 a 60 
miligrama (mg) de iodo/Kg de sal. elevando a 
importância da determinação e controle do teor 
deste aditivo no sal (ANVISA, S/D). Outros países 
como a Índia, por exemplo, a quantidade de iodo 
no sal corresponde a 25 mg de iodo/Kg de sal 
(PANDAV et al, 1989) 

Indústrias produtoras de sal de cozinha 
precisam se adequar as exigências da ANVISA e 
para isso necessitam ter controle dentre vários 
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aspectos da produção, o teor de iodo no sal 
comercializado. O método para dosagem de iodo 
no sal baseia-se na titulação volumétrica do iodo 
liberado, após a acidificação da amostra 
adicionada de iodeto de potássio, com solução de 
tiossulfato de sódio 0,005M e usando solução de 
amido como indicador. O amido reage com o iodo 
liberado nas reações de oxidação-redução 
envolvidas, formando um complexo de cor azul 
que é descolorido pela adição de solução de 
tiossulfato de sódio (SKOOG et al, 2006)  

O sistema de iodo-iodeto pode ser usado para 
oxidar ou reduzir substâncias fortemente 
redutoras ou oxidantes, isso por ser um sistema 
composto por dois métodos: DIRETO e 
INDIRETO. 

O sistema direto é responsável pela produção 
do iodo (I2) no meio reacional, sendo o agente 
oxidante da reação, sendo formado com a adição 
do iodo em solução aquosa de iodeto de potássio 
(KI). Já o método indireto, consiste na produção 
da espécie triiodeto (I3-) que será posteriormente 
complexado com amido (indicador)  

Na iodometria, um constituinte em análise 
oxidante é adicionado ao I-1 em excesso 
(geralmente solução de KI em meio ácido) para 
produzir triiodeto (I-3), que é então titulado com 
solução padrão de tiossulfato. O íon tiossulfato 
(S2O3-2) é um agente redutor moderadamente 
forte que tem sido amplamente utilizado na 
determinação de agentes oxidantes por meio de 
um procedimento indireto que envolve o iodo 
como intermediário, de acordo com as equações 1 
a 3. (SKOOG et al, 2006). 

A primeira reação ocorre com a formação de 
uma coloração amarelada, que se deve ao iodeto 
de potássio em contato com ácido sulfúrico, 
havendo dessa forma uma redução do analito 
produzindo uma quantidade estequiométrica 
equivalente de iodo. O iodo então liberado é 
titulado com uma solução padrão de tiossulfato de 
sódio, segundo a reação 3, a seguir: 

 
Eq: (1)       KI03- (iodato/analito) + 5KI + 

3H2S04  3K2S04 + 3I2 + 3H20 
 
Eq: (2)       I2 + I-  I3- 
 
Eq: (3)       2Na2S203 + I2  Na2S406 + 2NaI 
 

Segundo SKOOG e seus colaboradores (2006), 
as titulações envolvendo o iodo são realizadas 
com uma suspensão de amido como indicador. 
Moléculas com alto peso molecular (como amilose 
e amilopectina) podem ser complexadas formando 
compostos coloridos. O aprisionamento do iodo 
dá-se no interior da hélice formada pela amilose. 
Como a amilopectina não apresenta estrutura 
helicoidal, devido à presença das ramificações, a 
interação com o iodo será menor e a coloração 
menos intensa. Nem todos os polissacarídeos, 
apesar de serem moléculas de alto peso molecular, 
originam complexos coloridos com o iodo. Isso 
porque é necessário que a molécula apresente o 
“encaixe” para o iodo, o que não ocorre com 
celulose. 

A titulação termina quando se atinge o ponto 
final da reação ou ponto de equivalência da 
reação. O ponto de equivalência é o resultado 
ideal (teórico) que procuramos em uma titulação. 
O que realmente medimos são os pontos finais, 
que é indicado pela mudança súbita em uma 
propriedade física da solução. Em 2005, Harris 
mencionou que o ponto de equivalência ocorre 
quando a quantidade de titulante adicionado é a 
quantidade exata necessária para uma reação 
estequiométrica com o titulado. 

Esse artigo teve por objetivo realizar a 
quantificação da concentração de iodo presente 
em amostras de sal de cozinha (cloreto de sódio), 
através de titulação volumétrica iodometria, 
comercializadas no município de Montes Claros – 
MG. 

 

2. METODOLOGIA 
  
2.1. Preparação da solução de amido 

A solução de amido foi preparada 
misturando 10g de amido em 1 litro de água 
destilada quente, sob agitação. Prosseguiu-se o 
aquecimento até se obter uma solução clara (evitar 
a fervura), que foi filtrada.  

Após a filtração, a solução foi transferida 
para um recipiente adequado e acondicionada em 
geladeira.  

 
2.2. Preparação e padronização da solução de 
tiossulfato de sódio  
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Pesou-se 24,9g de tiossulfato de sódio 
pentahidratado em um béquer de 500 mL 
contendo 200 mL de água destilada. Após 
dissolução do sal, a solução foi transferida para 
um balão volumétrico de 1000 mL, sendo então 
seu volume aferido até o menisco. A solução foi 
guardada ao abrigo da luz até o momento da 
padronização. 

A padronização do tiossulfato de sódio é 
feito de maneira indireta. Para isso foi utilizado 
dicromato de potássio (K2Cr2O7) em meio ácido 
com iodeto de potássio em excesso. Foram 
pesados 0,15g de dicromato de potássio e 
colocado em estufa a 105°C por 24 horas e então 
resfriado a temperatura ambiente em dessecador. 
Após alcançar temperatura ambiente, o sal foi 
dissolvido em 50 mL de água destilada 
juntamente com 2g de iodeto de potássio (KI) e 8 
mL de ácido clorídrico (HCl) concentrado. 
Titulou-se a mistura com tiossulfato de sódio 
agitado sempre, até que a cor castanha se tornou 
amarela. Foi adicionado 3 mL da suspensão de 
amido (indicador) e titulado com a solução de 
tiossulfato de sódio até a coloração azul 
desapareceu. Essa titulação foi realizada em 
triplicata. 

Para as amostras dos sais iodados, foram 
realizadas análises quantitativas e qualitativas de 
NaCl comercializados em Montes Claro. Essas 
análises foram feitas em cinco marcas (A, B, C, D, 
E) de sal iodado em pacotes de 1 quilograma (Kg) 
através de titulação do tipo iodometria. Para a 
titulação foi usada uma solução previamente 
padronizada de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 
0,005M, solução de amido 1% m/v. iodeto de 
potássio e amostra (LUTZ, 1985). 

As amostras foram acondicionadas em 
estufas da marca Bioética a 105°C por 24 horas e 
então mantidas em dessecadores até temperatura 
ambiente. 

Foi pesado quantitativamente 5 g de cada 
amostra e identificada em A, B, C, D e E, 
respectivamente. Em seguida foram solubilizadas 
com 100 mL de água destilada e transferidos para 
frasco Erlenmeyer de 250 mL., quando então 
foram adicionado 5mL de solução de ácido 
sulfúrico (PA) 0,5M, e 0,1g de iodeto de potássio 
(PA),. Após a homogeneização da solução, a 
mesma apresentou uma coloração castanha. Após 
essa etapa foi adicionado 2 mL de solução de 

amido 1% previamente preparada (indicador). A 
titulação foi realizada em buretas de 50 mL, 
contendo solução padronizada de tiossulfato de 
sódio 0,1M, onde para cada amostra foram 
realizadas análises em triplicata (LUTZ, 1985). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As amostras de sal iodado analisadas 
apresentaram concentrações de iodo superiores ao 
estabelecido pela ANVISA. A amostra A 
apresentou um valor (mg de iodo/Kg de sal) de 
123,19 ± 2,47, enquanto amostra B foi de 330,2 ± 
5,21, amostra C foi de 190,5 ± 2,12, a mostra D 
177,8 ± 1,45 e a amostra E foi 254,0 ± 2,19. 
Considerando o valor de 60 mg de iodo/Kg de 
sal, como concentração recomendada neste 
produto, foi possível perceber que as 
concentrações obtidas variam de 105 a 450 % 
maior do que a recomenda, trazendo com isso 
risco a população ao consumir esse produto. 

Os valores obtidos nas titulações, 
comparando com o valor referência, estão 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Teores de iodo (mg/Kg de amostra) presente 
nas amostra de sal analisadas. 
.  
Amostras Tipo Iodo 

(mg/Kg) 

A Refinado 123,2 ± 2,47 

B Refinado 330,2 ± 5,21 

C Refinado 190,5 ± 2,12 

D Refinado 177,8 ± 1,45 

E Refinado 254,0 ± 2,19 

REFERÊNCIA Refinado 60  

    
 As concentrações obtidas nos 

experimentos e reunidas na Tabela 1 representam 
enorme risco para a população, uma vez que o 
excesso de iodo na alimentação pode ocasionar 
distorções metabólicas. Na amostra A, o teor de 
iodo obtido foi cerca de 105% maior do que a 
concentração recomendável pela ANVISA. Já a 
amostra B, foi de 450%, a mostra C foi de 218%, a 
amostra D foi de 196% e a amostra E apresentou 
323% a mais do que o preconizado na legislação. 
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Figura 2: Valores de iodo (mg de iodo/Kg de amostra) 
das amostras analisadas. A linha preta é o valor limite 
estipulado pela ANVISA. 

 
Segundo Lopes e seus colaboradores (2012) 

o excesso de iodo de origem alimentar é rara. A 
tolerância de iodo por dia pode chegar a 1 mg 
acima do permitido, sem efeito adverso. Porém a 
absorção em excesso desse micronutriente 
diariamente pode provocar o hipertireoidismo 
induzido pelo excesso. Além dessa doença, 
também é possível de desenvolvimento de 
doenças auto-imunes da tiróide, como a doença de 
Graves ou de Hashimoto.  

 
4. CONCLUSÃO 

O sal iodado tem grande importância na 
alimentação humana em função dessa importância 
os resultados obtidos nesse trabalho evidenciam 
problemas em termos de qualidade das marcas 
comerciais analisadas quanto ao teor de iodo, a 
qual é superior ao recomendado. O teste 
quantitativo mostrou-se simples, rápido e de 
baixo custo para a detecção do iodo. Os resultados 
obtidos nas amostras não condizem com os 
valores estabelecidos pela ANVISA e nem os 
apresentados nós rótulos dos produtos. De modo 
geral, o sal de cozinha comercializado em Montes 
Claros – MG não poderia ser consumido pela 
população, uma vez que os resultados não 
apresentaram conformidade de acordo com a 
legislação em vigor. 
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