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Resumo

O termo aditivo alimentar é utilizado para definir qualquer ingrediente adicionado de
modo intencional aos alimentos, cujo objetivo seja de alterar as características físicoquímicas, biológicas ou sensoriais, durante todo o processamento, sem, entretanto,
ter a finalidade de nutrir. Dessa forma, devido ao grande consumo de alimentos que
contêm essas substâncias este estudo tem por finalidade identificar aditivos
alimentares presentes em alimentos industrializados, especialmente os de grande
consumo por crianças. Trata-se de um estudo transversal e exploratório conduzido
em hipermercados de Salvador-BA, no período de junho a agosto de 2016, com a
avaliação quanto à presença de aditivos alimentares, dos rótulos e todas as marcas
e sabores encontrados nestes locais de: gelatinas, sucos de caixas, refrigerantes,
macarrão instantâneo, balas e gomas de mascar, cereais matinais, achocolatados
em pó e líquido, leite, sobremesas lácteas e iogurtes. Um total de 265 itens foram
analisados, sendo 33 tipos de gelatinas, 14 sucos de caixa, 35 macarrões
instantâneos, 11 achocolatados em pó, 19 achocolatados líquidos, 55 biscoitos, 38
gomas de mascar e 71 balas. Todas as amostras apresentaram conformidade
quanto à declaração dos aditivos alimentares presentes nos produtos, bem como a
indicação por extenso do corante tartrazina exigido por lei. Observaram-se, em todos
os produtos vários tipos de aditivos, principalmente corantes, que podem trazer
riscos à saúde. Os rótulos dos produtos pesquisados possuíam todas as
informações necessárias a cerca dos aditivos e podem ser utilizados pelos
consumidores como ferramenta para escolha dos alimentos.
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Introdução
O consumo de alimentos ultraprocessados tem grande relevância, pois apesar de
nutricionalmente desbalanceados, devido a sua formulação e apresentação, tendem
a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente
processados. Geralmente, para a produção desses alimentos, entre outras
substâncias, são utilizados os aditivos alimentares cuja função é estender a duração
ou mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura o que os tornam
extremamente atraentes (BRASIL, 2014).

Todavia, o emprego dessas substâncias na produção de alimentos é controverso
visto que embora sob o ponto de vista tecnológico haja benefícios obtidos existe
uma permanente preocupação quanto aos potenciais riscos toxicológicos mediante a
exposição crônica (ANVISA, 2016), como alergias, intolerâncias alimentares e

hiperatividade (McCANN et al., 2007; POLÔNIO E PERES, 2009; AUN et al., 2011).
Assim, uma constante avaliação dos produtos comercializados, no que se refere à
identificação e uso desses insumos nos alimentos, além da exposição a estes, bem
como relacionados a efeitos adversos à saúde se faz necessária. Dessa forma, este
trabalho

tem

por

objetivos

identificar

aditivos

alimentares

em

alimentos

industrializados e os possíveis efeitos sobre a saúde do público infantil.

Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e exploratório, que está sendo
conduzido em hipermercados de Salvador- BA, no período de junho a agosto de
2016. Todas as marcas encontradas no local pesquisado, das categorias (mesmo
tipo de produto) serão avaliadas: cereais (macarrão instantâneo, cereais matinais,
biscoitos) e doces (balas e gomas de mascar); Leite e derivados lácteos (leite,
iogurte,

achocolatados

líquidos

e

em

pó;

sobremesas

lácteas);

Bebidas

industrializadas (sucos e refrigerantes) e gelatinas. Após a coleta dos dados, será
calculada a frequência dos aditivos encontrados nos alimentos e a sua
categorização por grupos regulamentados internacionalmente. Sequencialmente,
será verificado se a utilização está em conformidade com o estabelecido pela
legislação vigente, bem como se há substâncias que são permitidas aqui no Brasil e
proibidas em outros países.

Com base nos resultados obtidos nesta etapa, será feita uma revisão sistemática da
literatura para identificação de estudos experimentais e analíticos, com a finalidade
de averiguar efeitos adversos à saúde, bem como se os produtores de alimentos
obedecem às quantidades estabelecidas pelos órgãos regulatórios.
Desenvolvimento
A coleta de dados iniciou-se em junho, a obtenção de dados, até o momento de 265
produtos. A finalização dessa fase está prevista para setembro de 2016. Após esta
etapa, serão desenvolvidas as demais atividades previstas para o projeto.

Resultados Preliminares

Analisou-se um total de 265 rótulos sendo: 33 de gelatinas, 14 de sucos de caixa,
35 de macarrões instantâneos, 11 de achocolatados em pó, de 19 achocolatados
líquidos, 55 de biscoitos, 38 de gomas de marcas e 71 balas. Todas as marcas
analisadas

apresentaram

conformidade

quanto

à

declaração

dos

aditivos

alimentares presentes nos produtos, bem como a indicação por extenso do corante
tartrazina exigido por lei. Contudo, todos os produtos apresentaram vários tipos de
aditivos, principalmente corantes, que podem trazer riscos à saúde. Os rótulos dos
produtos citados possuem todas as informações necessárias a cerca dos aditivos e
podem ser utilizados pelos consumidores como ferramenta para escolha na hora da
compra.
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