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INTRODUÇÃO: 

A Portaria nº 540 publicada pelo Ministério da Saúde em 1997 (BRASIL, 1997) define aditivo alimentar 

como qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o 

objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante etapas como 

processamento, embalagem, armazenagem e transporte. No Brasil, a regulamentação do uso de aditivos em 

alimentos é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

A despeito de despertarem preocupação em parte da população quanto a possíveis efeitos adversos à 

saúde, como alergias, câncer e mudanças na microbiota intestinal (CAO et al., 2020), os aditivos alimentares 

têm um papel importante devido à sua ampla utilização em alimentos industrializados (CHAZELAS et al., 

2020). Nesse sentido, a necessidade do uso de um aditivo deve ser justificada sempre que proporcionar 

vantagens de ordem tecnológica durante o processamento dos alimentos, permitindo a obtenção de produtos 

seguros e com as características sensoriais desejadas, e não quando estas possam ser alcançadas por operações 

de fabricação mais adequadas ou por maiores precauções de ordem higiênica ou operacional (BRASIL, 1997).  

Dessa forma, para que seja autorizado o uso de um aditivo em certo tipo de alimento, é necessária a 

realização de estudos e análises que comprovem a sua segurança. O Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives (JECFA) é um comitê científico que, dentre outras atividades, realiza avaliações toxicológicas e de 

segurança de uso dos aditivos alimentares. A partir desses estudos, encontra-se uma Ingestão Diária Aceitável 

(IDA) para o aditivo, que é um dos parâmetros utilizados para o estabelecimento do seu limite de uso no 

alimento (CALDAS & SOUZA, 2000). Logo, o uso dos aditivos deve ser limitado a alimentos e condições 

específicas e ao menor nível para alcançar o efeito desejado, em concentrações nas quais sua ingestão diária 

não supere os valores de IDA recomendados (BRASIL, 1997).  

Nota-se, entretanto, que não existe um banco de dados consolidado sobre aditivos alimentares no 

Brasil que reúna informações sobre as substâncias utilizadas nos produtos comercializados no País, sua 

frequência de uso nesses produtos, seus limites máximos de uso e os valores de IDA. Dessa forma, o presente 

trabalho objetiva a compilação das informações sobre o uso de aditivos alimentares através de informações 

declaradas nos rótulos de alimentos industrializados comercializados no Brasil. As informações obtidas serão 

utilizadas para a criação de um banco de dados nacional, acessível por um aplicativo ou website, denominado 

Banco de Dados sobre o uso de Aditivos Alimentares no Brasil (BADITI). A criação desse banco de dados 

poderá permitir a identificação das principais tendências de uso dessas substâncias pela indústria e a 

elaboração de estudos de exposição do consumidor brasileiro para avaliação de potenciais riscos à saúde. 

 
METODOLOGIA: 

Identificação dos alimentos que contêm aditivos alimentares 

A partir da consulta aos resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 sobre a 

Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE, 2020), foram identificados alimentos consumidos pela população brasileira que pudessem conter 

aditivos. A POF possui um cadastro de 1832 itens alimentares, dos quais 1593 foram citados na última edição 

da pesquisa (2017-2018), os quais foram agrupados em 116 categorias de alimentos ou preparações que, por 

sua vez, estão contidos em 24 grupos alimentares.  

Dessa forma, selecionou-se os possíveis itens que poderiam conter aditivos, excluindo-se alimentos in 

natura e não industrializados. Nesse sentido, para a comprovação da presença do aditivo de um item, as listas 

de ingredientes de rótulos disponíveis em websites de empresas e grandes redes de supermercados foram 

consultadas. Confirmou-se que 418 dos 1593 itens possuíam aditivos, os quais estavam inseridos em 80 

categorias, que por sua vez estavam contidas em 20 grupos. 

 
Identificação dos aditivos presentes nos alimentos selecionados 

Para a identificação dos aditivos, consultou-se websites de grandes redes de supermercados brasileiros 

e de empresas do setor de bebidas e alimentos, e avaliou-se a lista de ingredientes declarada no rótulo do 

produto ou descrita na seção “Ingredientes” da página do website. Adicionalmente, utilizou-se os resultados 

de trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Toxicologia de Alimentos da FEA/UNICAMP, assim como a 

lista de ingredientes de produtos presentes no banco de dados Desrotulando. Ademais, visitas a 

estabelecimentos comerciais da cidade de Campinas e Itu, no estado de São Paulo, foram realizadas para 

fotografar os rótulos para avaliação complementar das informações levantadas nos websites.  

Destaca-se que a seleção dos produtos ficou restrita àqueles que os aditivos presentes estavam 

corretamente declarados na lista de ingredientes, conforme a legislação brasileira preconiza, e que estavam 

sendo comercializados durante a vigência desta pesquisa. Escolheu-se preferencialmente marcas de 

abrangência nacional, onde pretendeu-se avaliar ao menos cinco diferentes marcas por item. No total, 3299 

rótulos foram avaliados, indicando uma média de aproximadamente oito rótulos por item. 

 
Limites máximos permitidos e Ingestão Diária Aceitável 

Enquanto os limites máximos permitidos de cada aditivo verificado na etapa anterior foram obtidos a 

partir das normas listadas na Biblioteca de Alimentos da ANVISA (ANVISA, 2022a), os valores da IDA da 

substância foram buscados nas monografias do JECFA, disponíveis em: https://apps.who.int/food-

additives-contaminants-jecfa-database/. Assim, a permissão e a limitação de cada aditivo em um produto, 

pertencente a um determinado item, são estabelecidas por uma ou mais categorias de normas reguladoras 

específicas, que agrupam diversos alimentos com características similares. Outrossim, para cada categoria, há 

subcategorias com uma breve descrição dos alimentos que a compõem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A avaliação da lista de ingredientes dos produtos incluídos no estudo indicou o uso de 195 aditivos 

alimentares, como ilustrado na Figura 1, representando quase metade das 399 substâncias autorizadas pela 

ANVISA (ANVISA, 2022b). Uma análise global do número de aditivos distintos verificado por grupo de 

alimentos mostra que os grupos dos “doces”, “panificados” e “bebidas” apresentam o maior número de 

substâncias sem repetição, possuindo, respectivamente, 56,4%, 50,3% e 43,1% dos aditivos que constam no 

total geral.  

Dentre os aditivos declarados nos produtos, 88 substâncias possuíam IDA numérica, que é obtida 

dividindo-se o NOAEL (no observed adverse effect level), correspondente à maior concentração da substância 

que não resulte em alterações adversas, pelo fator de segurança de 100 e é expressa em miligrama da 

substância por quilo de peso corpóreo (ANVISA, 2019). Como mostrado na Figura 1, mais da metade das 

substâncias declaradas nos grupos das “bebidas”, “laticínios”, “óleos e gorduras”, “molhos e condimentos”, 

“cereais” e “oleaginosas” possuem esse tipo de IDA. Em valores absolutos, os grupos dos “doces”, 

“panificados”, “bebidas”, “farinhas e massas” e “laticínios” são os que apresentam mais substâncias distintas 
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com IDA numérica acrescidas ao produto, evidenciando a necessidade da avaliação de potenciais riscos à 

saúde do consumidor brasileiro expostos a aditivos dos grupos supracitados.  

Por outro lado, 107 substâncias declaradas possuíam a IDA não especificada ou não limitada, ou seja, 

há evidências de que esses aditivos não representam riscos à saúde nas quantidades adequadas para obtenção 

do efeito tecnológico requerido e o seu emprego está de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), cujo 

limite no alimento é conhecido como quantum satis (q.s.).  

Complementarmente, a Tabela 1 apresenta as 10 substâncias identificadas mais utilizadas e sua 

respectiva identificação pelo International Numbering System (INS), IDA e frequência relativa dentro do grupo 

de substâncias de IDA numérica, onde o sorbato de potássio foi o aditivo mais recorrente, ou dentro do grupo 

de IDA não especificada ou não limitada, com alta frequência de ácido cítrico, lecitinas e glutamato 

monossódico. 

 

IDA numérica  IDA não especificada (NE) ou não limitada (NL) 

Substância INS IDA  

(mg/ kg pc) 

Frequência 

relativa (%)  

Substância INS IDA 

 (mg/ kg pc) 

Frequência 

relativa (%) 

Sorbato de potássio 202 25 9,55  Ácido cítrico 330 NL 13,81 

Trifosfato pentassódico 451i 70 5,88  Lecitinas 322 NL 7,83 

Urucum 160b 12 4,11  Glutamato monossódico 621 NE 7,56 

Benzoato de sódio 211 20 4,07  Goma xantana 415 NE 4,98 

Nitrito de sódio 250 0,07 4,06  Eritorbato de sódio 316 NE 4,68 

Carmim 120 5 3,88  Citrato trissódico 331iii NL 4,45 

Caramelo IV 150d 200 3,59 

 

Mono e diglicerídeos de 

ácidos graxos 

471 NL 4,00 

Acessulfame de potássio 950 15 3,54  Bicarbonato de sódio 500ii NL 3,94 

Sucralose 955 15 3,31  Carragena 407 NL 3,73 

Pirofosfato ácido de sódio 450i 70 3,21  Goma guar 412 NE 3,69 

Tabela 1 – Substâncias mais utilizadas e sua respectiva identificação pelo International Numbering System (INS), Ingestão Diária Aceitável (IDA), expressa 
em miligrama da substância por quilograma de peso corpóreo, e frequência relativa 

Fonte: Autores (2022) 
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Figura 1 - Número de aditivos distintos por grupo 

Fonte: Autores (2022) 
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A Figura 2 mostra a frequência relativa das funções dos aditivos por grupo de alimentos de um total 

de 22 funções identificadas do total de 25 autorizadas pela ANVISA (ANVISA, 2022b), onde para a maior 

parte dos grupos é notável o predomínio de aditivos cuja as funções são de aromatizante, conservador, 

corante, estabilizante, emulsificante, acidulante, antioxidante, espessante e realçador de sabor. Já as funções 

de corante, conservador, estabilizante, edulcorante e emulsificante, representam, nessa ordem, funções com 

maior correlação com aditivos que possuem IDA numérica.  

 Obteve-se uma coleta de 3299 rótulos, onde a Figura 3 apresenta o número absoluto de rótulos 

analisados por grupo e intervalo do número de aditivos no produto. O maior número de rótulos coletados 

pertence ao grupo dos “doces”, “bebidas”, “panificados” e “carnes”, nessa ordem. Os produtos contendo 2 

ou 3 aditivos foram os mais frequentes (27,1% do total), já os que possuíam 10 ou mais aditivos foram os 

menos frequentes (9,3% do total), fator que corrobora com o contexto atual de consumo consciente, no qual o 

excesso de aditivos em alimentos e bebidas não possui percepção positiva por alguns consumidores, estando 

as empresas do setor de alimentos procurando se adaptar e seguir essa tendência por meio da redução de 

aditivos no produto ou substituição por ingredientes que conferem as funções desejadas. 

De forma comparativa, o trabalho de Chazelas et al. (2020), baseado na identificação dos aditivos de 

um banco de dados de produtos da França, identificou um total de 329 aditivos nesses produtos, onde do total 

de produtos alimentícios, 53,8% continham pelo menos um aditivo alimentar (desse total: 33,1% continham 

um, 21,6% dois, 14,5% três, 9,8% quatro e 21% cinco ou mais aditivos). Assim, produtos com 2 ou 3 aditivos 

desse banco de dados francês representam 36,1%. Já de acordo com a pesquisa brasileira de Montera et al. 

(2021), 79,4% dos alimentos analisados continham aditivos (do total: 14,6% continham um, 25% dois ou três, 

29,2% quatro ou cinco e 31,2% seis ou mais). Estes resultados concordam com a proporção de alimentos com 

dois ou três aditivos identificados no presente trabalho, mas divergem sutilmente em relação a produtos com 
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quatro ou cinco aditivos, que correspondem a 20,4% dos rótulos coletados. Ademais, obteve-se que produtos 

com seis ou mais aditivos representam 32,9%, valor próximo ao do estudo brasileiro citado. 

CONCLUSÕES: 

Em suma, o banco de dados sobre o uso de aditivos alimentares no Brasil em desenvolvimento conta 

com um total de 3299 rótulos avaliados distribuídos em 20 grupos de alimentos, totalizando 80 categorias e 

418 itens alimentares. Foram encontrados 195 aditivos distintos, dos quais 88 possuíam IDA numérica. Esse 

banco de dados é de grande interesse para indústrias do setor e para os órgãos reguladores nacionais, 

auxiliando o processo de registro e extensão de uso de aditivos junto à ANVISA e revisão dos limites máximos 

permitidos pela legislação, podendo também contribuir em atividades didáticas de cursos da área de 

alimentos, no desenvolvimento e reformulação de produtos alimentícios e na substituição de ingredientes. 

Esses dados servem ainda de base para outras pesquisas na área de alimentos, nutrição e saúde em função da 

crescente busca pelo consumo consciente de produtos alimentícios. 
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