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HISTÓRICO 

 FOGO 

 DEFUMAÇÃO 

 SAL 

 CONDIMENTOS 

 INDÚSTRIA QUÍMICA – 
SUBSTÂNCIAS – COR 

 AROMA 

 SABOR 

 TEXTURA 

 NUTRITIVO 
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ORGÃOS REGULADORES 

 FAO/OMS – CODEX 
ALIMENTARIUS 
COMISSION 
 “Substância não 

nutritiva adicionada 
intencionalmente 
ao alimento , 
geralmente em 
quantidades 
pequenas para 
melhorar o o 
armazenamento” 
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ORGÃOS REGULADORES 

 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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JUSTIFICATIVAS 

 AUMENTAR O VALOR NUTRITIVO 

 AUMENTAR A CONSERVAÇÃO OU 
ESTABILIDADE 

 ATRATIVO AO CONSUMIDOR 

 CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO 
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NÃO JUSTIFICÁVEL 
 EVIDÊNCIA OU SUSPEITA DE QUE O MESMO POSSUI 

TOXICIDADE REAL OU POTENCIAL 
 

 QUANDO INTERFERIR SENSÍVEL OU DESFAVORAVELMENTE NO 
VALOR NUTRITIVO DO ALIMENTO 
 

 QUANDO SERVIR PARA CUBRIR FALHAS NO PROCESSAMENTO 
E NAS TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO DO ALIMENTO 
 

 QUANDO ENCOBRIR ALTERAÇÃO NA MATÉRIA PRIMA DO 
PRODUTO JÁ ELABORADO 
 

 QUANDO INDUZIR O CONSUMIDOR A ERRO, ENGANO OU 
CONFUSÃO 
 

 QUANDO NÃO SATISFAZER A LEGISLAÇÃO DE ADITIIVOS EM 
ALIMENTOS 
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CLASSIFICAÇÃO 

 CORANTE 

 AROMATIZANTE 

 CONSERVADOR 

 ANTIOXIDANTE 

 ESTABILIZANTE 

 ESPUMIFERO 

 ESPESSANTE 

 EDULCORANTE 

 UMECTANTE 

 ANTIUMECTANTE 

 ACIDULANTE 
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CONSERVADORES 

 Ácido benzoico 

 Ácido bórico 

 Ésteres do ácido p-hidroxibenzóico 

 Ácido sórbico 

 Dióxido de enxofre e derivados 

 Nitratos 

 Nitritos 

 Propionatos 

 Ácido deidroacético 
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Ácido benzóico e seus sais 

 Ocorrência natural 

 Tipos e cerejas, ameixa, canela 

 Ação preservativa- moléculas não dissociadas 

 pKa = 4,2  melhor alimentos pH ≤ 4 

 Lise celular M.O. ou competição enzimática 

 Formação de compostos energéticos – uso de 
acetato – metabolismo celular 

 Baixa solubilidade em água – benzoato de sódio 
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Uso do benzoatos 

 Concentrados de frutas para 
refrigerantes (0,1 %) 

 Conservas vegetais (meio ácido 
láctico e acético  (0,1 %) 

 Embalagens de queijo fundido  
(0,2 %) 

 Margarinas (0,1%) 

 Sucos de frutas (0,1 %) 

 Refrigerantes (máx 0,035 %) 
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Ácido Bórico - H3BO3 

 Conservação do coalho ( 0,5 %) 

 Interfere nas enzimas do 
metabolismos de compostos 
fosfóricos 
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Ésteres do ácido para -
hidroxibenzoico 

 Ação semelhante ao ácido benzóico 

 Conservas vegetais (meio lático ou 
acético) (máx 0,1%) 
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Ácido Sórbico 

 Sais de potássio ou cálcio 

 Crescimento de fungos 
(fungistático) 

 Fungos e leveduras com reação 
positiva da catalase – desativação 
das desidrogenases (metabolismo 
de carboidratos e ácidos graxos) 

 Ácido sórbico (hexadienóico 2-4) - 
revestimento de queijos ( 0,1 %) 
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Dióxido de enxofre e derivados 
 Reações com aldeídos – desassimilação de carboidratos  

reduções das ligações S-S de certas enzimas 
 Forma de gás ou sulfito, di ou meta-bissulfitos 
 Pequenas quantidades não é tóxico – oxidado a sulfito e 

excretados 
 [Altas] tóxico ao homem e confere odor desagradável aos 

alimentos 
 Protege ácido ascórbico, caroteno e compostos facilmente 

oxidáveis 
 Previne reações de escurecimento (browning) 
 Melhor forma – ácida não ionizada (perde com  pH) 

 Solúvel em água (4000 vol de SO2 é absorvido por 100 vol 
de água) 

 Intermediário de ácido forte e fraco – combina-se com 
aldeídos e açúcares – 1/30 a 1/60 da ação bacteriostática 

 Vinhos e sucos de uva ( uso)- evita M.O 
 Frutas desidratadas evita escurecimento  
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Nitratos 

 Produtos de origem 
animal 

 Inibição da catalase pela 
hidroxilamina formada 
durante a redução do 
nitrato e acúmulo de 
peróxido de hidrogênio - 
(Clostridium) 

 Nitrato de sódio  e 
potássio – conservação 
de carnes até 0,2 % 

 Conservação de leite 
para produção de queijos 
(0,5 %) 

 Conservação de queijos 
(0,02%) 
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Nitritos 

 Inibe crescimento de 
M.O. - > anaeróbicos 
que aeróbicos 

 Ácido nitroso – forma 
não dissociada – ótima 
atividade 

 Nitrito de sódio e 
potássio – isolados ou 
combinados – 
conservação de carnes 
em salmoura (0,04%) 

 Cura seca 0,06 %  
 Carnes trituradas (0,015 

%) 
 Também mantém a cor 

de carne curadas 
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Propionatos (sais de sódio e cálcio) 

 Mofos 

 Produtos de panificação- associado 
com acetatos 

 Inibe bactérias Bacillus mesentericus, 
B. subtilis, B. panis 

 Produtos de confeitaria ( 0,20 %) 

 Farinhas (0,20 %) 

 Chocolates (0,20 %) 

 Conservas vegetais (0,20 %) 

 Extrato de malte (0,40 %) 

 Margarinas (0,10 %) 

 Queijos (0,20 % ) 
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Resolução - RDC nº 179, de 17 
de outubro de 2001 

 ADITIVO 

INS  
CATEGORIA DE ALIMENTO  Limite Máximo g/100kg 

g/100mL  

451i  8.2.1.1 Produtos frescais embutidos ou não  0,50 (9)  

451i  
8.2.1.2 Produtos secos, curados e ou maturados 

embutidos ou não  
0,50 (9)(11)  

451i  8.2.1.3 Produtos cozidos embutidos ou não 0,50 (9)  

451i  8.2.2.1 Produtos salgados crus  0,50 (9)(11)  

451i  8.2.2.2 Produtos salgados cozidos  0,50 (9)  

451i  
8.3.1 Conservas cárneas, mistas e semiconservas 

cárneas  
0,50 (9)  

466  
8.2.1.1 Produtos frescais embutidos ou não 

embutidos  
0,30  

466  
8.2.1.2 Produtos secos, curados e ou maturados 

embutidos ou não  
0,30  

466  8.2.1.3 Produtos cozidos embutidos ou não  0,30 

466  8.2.2.1 Produtos salgados crus  0,30  

466  8.2.2.2 Produtos salgados cozidos  0,30  

466  
8.3.1 Conservas cárneas, mistas e semiconservas 

cárneas  
0,30  18 



MERCOSUL/GMC/RES. Nº 
31/92 

 Artigo 1o. - Aprovar as definições de ingrediente, aditivo alimentício, 
coadjuvante de elaboração, contaminante e os princípios fundamentais 
recentes ao emprego de aditivos alimentícios, conforme relação a 
seguir:  
 
INGREDIENTES: É qualquer substância, incluídos os aditivos  
alimentícios, empregada na fabricação ou preparação de um  
alimento e que permanece no produto final, ainda que de  
forma modificada;  
 
ADITIVO ALIMENTICIO: É qualquer ingrediente adicionado  
intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir,  
com o objetivo de modificar as características físicas,  
químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação,  
processamento, preparação, tratamento, embalagem,  
acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de  
um alimento; ao agregar-se poderá resultar que o próprio  
aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de  
tal alimento.  

 Esta definição não inclui os contaminantes ou  
substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento  
para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais;  
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MERCOSUL/GMC/RES. Nº 
31/92 (cont) 

 COADJUVANTE DE ELABORAÇAO: É toda substância ou 
matéria,  
excluídos equipamentos e utensílios, que não se consome  
como ingrediente alimentício por si só e que se utiliza  
intencionalmente na elaboração de matérias primas,  
alimentos ou seus ingredientes, para alcançar uma  
finalidade tecnológica durante o tratamento ou elaboração,  
podendo resultar na presença não intencional, porém  
inevitável, de resíduos ou derivados no produto final;  
 
CONTAMINANTE: É qualquer substância indesejável presente 
no  
alimento no momento do consumo, proveniente das operações  
efetuadas no cultivo de vegetais, na cria de animais, nos  
tratamentos zoo ou fitossanitários, ou como resultado de  
contaminação ambiental ou dos equipamentos de elaboração  
e/ou conservação.  
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