
“Com suco de frutas. Bebida mista de maçã,
uva, maracujá, abacaxi e laranja com
aroma de uva de baixa caloria”. É exata-

mente essa a informação encontrada no rótulo de
um produto da marca Del Valle. Parece até ficção:
em um clássico episódio do seriado mexicano
Chaves, o garoto que dá nome ao programa se entu-
siasma com seu novo empreendimento – uma bar-
raca de sucos. E, ao vender um ao senhor Madruga,
pergunta: “Qual você quer? O que parece de limão,
é de groselha e tem gosto de tamarindo? O que
parece de groselha, é de tamarindo, com sabor de
limão? Ou o que parece de tamarindo, é de limão,
com sabor de groselha?”.

Extravagâncias à parte, o fato é que o mercado
de “bebidas de frutas” experimentou crescimento
vertiginoso nos últimos anos. Entre 2004 e 2008,
a venda de néctares, por exemplo, aumentou nada
menos que 68%. Os números são da Associação
Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e
Bebidas Não Alcoólicas (Abir). Tamanho cresci-
mento veio acompanhado de uma diversidade
cada vez maior de bebidas feitas com frutas. Tem

espaço para tudo, inclusive para esquisitices
como a citada no início desta matéria.

CAPA

As bebidas à base de frutas nunca
estiveram tão em alta. Pudera!
Como geralmente são prontas para
o consumo e se autodenominam
saudáveis, atraem os consumidores.
Mas será que elas são tudo o que
prometem e estão em conformidade
com a legislação do setor?
Confira a pesquisa do Idec

Menos saudáveis
do que parecem
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Teor mínimo de polpa

No meio desse bombardeio de marcas, cores e
rótulos vistosos, fica sempre a dúvida: essas be-
bidas são mesmo tão saudáveis quanto suas emba-
lagens sugerem? Para responder a essa pergunta e
também avaliar se a legislação que regula o setor é
cumprida, o Idec fez uma pesquisa com 12 be-
bidas disponíveis no mercado.

CLASSIFICAÇÃO 
Para começo de conversa, você já deve ter re-

parado que os rótulos trazem termos como suco,
néctar, refresco, bebida mista... Mas qual a dife-
rença entre eles? Pois saiba que existe uma legis-
lação específica para definir tudo isso. A principal
delas é o Decreto no 6.871, de junho de 2009, que
substitui um decreto anterior e dispõe sobre a pa-
dronização, a classificação, o registro, a inspeção, a
produção e a fiscalização de bebidas. Mas ele só
passou a valer efetivamente em 2 de dezembro do
ano passado. Assim, produtos fabricados antes
dessa data não necessariamente precisavam seguir
a norma. Mas é preciso ficar atento, pois os esto-
ques dos produtos fabricados antes de dezembro
último vão se esgotar em breve, o que significa que
daqui para a frente as empresas deverão seguir as
determinações previstas pelo Decreto.

Uma das principais diferenças entre as bebidas à
base de frutas é o teor mínimo de polpa (isto é, da
fruta em si) que cada uma precisa ter. O suco é o
que tem a maior concentração. Em seguida vem o
néctar e, por último, o refresco (também chamado
de bebida de fruta). Mas esses percentuais míni-
mos variam caso a caso, já que cada fruta tem uma
particularidade. Por exemplo, quando você faz
um suco caseiro, provavelmente adiciona mais
água a um de goiaba do que ao de laranja. O teor
mínimo de cada fruta é previsto por Instruções
Normativas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa (confira alguns casos no quadro
abaixo). Contudo, a legislação ainda é falha, con-
fusa e cheia de brechas. Por exemplo, o percen-
tual mínimo de pêssego para néctares é de 30%,
mas para sucos ele não é estipulado. Um pro-

blema detectado pelo Idec na legislação é a não
obrigatoriedade de se informar o teor de polpa de
fruta nas embalagens.

Outra diferença: enquanto aos sucos e néctares
não podem ser adicionados corantes e aromas arti-
ficiais, nos refrescos são permitidos corantes auto-
rizados pela Anvisa. Existe também um limite para
a adição de açúcares aos sucos: no máximo 10%
do peso total do produto, mas a quantidade pode
ser menor, dependendo do tipo de suco, o que não
acontece com néctares e refrescos. Vale lembrar
que néctar também é o líquido adocicado produzi-
do por plantas – mais um motivo para inferirmos
que os néctares são mais doces que os sucos.

Os sucos, segundo o Decreto no 6.871/2009, são
ainda subdivididos em sete tipos, sendo os princi-
pais o concentrado e o integral. O concentrado é o
suco desidratado parcialmente – aqueles que em
geral são vendidos em garrafas de vidro e que,
antes do consumo, devem ser misturados a água.
O integral é o suco ao qual não foi adicionado açú-
car e que preserva a concentração natural – no
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Abacaxi

Suco adoçado: 50%
Suco não adoçado: 60%
Néctar*: 40%
*Todo néctar é adoçado

Goiaba

Suco adoçado: 45%
Suco não adoçado: 50%
Néctar*: 35%

Manga

Suco adoçado: 50%
Suco não adoçado: 60%
Néctar*: 40%

Pêssego

Suco adoçado: não consta da legislação%
Suco não adoçado: não consta da legislação

Néctar*: 40%

● Não consuma bebidas industrializadas
de frutas regularmente, pois normalmente con-
têm aditivos e excesso de açúcar. 

● Se não tiver como fugir das bebidas industrializadas,
prefira os sucos integrais, que não contêm con-
servantes, corantes, aromatizantes e açúcar. 

● Após abertos, os sucos, néctares e refrescos devem ser
mantidos sob refrigeração e consumidos no prazo
indicado na embalagem. 

● Se for estocar o produto, escolha um local escuro
e fresco.

Dicas
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caso da laranja, por exemplo, é o líquido “puro”
derivado da fruta espremida. 

AVALIAÇÃO E RESULTADOS
A partir da legislação (informes técnicos da

Anvisa, decretos e leis) que versa sobre as bebidas
de frutas não alcoólicas, o Idec avaliou os rótulos
de 12 produtos, todos comprados na cidade de
São Paulo (veja mais detalhes da metodologia no qua-
dro abaixo).

Os critérios utilizados foram a indicação ou não
no rótulo da frase “não contém glúten”, da presença
de aromatizante e corante, e da adição de açúcar,
conforme prevê a legislação específica para cada
um desses aditivos. Além disso, o Idec também
avaliou quão saudável é cada um desses produtos,
baseando-se justamente na presença ou não dessas
substâncias (veja o quadro Presença de aditivos).

No quesito adição de açúcar, o único suco
adoçado, o suco tropical de manga Jandaia, traz
essa informação apenas na face da caixa escrita
em inglês, contrariando o Decreto no 6.871/09,

que determina que a palavra
“adoçado” seja acrescentada
no rótulo principal do pro-
duto, junto ao seu nome. O
mesmo deve ocorrer quan-
do o adoçante utilizado for
artificial. Para o Idec, a pre-
sença dessa informação em
local visível ajuda o consu-

midor na hora de escolher o suco, néctar ou refresco. 
Vale lembrar que, segundo esse mesmo Decreto,

a quantidade de sacarose adicionada à bebida deve
ser expressa à parte (separado da frutose). Tal
determinação não foi seguida por nenhum dos
produtos em que houve adição de açúcar. O Idec
não os reprovou nesse quesito porque, como expli-
cado anteriormente, as bebidas produzidas antes
de 2 de dezembro de 2009 não precisavam seguir
tal determinação. Em todo caso, fica a dica: se a
bebida tiver sido fabricada depois dessa data, é
importante conferir se os açúcares adicionados
estão discriminados na tabela de nutrientes. Essa
informação é fundamental para se julgar a quali-
dade nutricional do produto. Por exemplo, o suco
Jandaia de manga informa apenas que uma porção
de 200 ml do suco contém 23 g de açúcar, ou seja,
115 g por litro. No entanto, é impossível saber
quanto dessa quantidade é proveniente da própria
fruta e quanto foi adicionado.

Em relação aos aromatizantes – aditivos que
realçam ou conferem aroma aos alimentos, já que
os processos de fabricação podem fazer com que o
sabor e a cor desapareçam ou fiquem menos acen-
tuados – três bebidas foram reprovadas por não
informar a presença desses aditivos no rótulo, o
que contraria o Informe Técnico no 26/2007 da
Anvisa: o suco tropical de manga Su Fresh fit, o
néctar de uva Disfrut e, novamente, o suco Jandaia
de manga. As duas primeiras têm aromas naturais
em sua fórmula e a terceira tem aroma idêntico ao
natural (isto é, sua molécula é quimicamente idên-
tica à do aroma natural, mas obtida por síntese).

Quanto aos corantes, apenas dois dos produtos
avaliados continham esse tipo de aditivo – bebida
mista de frutas verdes Skinka e bebida de frutas sabor
uva Del Valle Frut. O rótulo de ambos trazia essa
informação, conforme prevê o Decreto-Lei no 986/69.

Por fim, o suco de laranja orgânico Ecocitrus foi
reprovado por não informar na embalagem que
não possui glúten em sua composição. 

SAÚDE É O QUE INTERESSA
O poder da publicidade e do marketing é tão

grande que uma simples embalagem pode nos le-
var a crer que determinada bebida é tão saudável
quanto a fruta in natura que originou o produto.
Mas não é bem assim. Conforme explica Vera Bar-
ral, sanitarista e coordenadora da pesquisa, apenas
o consumo de frutas in natura pode proporcionar
o aproveitamento total dos nutrientes. “Os proces-
sos de fabricação dos sucos eliminam nutrientes.
As fibras, por exemplo, raramente são encontradas
em sucos”, explica ela.

Além disso, as bebidas industrializadas tendem a
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SUCOS E NÉCTARES

O Idec comprou 12 bebidas à base de frutas em supermercados da
cidade de São Paulo. São elas: néctar de uva Disfruit; néctar de laranja
Del Valle Mais; suco de abacaxi Maravilha; suco tropical de maracujá
Carrefour; suco tropical de manga Su Fresh fit; suco tropical de manga
Jandaia; bebida de frutas sabor uva Dell Valle Frut; bebida de frutas sabor
uva Kapo; suco integral de uva Sinuelo; bebida mista de frutas verdes
Skinka; suco de laranja orgânico Ecocitrus; e néctar orgânico de goiaba
vermelha Viapaxbio. A ideia era contemplar o maior número possível de
tipos de bebidas (entre sucos, néctares e refrescos). 

A partir da análise da lista de ingredientes impressa no verso das
embalagens, foi verificado se o rótulo da face principal continha algumas
informações obrigatórias, conforme prevê a legislação do setor. São elas:
indicação da presença de glúten, de aromatizante, de corantes artificiais
e da adição de açúcar. 

Além disso, o Idec avaliou a qualidade nutricional das bebidas basean-
do-se na adição ou não de aromatizantes, conservantes, corantes e açúcar. 

Como foi feita a pesquisa

Faltou dizer que o suco
é adoçado, conforme
prevê a legislação
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conter altos teores de açúcar. É o caso dos néctares
(os sucos devem respeitar um limite de adição de
sacarose). Tão práticos, os néctares, geralmente ven-
didos em embalagens de 1 litro, são diluições açu-
caradas de sucos concentrados. “Chegam a ter cerca
de 20 g de açúcar por porção de 200 ml, o equiva-
lente a duas colheres de sopa cheias”, alerta Vera
Barral. O excesso de açúcar causa prisão de ventre,
dificulta a digestão e favorece a obesidade. Portanto,
deve ser consumido com parcimônia.

E o que dizer de corantes, aromatizantes e con-

servantes? Alguns deles, como os corantes tartrazina
(INS102) e amaranto (INS123), e o conservante ben-
zoato de sódio (INS211) são apontados como cau-
sadores de reações alérgicas e estão ligados ao au-
mento de distúrbios de atenção e hiperatividade in-
fantil. O benzoato de sódio está presente em quatro
das bebidas analisadas: suco tropical de maracujá
Carrefour, suco de abacaxi Maravilha, suco tropical
de manga Jandaia e bebida de frutas verdes Skinka,
que ainda contém tartrazina. E o Del Valle Frut sa-
bor uva, aquele do comecinho desta matéria, tem os
corantes amaranto, tartrazina e azul brilhante.

Outro dado que chamou a atenção do Idec é que
alguns produtos utilizam ácido ascórbico (a vita-
mina C) como conservante. O problema é que essa
porção de vitamina C extra consta da tabela de
informação nutricional, o que pode fazer o con-
sumidor acreditar que aquela bebida é saudável. É
o caso do suco tropical de manga Su Fresh fit, do
suco de manga Jandaia e da bebida de frutas verdes
Skinka. Além disso, os três trazem no rótulo ape-
los do tipo “rico em vitamina C”. 

Dado o aspecto nutricional das bebidas industria-
lizadas, a recomendação é tomar o velho e bom
suco caseiro. Se em um dia ou outro a correria falar
mais alto, a melhor opção são os sucos integrais,
que não têm adição de açúcar e outros aditivos.
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Presença de aditivos

Suco integral de uva Sinuelo Não Não Não Não

Suco de laranja orgânico Ecocitrus Não Não Não Não

Néctar orgânico de goiaba Viapaxbio Não Não Não Açúcar cristal orgânico

Suco tropical de manga Su Fresh Não Ácido ascórbico Não Sucralose e acesulfame
(baixa caloria) de potássio

Néctar de laranja Del Valle Mais Aroma natural Não Não Açúcar

Néctar de uva Disfrut Aroma natural Não Não Açúcar

Bebida mista de frutas Aroma sintético Não Não Açúcar
sabor uva Kapo idêntico ao natural

Sabor tropical de Não Conservantes INS-211 e Não Não
maracujá Carrefour INS-223

Suco de abacaxi Maravilha Não Conservantes INS-211 e INS-223 Não Não

Suco tropical de manga Jandaia Aroma natural Conservantes INS-211, INS-223 Corante natural Açúcar
e ácido ascórbico de betacaroteno

Bebida mista de frutas Aroma artificial Conservantes INS-211, INS-202, Corantes artificiais INS-102, Açúcar
verdes Skinka INS-224 e ácido ascórbico INS-110 e INS-133

Bebida de frutas sabor uva Aroma artificial Sorbato de potássio e Corantes artificiais amaranto, Ciclamato de sódio
Del Valle Frut benzoato de potássio tartrazina e azul brilhante e sacarina de sódio

Produto Aromatizante Conservante Corante Adição de açúcar
ou adoçante

Em verde: ausência do aditivo 
Em amarelo: atenção, aditivo natural (corante, aroma, conservante ou açúcar) 
Em vermelho: aditivo artificial (corante, aroma, conservante ou adoçante). De preferência, não consumir o produto

Embora contenham aromatizantes,
seus rótulos não trazem essa informação
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