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RESUMO 

 

Os repositores eletrolíticos são suplementos especialmente formulados para praticantes de 

atividades físicas, com o objetivo de reposição hídrica e eletrolítica. Essas bebidas devem 

apresentar concentrações variadas de sódio, cloreto e carboidratos e podem também conter 

potássio, vitaminas e/ou minerais em concentrações semelhantes às encontradas nos fluidos 

orgânicos. O consumo dessas bebidas, nos últimos anos passa porum crescimento bastante 

expressivo. Do ponto de vista dos consumidores, sua rápida expansão está relacionada a um 

estilo de vida saudável e ao consumo de produtos que vão além de apenas saciar a sede. Esses 

produtos não deixam de levar em sua composição conservantes, acidulantes, corantes e outros 

aditivos químicos, afim de aumentar a validade.Diante disso, o presente trabalho teve como 

objetivo elaborar uma bebida eletrolítica natural, caseira, à base de polpa de acerola, e de 

baixo custo. A bebida foi produzida em três concentrações diferentes de polpa, e realizados 

quatro testes bioquímicos, Potencial de Hidrogênio, Sólidos Solúveis Totais, Acidez Total 

Titulável e Ácido Ascórbico por Titulação com solução de Iodo 5%. Os resultados foram 

comparados entre si, bem como com a literatura e dois produtos conhecidos no mercado. Foi 

concluído que a bebida hidroeletrolítica se mostra uma excelente repositora de líquido, 

eletrólitos e energia. A desvantagem é seu tempo de validade para consumo, que é de cerca de 

24 horas após sua confecção, não sendo possível fabricar para estoque por períodos maiores 

do que este tempo e a sua acidez moderada, não sendo recomendável o consumo de mais de 

400 ml diários. 

 

Palavras-chave: Bebida eletrolítica, Acerola, Energético 

 

ABSTRACT 

 

The electrolyte replacers are supplements specially formulated for physical activities 

practitioners, in order to provide hydric and electrolyctic replacement. Such beverages must 

provide varying concentrations of sodium chloride, and carbohydrates and may also contain 

potassium, vitamins and / or minerals in concentrations similar to those found in body fluids. 

The consumption of such beverages in recent years goes through a fairly significant growth. 

From the consumers' point of view, its rapid expansion is related to a healthy lifestyle and 

consuming products that go beyond just quenching thirst. Yet these products have in its 

composition preservatives, acidulants, colorants and other chemical additives in order to 

increase the shelf life. Therefore, this study aimed to develop a natural electrolytedrink, 

homemade and low cost based on acerola pulp. The drink was produced in three different 

concentrations of pulp, and four biochemical tests were made: Potential of Hydrogen, Total 

Soluble Solids, titratable acidity and ascorbic acid by titration with iodine solution 5%. The 

results were then compared to each other, as well as with the literature and two known 

products on the market.The disadvantage is its expiration time for consumption, which is 

about 24 hours after its manufacture, not being possible to manufacture it for 
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²Mestre em físico-Química pelo Instituto de Química de São Carlos – USP. Doutorando em Engenharia Biomédica – Univap. Docente dos 
curso de Biomedicina, Engenharia e Nutrição do UNINOVAFAPI. E-mail: francilio@uninovafapi.com.br. 
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inventory forperiods longer than this time, and due to its moderate acidity, it is not 

recommended toconsume more than 400 ml daily. 

 

Keywords: Electrolytedrink, Acerola, Energetic 

 

RESUMEN 

 

Los suplementos sustitutos de electrolitos están especialmente formulados para los 

practicantes de actividades físicas, con el fin de agua y reposición de electrolitos. Tales 

bebidas deben proporcionar concentraciones variables de cloruro de sodio, e hidratos de 

carbono y también pueden contener potasio, vitaminas y / o minerales en concentraciones 

similares a las encontradas en los fluidos corporales. El consumo de este tipo de bebidas en 

los últimos años pasa por un crecimiento bastante significativo. Desde el punto de vista de los 

consumidores, su rápida expansión está relacionado con un estilo de vida y productos de 

consumo saludables que van más allá de simplemente apagar la sed. Estos productos no 

permiten ser líderes en sus conservantes composición, acidulantes, colorantes y otros aditivos 

químicos con el fin de aumentar la vida útil. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo 

desarrollar una bebida natural electrolito, el hogar, la base de pulpa de acerola, y bajo costo. 

La bebidafue producida entres concentracionesdiferentesde pulpa,e hizocuatro 

pruebasbioquímicas,Potencialhidrógeno, sólidos solubles totales, 

acideztitulableyácidoascórbicopor titulacióncon una soluciónde yodoal 5%. Los resultados se 

compararonentre sí, así como a la literaturay dosproductos conocidosen el mercado. Se 

concluyó que la bebida electrolito muestra un fluido repositora excelente, electrolitos y 

energía. La desventaja es su tiempo de caducidad para el consumo, que es de 

aproximadamente 24 horas después de su fabricación, no es posible fabricar para el inventario 

para períodos más largos que esta vez, y debido a su acidez moderada, no se recomienda 

consumir más de 400 ml al día. 

 

Palabras clave: Bebida de electrolitos, Acerola, Energético 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os repositores eletrolíticos são suplementos especialmente formulados para praticantes 

de atividades físicas, com o objetivo de reposição hídrica e eletrolítica. Existe um grande 

mercado para estes produtos, principalmente em regiões de clima quente. Essas bebidas 

devem apresentar concentrações variadas de sódio, cloreto e carboidratos e podem também 

conter potássio, vitaminas e/ou minerais em concentrações semelhantes às encontradas nos 

fluidos orgânicos.  (ANVISA, 2010) 

Durante a atividade física, os músculos produzem grande quantidade de calor que deve 

ser dissipado para o meio ambiente e a evaporação constitui a principal defesa fisiológica 

contra o superaquecimento gerado com o exercício em ambientes quentes. O calor produzido 

pelos músculos é transferido continuamente para o meio ambiente à medida que a água é 

vaporizada a partir das vias respiratórias e da superfície da pele. O valor osmótico do plasma 

mailto:lmfarias@uninovafapi.com.br
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sanguíneo humano é de 285 a 295 mOsm/L. Para cada litro de água vaporizada há gasto 

energético de cerca de 580 kcal. (ENDUROSC, 2012). 

A fabricação de bebidas repositoras de fluidos é, de modo fundamental, uma questão 

de mistura de ingredientes. O sabor básico dos eletrólitos presentes é pouco agradável e a 

adição de flavorizantes à base de frutas é comum. Os isotônicos são bebidas não carbonadas, 

de elevada acidez, com baixo conteúdo de carboidratos, variando de 6 a 8%. (ANTONIO et 

al, 2007) 

As frutas consistem em fonte nutricional de vitaminas, minerais e carboidratos 

solúveis, sendo que algumas possuem teor mais elevado de um ou de outro nutriente como, 

por exemplo, a Malpiglia glabra (acerola), que apresenta elevada quantidade de vitamina C. 

Esta vitamina é muito importante para a nutrição humana, sendo o ácido L-ascórbico sua 

principal forma biologicamente ativa. Como um antioxidante potente, tem a capacidade de 

eliminar diversos radicais livres. (SCHERER et al, 2008) 

A acerola é uma fruta degrande interesse por parte da população, e muito utilizada no 

enriquecimento de sucos e alimentos dietéticos por sua elevada concentração de ácido 

ascórbico (vitamina C), além das vitaminas A, B1, B2, B3, e os minerais cálcio, fósforo e 

ferro. A acerola apresenta um teor de vitamina C de 30 a 50 vezes maior do que o encontrado 

em laranjas, cerca de 1 a 2 frutos de acerola são suficientes para suprir o requerimento 

humano diário dessa vitamina. (ADRIANO et al, 2012) 

A indústria de polpas congeladas de frutas tem se expandido bastante nos últimos 

anos, notadamente no nordeste brasileiro. As unidades fabris se compõem, em sua maioria, de 

pequenos produtores que utilizam processos artesanais. A polpa congelada, por apresentar 

características de praticidade, vem ganhando grande popularidade, não só entre as donas de 

casa, mas também em restaurantes, hotéis, lanchonetes, hospitais, etc., onde é utilizada, 

principalmente, na elaboração de sucos. (SCHERER et al, 2008) 

A mudança no hábito alimentar da população brasileira, ocorrida nas últimas décadas, 

tem atraído a atenção dos órgãos reguladores e da comunidade científica como um todo, pois 

a substituição de alimentos in natura por alimentos processados vem contribuindo de forma 

contundente para o empobrecimento da dieta. No que concerne à saúde bucal do indivíduo, a 

ingestão de alimentos não saudáveis e de uma grande quantidade de alimentos potencialmente 

ácidos, ocasionaram um aumento no número de lesões dentárias erosivas. (XAVIER et al, 

2010) 

Com a tendência mundial, o segmento de bebidas hidroeletrolíticas vem ampliando 

seu mercado com novos sabores e atendendo à demanda crescente por novos produtos. O 



11 
 

consumo dessas bebidas, nos últimos anos passa porum crescimento bastante expressivo. Do 

ponto de vista dos consumidores, sua rápida expansão está relacionada a um estilo de vida 

saudável e ao consumo de produtos que vão além de apenas saciar a sede. Esses produtos não 

deixam de levar em sua composição conservantes, acidulantes, corantes e outros aditivos 

químicos, afim de aumentar a validade. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 

elaborar uma bebida hidroeletrolítica natural, caseira, à base de polpa de acerola, e de baixo 

custo. 

 

METODOLOGIA 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Centro Universitário UNINOVAFAPI localizado em 

Teresina – PI. A produção da bebida foi feita no laboratório de Técnica Dietética, o que 

permitiu melhores condições higiênicas em um ambiente apropriado para determinada 

atividade. 

Foram preparados duas bebidas à base de polpa congelada de acerola, em todas as 

amostras os ingredientes foram diluídos em agua filtrada e batidos em um liquidificador. A 

primeira preparação foi uma amostra controle, o suco comum de acerola, preparado com 200 

g de polpa congelada da fruta e 500 ml de água filtrado (ANEXO 1). 

A segunda preparação, a bebida eletrolítica em três concentrações diferentes de polpa 

de acerola. A polpa utilizada no presente trabalho foi adquirida em supermercado local, da 

marcaFruta Polpa®. A primeira amostra foi produzida utilizando 100 gramas de polpa 

(ANEXO 2), a segunda com 200 gramas (ANEXO 3), e a terceira com 300 gramas (ANEXO 

4). Em todas as amostras da bebida eletrolítica foram utilizados 500 ml de água filtrada, uma 

colher de chá (5 g) bicarbonato de sódio (NaHCO3), 1 colher de café (3 g) de cloreto de 

sódio, 2 colheres de sopa (27 g) de sacarose (açúcar cristal) e suco de meio limão galego (15 

ml), as adições foram feitas conforme o esquema a seguir: 

 

Figura 1 – Esquema metodológico da formulação 
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Após o estágio de produção, as amostras foram levadas para análise no Laboratório de 

Bioquímica do Centro Universitário UNINOVAFAPI com 1 hora após a confecção a 25°C, 

onde foram realizados três testes.  

 

POTENCIAL DE HIDROGÊNIO (pH); (ANEXO 5) 

 

Potencial hidrogeniônico (pH) é uma grandeza físico-química que permite indicar se 

um meio aquoso é ácido (valor inferior a 7) ou básico (valor superior a 7). A mensuração do 

pH, isoladamente, representa o melhor parâmetro para avaliação do potencial erosivo de 

bebidas ácidas. O pH, juntamente com seu conteúdo de cálcio, fosfato e flúor, determina o 

grau de saturação de uma bebida em relação à estrutura dental e, consequentemente, seu poder 

de dissolução. (FURTADO et al, 2010) 

O pHmetro é um equipamento muito utilizado em laboratórios para determinar a 

concentração de pH em variadas amostras. Este consiste em um eletrodo que é acoplado a um 

potenciômetro, aparelho que mede a diferença de potencial. O pHmetro permite converter o 

valor de potencial do eletrodo em unidades de pH. Ao ser submerso na amostra, o eletrodo 

gera milivolts que são convertidos para uma escala de pH. 

 Para o teste de pH foram utilizadas 40 ml de cada amostra e com a ajuda de um 

pHmetro Quimis® foram tomados três medidas em cada amostra e então calculou-se a média 

de resultados. 

 

 

SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (°Bx), MEDIDO POR REFRATOMETRIA 

 

A escala Brix (°Bx) é uma escala numérica de índice de refração (o quanto a luz 

desvia em relação ao desvio provocado por água destilada) de uma solução, comumente 

utilizada para determinar, de forma indireta, a quantidade de compostos solúveis numa 

500 ml de Água 
filtrada

+ Polpa de acerola 
congelada

+ 5 g de 
bicarbonato de 

sódio

+ 3 g de cloreto 
de sódio

+ 27 g de sacarose
+ 15 ml de suco 
de limão galego

Mistura batida no 
liquidificador

Bebida 
hidroeletrolítica

http://www.splabor.com.br/equipamentos-laboratorio/phmetro-de-bancada/phmetro-de-bancada-modelo-ph-21.html
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solução de sacarose, utilizada geralmente para suco de fruta. É utilizada na indústria de 

alimentos para medir a quantidade aproximada de açúcares em sucos de fruta, vinhos e na 

indústria de açúcar, bem como outras soluções. (OLIVEIRA et al, 2010) 

 O teste de sólidos solúveis totais foi feito com a ajuda de um refratômetro 

Instrutherm®, que verifica o teor de doçura da amostra. Colocou-se uma gota de cada uma 

das três amostras por vez no refratômetro e verificou-se a quantidade de açúcar em cada uma. 

Em todas as amostras o teste foi repetido três vezes e então calculou-se a média de valores. 

 

ACIDEZ TOTAL TITULAVEL (ATT) DETERMINADA POR TITULAÇÃO COM 

SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 0,1N PADRONIZADA;  

 

A acidez total titulável é a quantidade de ácido de uma amostra que reage com uma 

base de concentração conhecida. O procedimento é feito com a titulação de uma alíquota de 

amostra com uma base de normalidade conhecida utilizando fenolftaleína como indicador do 

ponto de viragem. Quando a amostra é colorida, a viragem pode ser verificada através de um 

potenciômetro pela medida do pH ou por diluição da amostra em água para torná-la de uma 

cor bastante clara. (FARIAS et al, 2012) 

Foram utilizados 10 ml do suco de acerola comum colocados em um balão de 100 ml. 

Este foi então diluído até a marca de 100 ml com água destilada e em seguida retirou-se 10 ml 

da amostra, colocou-se em um erlenmeyer e acrescentou-se 5 gotas de fenolftaleína. Por 

último, titulou-se a mistura com NaOH até o surgimento de outra cor (violeta). Para cada 

amostra o teste foi repetido por mais duas vezes e feita a média dos resultados. 

 

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) DETERMINADO POR TITULAÇÃO COM 

SOLUÇÃO DE IODO 5% 

 

Para determinação do teor de ácido ascórbico (vitamina C) usa-se a reação de 

oxirredução. Que se fundamenta em dois métodos, utiliza a titulação iodométrica direta (ou 

iodimetria) com uma solução padrão de iodo preparada mediante diluição do iodo em solução 

aquosa de iodeto de potássio (KI). Neste método, o iodo é usado direto na titulação como 

oxidante. (VAZ et al, 2011) 

Para determinar a quantidade de ácido ascórbico total foi feita titulação com solução 

de iodo 5%. Utilizando 10 ml de cada amostra, foi acrescentado 1 ml de amido em cada uma e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
https://www.google.com.br/search?safe=off&q=fenolftale%C3%ADna&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMI2o3TtvOtyAIVhA-QCh3DiAfV
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então realizada a titulação com iodo 5%. Para cada amostra o teste foi repetido por mais duas 

vezes e feita a média dos resultados. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 – valores médios obtidos nas análises de potencial de hidrogênio (pH). 

 pH 

Controle 3,50 

100 g 3,95 

200 g 3,77 

300 g 3,99 

Fonte: Laboratório de Bioquímica do Centro Universitário UNINOVAFAPI 

 

Tabela 2 - valores médios obtidos nas análises de sólidos solúveis totais (escala de grau 

°Brix), medidos por refratometria. 

 °Bx 

Controle 0,2 

100 g 1,0 

200 g 1,7 

300 g 2,1 

Fonte: Laboratório de Bioquímica do Centro Universitário UNINOVAFAPI 

 

Tabela 3 - valores médios obtidos nas análises de acidez total titulável (ATT) determinada por 

titulação com solução de hidróxido de sódio 0,1n padronizada.  

 Índice de acidez 

Polpa de Acerola 1,80 

Controle 0,56 

100 g 0,22 

200 g 0,69 

300 g 0,84 

Fonte: Laboratório de Bioquímica do Centro Universitário UNINOVAFAPI 

 

Tabela 4 - valores médios obtidos nas análises de ácido ascórbico (vitamina C) determinado por 

titulação com solução de iodo 5%. 
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 Ácido Ascórbico (mg) 

Polpa de Acerola 0,002 

Controle 0,0007 

100 g 0,0012 

200 g 0,0010 

300 g 0,0010 

Fonte: Laboratório de Bioquímica do Centro Universitário UNINOVAFAPI 

 

Na tabela 1, pode-se observar os valores obtidos nas análises de potencial de 

hidrogênio. A amostra controle apresentou um valor médio de 3,50. Nas amostras da bebida 

proposta, as médias de valores não apresentaram muita diferença entre si, ficando todas 

próximas a 4,0. Estes valores encontram-se altos em relação ao estudo realizado por 

Segtowick et al (2013) que teve como objetivo produzir fermentados de acerola e caracterizá-

los físico-química e sensorialmente, e com o de Caetano et al (2012) que trabalharam na 

formulação de uma geleia a partir do suco e polpa de acerola. Estes autores verificaram que o 

pH da polpa de acerola variou 3,44 a 3,49. Tais valores das amostras da bebida proposta no 

presente estudo apresentaram-se mais altos devido à adição de sumo de limão a mistura. 

Os valores médios das amostras da bebida proposta encontram-se dentro do padrão de 

identidade e qualidade estabelecido por Brasil (2003), que recomenda que o grau de acidez 

mínimo para a polpa de acerola seja de 2,80. No entanto, em seu estudo, Corso et al (2002) 

diz que “a ingestão de bebidas com pH inferior a 5,5, pode causar erosão, particularmente se o 

ataque for de longa duração e repetir-se frequentemente.” 

O processo de erosão é definido como sendo resultado da dissolução química dos tecidos 

dentais mineralizados (esmalte e/ou dentina), decorrente da ação de soluções ácidas e/ou 

quelante, sem a presença de microrganismos. As lesões erosivas caracterizam-se pela 

descalcificação superficial do esmalte, manchas brancas, dureza e aspereza superficiais, 

cavidades largas, rasas e sem ângulos nítidos. (XAVIER et al, 2010) 

Farias et al (2009) avaliaram em seu estudo as propriedades erosivas de bebidas 

industrializadas acrescidas de soja em sua composição, e observaram que a concentração de 

cálcio, fosfato e, em menor grau, o teor de fluoreto de uma bebida ou alimento são fatores 

importantes que influenciam no seu potencial erosivo. Dessa forma, compreende-se que a 

bebida proposta deve ser consumida com moderação, não mais do que uma vez por dia, 

devido ao seu potencial erosivo.  
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A tabela 2 apresenta o resultado de sólido solúveis totais para a amostra controle do 

estudo, com um valor de 0,2. Nas amostras da bebida eletrolítica, observou valores médios 

crescentes entre as três amostras, 1,0 na primeira amostra, 1,7 na segunda e 2,1 na terceira, 

não havendo uma diferença significativa entre as mesmas.Baixos valores de açúcares 

representam um menor risco de consumo para indivíduos diabéticos e para o desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade. Os resultados encontrados nas três 

diferentes concentrações permitem constatar que os valores médios de SST das amostras 

encontram-se abaixo do recomendado por Brasil (2003), que determina que o valor mínimo 

de açúcares totais indicado é de 7,0, e o estudo de Maia et al (2007), queencontraram valores 

de 6,3 e 6,4 de SST de acordo com a escala de °Brix, onde o objetivo deste foi determinar o 

efeito de operações do processamento de suco de acerola sobre as características químicas e 

físico-químicas deste produto. 

Por serem valores baixos, a quantidade de SST encontrados na bebida hidroeletrolítica 

não representam riscos à saúde, se consumida moderadamente. Evidências sugerem que as 

calorias consumidas através de meio líquido têm um menor poder de saciedade quando 

comparadas àquelas ingeridas através de alimentos sólidos, resultando em desequilíbrio dos 

mecanismos orgânicos de autorregulação do consumo de alimentos e, consequentemente, no 

ganho excessivo de peso. (LEVY, R. et al, 2012) 

O consumo de carboidratos durante o exercício parece colaborar na manutenção do 

desempenho aeróbio, enquanto que no desempenho anaeróbio esse efeito não é tão consistente 

quando avaliado de forma aguda em atletas hidratados e sem restrição alimentar. Mesmo não 

colaborando de forma imediata para o desempenho, o consumo de bebida carboidratada 

proporciona uma melhor curva glicêmica durante o exercício evitando assim um quadro de 

hipoglicemia, sendo assim, é recomendada em treinamentos com duração superior a 60 

minutos. (BRITO, 2010) 

Os valores encontrados também podem refletir na aceitabilidade do produto. Devido 

ao aumento da concentração de polpa a cada amostra, o sabor da bebida se torna mais 

acentuada na amostra de 300 g, e a mesma torna-se mais espessa, devido à grande quantidade 

de polpa, o que torna a amostra menos palatável. A amostra de 100 g, além de uma menor teor 

de doçura, possui menor concentração de polpa, dando a mesma um aspecto diluído e com 

menos sabor. Partindo da premissa do estudo, que é de uma bebida nutricional, natural, de 

baixo custo e com uma maior aceitabilidade, a amostra de 200 g encontra-se mais adequada 

para o consumo devido ao seu balanço de ingredientes. 
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Estes valores, quando comparados ao Gatorade® e Powerade®, duas bebidas de 

bastante renome no mercado de isotônicos, mostram-se bastante baixos. O Gatorade® possui 

7,1 mg de açúcares em 200 ml, e a Powerade® apresenta um valor um pouco mais alto, com 

7,5 g de açúcares, enquanto a bebida hidroeletrolítica proposta apresenta apenas entre 1,0 a 

2,1 de açúcares em 500 ml. Dessa forma, é possível verificar que a bebida proposta possui 

uma vantagem por ter uma menor concentração de açúcares em sua concentração. 

Na tabela 3 foram apresentados os valores da análise de acidez total titulável das 

amostras. A polpa de acerola apresentou o valor médio de 1,80. Observou também um valor 

de 0,56 na amostra controle, e na bebida proposta os valores de 0,22 na amostra de 100 g, 

0,69 na amostra de 200 g e 0,84 na amostra de 300 g. Segundo Brasil (2003), a recomendação 

mínima é de 0,20. Estes valores encontram-se abaixo dos encontrados no estudo feito por 

Faraoni et al. (2012), que teve como objetivo desenvolver um suco misto de manga, goiaba e 

acerola utilizando delineamento de misturas para determinar as proporções das polpas. No 

referido estudo foi encontrado o valor de 0,90.  

A amostra de 100 g apresentou um valor mais baixo devido a presença do bicarbonato 

de sódio, que gerou um efeito de tamponação. Nas amostras seguintes, devido a uma maior 

concentração de polpa acrescidas da presença do sumo do limão, observou-se novamente um 

aumento no índice de acidez, onde a amostra de 200 g ficou mais próxima da amostra 

controle, e a amostra de 300 g mostrou-se bastante alta em relação a de 100 g e controle. 

 Na tabela 4 foram apresentados os resultados dos testes de ácido ascórbico. Na 

amostra controle, é possível observar que esta contém 0,0007 mg de ácido ascórbico. A 

amostra de 100 g com 0,0012 mg e a amostra de 200 g e 300 g com um valor de 0,0010 mg. 

A polpa de acerola (100 g) contém apenas 0,002 mg, com isso percebe-se a importância da 

adição de vitamina C, com uma concentração maior de polpa e a adição do suco do limão. A 

RDC de nº 269, de 22 de setembro de 2005 (BRASIL, 2005) determina que a ingestão diária 

de vitamina C para adultos deve ser de 45 mg. Os valores encontrados encontram-se abaixo 

dessa recomendação, porém o valor da amostra de 200 g representa uma quantidade adequada 

para uma refeição, que em combinação com outras refeições ao longo do dia podem 

proporcionar esse valor total diário. 

 A vitamina C é uma substância bastante instável. Assim que entra em contato com o 

oxigênio do ar, começam a ocorrer reações químicas que a destroem. Se o suco estiver 

exposto à luz, a reação será mais rápida ainda. (ZUFFO, 2014) Tais fatores podem 

comprometer ainda mais a vida útil da bebida proposta, que devido a ação dos ácidos já 
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presentes combinados com os adicionados, fazem a mistura oxidar mais rápido. Em resultado 

disso, a validade do produto do estudo é de cerca de 24 horas após sua confecção. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Como conclusão do estudo, a bebida hidroeletrolítica serve ao propósito como 

repositora de líquido, eletrólitos e energia. A mesma apresenta a vantagem de ser de rápido e 

simples preparo, natural e de baixo custo, com ingredientes comuns, encontrados no dia-a-dia 

em domicílio. A desvantagem da bebida naturalmente produzida é seu tempo de validade para 

consumo, que é de cerca de 24 horas após sua confecção, não sendo possível fabricar para 

estoque por períodos maiores do que este tempo. Observa-se também que devido a sua acidez 

moderada não é recomendável o consumo de mais de 400 ml diários. Os resultados 

apresentados anteriormente demonstram a necessidade de novas investigações a respeito 

desse tipo de bebida. 
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ANEXO 5 

 
 

ANEXO 6 

 

Diretrizes para Autores – Revista Interdisciplinar 

 

CATEGORIAS DE ARTIGOS 

A Revista Interdisciplinar publica artigos originais, revisões, relatos de casos, 

resenhas e página do estudante, nas áreas da saúde, ciências humanas e tecnológicas. 

Artigos originais:são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa 

original inédita. Digitados (Times New Roman 12) e impressos em folhas de papel 

A4 (210 X 297 mm), com espaço 1,5 margem superior e esquerda de 3,0 cm e 

inferior e direita de 2,0 cm, perfazendo um total de no mínimo 15 páginas e no 

máximo 20 páginas para os artigos originais (incluindo em preto e branco as 

ilustrações, gráficos, tabelas, fotografias etc). As tabelas e figuras devem ser 

limitadas a 5 no conjunto. Figuras serão aceitas, desde que não repitam dados 

contidos em tabelas. Recomenda-se que o número de referências bibliográficas seja 

de, no máximo 20. A estrutura é a convencional, contendo introdução, metodologia, 

resultados e discussão e conclusões ou considerações finais. 

Revisões: avaliação crítica sistematizada da literatura ou reflexão sobre determinado 

assunto, devendo conter conclusões. Os procedimentos adotados e a delimitação do 

tema devem estar incluídos. Sua extensão limita-se a 15 páginas.  

 

Relatos de casos: estudos avaliativos, originais ou notas prévias de pesquisa 

contendo dados inéditos e relevantes. A apresentação deve acompanhar as mesmas 

normas exigidas para artigos originais, limitando-se a 5 páginas. 

Resenhas: resenha crítica de obra, publicada nos últimos dois anos, limitando-se a 2 

páginas. 

Página do Estudante: espaço destinado à divulgação de estudos desenvolvidos por 

alunos de graduação, com explicitação do orientador em nota de rodapé. Sua 

apresentação deve acompanhar as mesmas normas exigidas para artigos originais, 

com extensão limitada a 5 páginas. 

Todos os manuscritos deverão constar o nome dos autores, titulação, local de 

trabalho, cargo atual, endereço completo, incluindo o eletrônico e indicação de um 

dos autores como responsável pela correspondência. 

O aceite para publicação está condicionado à transferência dos direitos autorais e 
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exclusividade de publicação (ver anexo). 

Os trabalhos serão avaliados pelo Conselho Editorial e pela Comissão de Publicação. 

Os trabalhos recusados não serão devolvidos e os autores receberão parecer sobre os 

motivos da recusa. 

Todos os conceitos, ideias e pressupostos contidos nas matérias publicadas por este 

periódico são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Nas pesquisas que envolvem seres humanos, os autores deverão deixar claro se o 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), bem como o processo 

de obtenção do consentimento livre e esclarecido dos participantes de acordo com a 

Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde de 12 de Dezembro de 2012. 

 

FORMA E PREPARO DO MANUSCRITO 

A Revista Interdisciplinar recomenda que os trabalhos sigam as orientações das 

Normas da ABNT para elaborar lista de referências e indicá-las junto às citações. 

Os manuscritos deverão ser encaminhados somente pelo sistema eletrônico, com 

fonte Trebuchet tamanho 11. 

Página de identificação: título e subtítulo do artigo com máximo de 15 palavras 

(conciso, porém informativo) nos três idiomas (português, inglês e espanhol); nome 

do(s) autor(es), máximo 06 (seis) indicando em nota de rodapé o(s) título(s) 

universitário(s), cargo(s) ocupado(s), nome da Instituição aos quais o trabalho deve 

ser atribuído, Cidade, Estado e endereço completo incluindo o eletrônico do 

pesquisador proponente. 

Resumos e Descritores: o resumo em português, inglês e espanhol, deverá conter de 

100 a 150 palavras em espaço simples, com objetivo da pesquisa, metodologia, 

principais resultados e as conclusões. Deverão ser destacados os novos e mais 

importantes aspectos do estudo. Abaixo do resumo, incluir 3 a 5 descritores alusivos 

à temática. Apresentar sequencialmente os três resumos na primeira página incluindo 

títulos e descritores nos respectivos idiomas. 

Ilustrações: as tabelas devem ser numeradas consecutivamente com algarismos 

arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Os quadros são identificados 

como tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto. O mesmo deve ser 

seguido para as figuras (fotografias, desenhos, gráficos, etc). Devem ser numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 

Notas de Rodapé: deverão ser indicadas em ordem alfabética, iniciadas a cada 

página e restritas a no máximo 03 notas de rodapé por artigo. 

Depoimentos: seguir as mesmas regras das citações, porém em itálico. O código que 

representa cada depoente deve ser apresentado entre parênteses e sem grifo. 

Citações no texto: Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela 
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instituição responsável ou título incluído na sentença devem ser em caixa-alta baixa, 

e quando estiverem entre parênteses caixa-alta. Ex.: 

Exemplos: 

Conforme Frazer (2006), a música sempre foi o ponto central na vida de Madame 

Antoine  

"No caso de Madame Antoine, o gosto pela música foi, desde a infância, central em 

sua vida." (FRASER, 2006, p.37). 

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas 

duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. Ex: 

"Ele se conservava a estibordo do passadismo, tão longe quanto possível" 

(CONRAD, 1988, p.77) 

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com 

recuo de 4 cm da margem esquerda, espaço simples, com letra menor que a do texto 

utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar 

apenas o recuo. Ex: 

A sete pessoas, Daniel Seleagio e sua mulher Giovanni Durant, Lodwich Durant, 

Bartolomeu Durant, Daniel Revel e Paulo Reynaud, encheram a boca de cada um 

com pólvora, a qual, inflamada, fez com que suas cabeças voassem em pedaços 

(FOX, 2002, p.125). 

LISTAGEM DAS REFERÊNCIAS - EXEMPLOS 

Livros como um todo 

SILVA, A. F. M. Genética humana. 7.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2005. 384p. 

Capítulo de livro 

A - Autor do capítulo diferente do responsável pelo livro no todo. ANJOS, M. F. dos. 

Bioética: abrangência e dinamismo. In: BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; 

PESSINI; Leo. Bioética: alguns desafios. São Paulo: Loyola, 2001. p.17-34. 

B - Único autor para o livro todo – Substitui-se o nome do autor por um travessão de 

seis toques após o "In.": 

PESSINI, L. Fatores que impulsionam o debate sobre a distanásia In: 

_____.Distanásia: até quando prolongar a vida? São Paulo: Loyola, 2001. p.67-93. 

Congressos, simpósios, jornadas, etc. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 5, 1999, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de Janeiro:ABRASCO, 1999. 

Trabalhos apresentados em congressos, simpósios, jornadas, etc. 

SOUZA, G. T. Valor proteíco da laranja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
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NUTRIÇÃO. 3, 2000, São Paulo. Anais...São Paulo: Associação Brasileira de 

Nutrição. 2000. p.237-55. 

Dissertações, Teses e Trabalhos acadêmicos 

BUENO, M.S.S. O salto na escuridão: pressupostos e desdobramentos das políticas 

atuais para o ensino médio. 1998 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília. 

Publicações periódicas consideradas no todo (relativo à coleção) 

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA. Rio de janeiro: Fiocruz, 1965- . Semestral 

Artigo de publicações periódicas 

LIMA, J. Saúde pública: debates. Revista Saúde. Rio de Janeiro, v.18, n.2, p.298-

301, nov.1989. 

Partes de revista, boletim, etc. 

Inclui volume, fascículo, números especiais e suplementos, entre outros, sem título 

próprio. Ex:  

VEJA. São Paulo: Abril, n.2051, 12 mar. 2008. 98p. 

Artigo de Jornal 

ALVES, Armando. Minha Teresina não troco jamais. Meio Norte, Teresina, 16 ago. 

2006. Caderno 10, p. 16. 

Legislações - Constituição 

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 

Leis e decretos 

BRASIL., Decreto n.89.271, de 4 de janeiro de 1984. Dispõe sobre documentos e 

procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional. Lex: Coletânea 

de Legislação e Jurisprudência. São Paulo, v.48,p.3-4, jan./mar. 1984. 

Documentos em Meio Eletrônico 

Artigos de periódicos (revistas, jornais, boletim) 

SOUZA. A. F. Saúde em primeiro lugar. Saúde em Foco, Campus, V.4 n.33. 

jun.2000. Disponível em: www.sus.inf.br/frame-artig.html. Acesso em: 31 jul.2000. 

XIMENES, Moacir. O que é uma biblioteca pública. Diário do Povo do Piauí, 

Teresina, 11 mar. 2008. Disponível em: http://www.biblioteca.htm. Acesso em: 19 

mar. 2008. 
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