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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo será avaliar a concentração de flúor presente na água e nos rótulos de 

águas minerais engarrafadas, para verificar se a concentração de flúor informada estão nos 

níveis adequados para os consumidores e se as marcas de água estão disponibilizando 

corretamente as informações para o conhecimento da população do Distrito Federal. Para 

isso, as informações serão coletadas nos rótulos de marcas encontradas em três grandes 

hipermercados de grande circulação da cidade de Brasília. Os dados nos rótulos serão 

analisados durante seis meses. Serão coletada concentração de flúor nos rótulos das águas 

minerais engarrafas não gaseificadas e gaseificadas, sendo a analise da concentração de flúor 

da agua será realizado no Laboratório de Bioquímica da FOB/USP. Este estudo apresenta 

grande importância cientifica com relação aos valores das concentrações de flúor nas águas 

minerais engarrafas coletadas no Distrito Federal, e suafiscalização com maior rigor a fim de 

garantir informação adequada para a população sobre a concentração de flúor contida nestas 

bebidas e a prevenção da cárie dentária. 

 

Palavra-chave: Água mineral, concentração de flúor. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, a maior parte das ocorrências de águas mineralizadas se dá na forma de 

fontes naturais. São águas de superfície que infiltram no subsolo e cujo conteúdo em sais 

guarda uma relação direta com o calor, pois a capacidade de dissolver minerais e incorporar 

solutos aumenta com a temperatura (RAMIRES, 2004). 

A exploração de água mineral ou potável no Brasil é regulamentada pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia. A definição, 

bem como o controle da potabilidade, são de responsabilidade da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1977). 

Diante da necessidade de se padronizar o aproveitamento das águas minerais 

utilizadas para a comercialização por meio do engarrafamento e para outros fins, foi assinado 

o Decreto-Lei, no 7.841, publicado no Diário Oficial da União, de 20 de agosto de 1945, 

conhecido como “Código das Águas Minerais “, em vigor até hoje, com algumas 

alterações(CÓDIGOS DE ÁGUAS MINERAIS,1945). 

As águas minerais engarrafadas deveriam seguir os mesmos critérios estabelecidos 

pela portaria 56 de 14/03/77, do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 15/06/77 que regulamenta o padrão de potabilidade da água no território nacional. Ela 

estabelece que o Valor Máximo Permissível para o íon flúor na água potável, é de 0,6 a 1,7 

mg/l*. Valores acima destes classificariam a água como não potável (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,1977, seção I, parte I). Segundo o World Health Organization (WHO, 1984) citado 

por Vilhena (1996) a Organização Mundial de Saúde (1984) estabelece que a concentração 

máxima de flúor na água potável em termos de fluorose dental seria de 1,5 ppm. 

A fluoretação das águas de consumo continua desempenhando importante papel nos 

programas de prevenção da cárie dentária. Uma vez que sabe-se das dificuldades em 

controlar os hábitos de dieta e de higiene bucal dos pacientes, a utilização de fluoretos como 

uma estratégia de Saúde Pública torna-se um grande aliado para a prevenção, pois além da 

redução da prevalência da cárie, os fluoretos agem reduzindo a velocidade de progressão de 

novas lesões (PAIXÃO et al. 2013), não apenas por ser considerado um dos meios mais 

eficientes de reduzir a cárie, mas também o mais conveniente com relação ao custo. Quando 

utilizada na concentração ideal pode retardar ou mesmo impedir a evolução de seu processo. 

No entanto, é um fator de risco para fluorose dentária, quando a concentração de flúor 

ultrapassa os níveis recomendados. 



pág.  
 

4

Geralmente os consumidores de água mineral buscam uma água saudável, livre de 

impurezas para uso diário, sua utilização vai desde o consumo “in natura”, até o preparo de 

alimentos, gelo, sucos e bebidas (JAKOBSEN, 1993). Dada a variedade de fontes de água 

mineral engarrafadas comercializadas no Distrito Federal e a ausência de dados acerca desse 

consumo, torna-se essencial conhecer o teor de flúor da água que está sendo ingerida, 

assegurando assim os seus benefícios no combate à carie, sem incorrer no risco de fluorose 

dentária. 

Considerando o consumo da água mineral como importante fonte de ingestão de flúor, 

este estudo tem como objetivo avaliar a concentração de flúor em águas e em rótulos de 

águas minerais engarrafadas consumidas  na cidade de Brasília Distrito Federal. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A justificativa da realização deste estudo será avaliar a concentração de flúor presente 

nos rótulos de águas minerais engarrafadas, para verificar se a concentração de flúor na água 

estão nos níveis aceitáveis para os consumidores estão e se a informaçãoe se as marcas de 

águas estão disponibilizando corretamente as informações nos rótulos para o conhecimento 

da população do Distrito Federal. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Coleta e análise das amostras 

Para a obtenção dos dados, a pesquisa será realizada na cidade de Brasília, Distrito 

Federal, por meio de uma amostra estratificada de três hipermercados de grande circulação 

que fazem a comercialização de águas minerais engarrafadas. Será padronizado a seleção de 

frascosplásticos de água mineral de 500 mlem volume, sendo excluído os frascosque 

apresentamvolumes abaixo ou acima de 500 ml. 

Baseado na comercialização, será selecionado marcas de águas minerais engarrafas 

mais encontradas nos hipermercados localizados na região. Os dados contidos nos frascos 

serão anotados e tabulados:  

1. Nome 

2. Fabricante 

3. Local de fabricação 

4. Volume  

5. Classificação quanto ao teor de flúor informado (presente ou não) 

6. Concentração de flúor especificadas nos rótulos (valores mg/L, ppm). 

7. Gaseificada ou não. 

 

O conteúdo de cada frasco será enviado para o Laboratório de Bioquímica do 

Departamento de Biologia Oral da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 

São Paulo (FOB-USP) e seu volume total será previamente pesado para posterior análise da 

concentração de fluoreto. 

A concentração de F presente nas amostras de água será determinada em duplicata, 

usando-se o eletrodo íon-específico combinado (Orion Research, Cambridge, Mass, EUA, 

modelo 9609) após serem tamponadas com volume idêntico de TISAB II. As soluções-

padrão empregadas na realização da curva de calibração (contendo 0,0025-1,6 g/ml F) serão 

preparadas por diluição seriada de um estoque-padrão contendo 100 g/ml NF (Orion). 
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3.2 Análise estatística 

A análise dos dados será feita por meio de estatística descritiva, utilizando-se 

frequências absolutas e relativas, descritas em tabelas e gráficos. 

 

3.3 Divulgação dos resultados 

Será divulgado os resultados da presente pesquisa em congressos e jornadas 

acadêmica da área de Odontologia e através da redação final de artigo cientifico. 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas. 

 

Mês 1:  

Levantamento bibliográfico; revisão de literatura; autorização/seleção dos hipermercados  

Mês 2: 

Levantamento bibliográfico; revisão de literatura; coleta das amostras. 

Mês 3: 

Levantamento bibliográfico, revisão de literatura do tema; coleta das amostras. 

Mês 4: 

Levantamento bibliográfico, revisão de literatura do tema; coleta das amostras. 

Mês 5: 

Levantamento bibliográfico, revisão de literatura do tema; envio das amostras para análise na 

Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP. 

Mês 6: 

Análise dos resultados e escrita final do artigo cientifico. Será divulgado os resultados  da 

pesquisa através de submissão em Congressos e Jornadas Cientificas de Odontologia. 
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