
INTRODUÇÃO 
Com as mudanças no estilo de vida das pessoas que vivem 

nos centros urbanos, tem-se observado que fora o tempo dedi-
cado diariamente ao trabalho, ao estudo e a alguma eventual 
atividade complementar, como academia e cursos, sobra-nos 
pouco tempo para ficar em casa, tornando inevitável a mu- 
dança dos nossos hábitos. Como resultado, acabamos recor-
rendo à alimentação fora do lar e a uma maior quantidade de 
produtos industrializados, prontos para consumo ou de mais 
fácil preparo. A combinação deste estilo de vida com um even-
tual descuido na refeição, se não adequadamente balanceada 
com os nutrientes dos quais necessitamos e na quantidade 
justa que nosso corpo precisa, pode acabar trazendo proble-
mas à nossa saúde, principalmente se não aliada a uma prática 
regular de atividade física. Como conseqüência, temos visto 
um aumento na incidência de males como a obesidade, o so-
brepeso e complicações a eles relacionados, como o diabetes 
e a hipertensão, que como é sabido, são desencadeadores de 
boa parte das enfermidades da sociedade moderna, como os 
acidentes cardiovasculares.

Nesse cenário, há uma preocupação crescente das pessoas 
em buscar uma alimentação saudável. Dado que se foi o tempo 
em que poderíamos todos os dias dedicar algumas horas para 
selecionar os ingredientes mais frescos no mercado para usar 
no preparo dos nossos pratos, dependemos cada vez mais de 
opções de alimentos industrializados. Estes são, sem dúvida, 
um grande aliado nos tempos atuais, mas que naturalmente 
acabam gerando um interesse das pessoas em saber do que são 
compostos. Esse interesse acaba tornando-se uma preocupa-
ção de muitos em saber se o que estamos consumindo é bom 
ou ruim para nossa saúde. Muitas vezes, ao nos depararmos 
com o rótulo de um produto industrializado temos a intuição 
de que o produto contém muita química, que por desconhe-
cimento acabamos achando que faz mal. Por extensão, somos 

O PURO DULÇOR 
PROVENIENTE DOS 

AMINOÁCIDOS
levados a crer que somente os ingredientes naturais podem 
ser considerados saudáveis e seguros para o consumo humano 
e que todo aditivo alimentício é maléfico, principalmente se 
designado como artificial. Neste artigo temos o objetivo de 
auxiliar no entendimento correto deste aspecto e fornecer 
maiores informações quanto à segurança dos aditivos. Nosso 
foco será relacionado aos aditivos edulcorantes, substâncias 
diferentes dos açúcares, adicionadas intencionalmente aos 
alimentos sem a função de nutrir, mas tão somente de conferir 
sabor doce aos alimentos.

COMO É AVALIADA A 
SEGURANÇA DOS ADITIVOS

Em primeiro lugar, cabe esclarecer o conceito de natu-
ral nos alimentos. Em geral, considera-se como substância 
natural aquela que ocorre naturalmente em elementos da 
natureza, como plantas e animais, na forma tal qual se utiliza 
na composição do alimento industrializado. Entretanto, tudo 
na natureza se apresenta de forma associada entre várias 
substâncias, de forma que é necessário isolar a de nosso 
interesse. Isso remete o conceito de natural ao processo 
de obtenção da substância, especificamente o processo de 
extração. Entretanto, é sabido que para se conseguir isolar 
a substância de interesse com um grau de pureza suficiente, 
é necessário um bom cuidado no refino do extrato, não só 
para eliminar as substâncias indesejáveis que normalmente 
vêm associadas, assim como os resíduos de veículos ou sol-
ventes utilizados nesse processo. Caso não suficientemente 
eliminados, estes passam a ser os contaminantes no produto 
final. Nesse sentido, as substâncias obtidas por via sintética 
podem ter um controle mais fácil da pureza, uma vez que 
se parte normalmente de substâncias puras como matéria-
prima da reação de síntese. 

Além disso, a avaliação da segurança do consumo das 
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substâncias que são adicionadas ao alimento segue um critério 
científico que não se baseia na fonte a partir da qual as mes-
mas são obtidas nem ao processo utilizado, mas na substância 
em si e na reação que o organismo tem na prática ao entrar 
em contato com ela. Na natureza encontramos alimentos e 
substâncias que nem sempre são seguros ao consumo humano, 
como por exemplo, alguns tipos de cogumelos e frutos silves-
tres, assim como o peixe baiacu que tem em suas entranhas 
um veneno dez vezes mais forte que o cianeto. Da mesma 
forma, substâncias que tiveram seu processo de obtenção 
original pela via extrativa, hoje são obtidas por métodos mais 
eficientes e economicamente mais interessantes desenvolvidos 
posteriormente, nem por isso descaracterizando o produto 
final, quimicamente falando. Os aditivos alimentares, inde-
pendentemente do fato de serem obtidos de forma natural 
(extração) ou sintética, ambos têm de ser avaliados em relação 
a sua toxicidade. Esta avaliação envolve estudos diversos, como 
o de carcinogenicidade, mutagenicidade entre outros. Além 
disso, como parte desta avaliação, verifica-se a dose segura da 
ingestão da substância, pela administração de doses variadas 
da mesma em cobaias. A partir deste testes, observa-se a 
dosagem limite até a qual não ocorrem efeitos adversos ao 
organismo - e para determina-se a recomendação da dosagem 
segura para seres humanos, aplica-se um fator de segurança, 
em geral de 100, 10 vezes para transpor o resultado do modelo 
animal para o modelo humano e 10 vezes devido à diversidade 
da espécie. Esta recomendação é a chamada ingestão diária 
aceitável (IDA) do aditivo, que é uma recomendação de con-
sumo médio seguro, diário e ao longo de toda a vida. A IDA 
é definida em miligrama do aditivo por quilograma de peso 

corpóreo do indiví-
duo, por dia, sendo 
que quanto maior o 
valor da IDA maior 
será a tolerância do 
indivíduo ao aditi-
vo. O aspartame, 
apesar de conside-
rado um edulcoran-
te artificial, possui 
a maior IDA entre 
os demais, maior 
mesmo que o edul-
corante natural 
esteviosídeo (glico-
sídeos de esteviol), 
conforme mostra a 
figura ao lado.

AMINOSWEET
Neste cenário e, trazendo esta discussão para o universo 

dos edulcorantes, em especial o aspartame, acreditamos 
que ser o momento certo para lembrar as pessoas de que 
o aspartame é constituído por aminoácidos e que ele não 
traz absolutamente nada de estranho para a dieta, apenas o 
benefício de um adoçamento sem calorias.

Os aminoácidos são os nutrientes mais antigos que existem 
na face da terra. Eles têm desempenhado um papel fundamental 
na existência da vida, desde os tempos dos seres vivos mais pri-
mitivos até o estágio presente de evolução que é marcado pelo 
aparecimento do ser humano.

A água representa cerca de 60% do 
corpo humano.  Aproximadamente me-
tade do restante consiste de aminoácidos 
(incluindo proteínas e outros compo-
nentes). Os aminoácidos desempenham 
diversas funções importantes no corpo e 
servem como material constituinte das células, hormônios e enzimas.

Os aminoácidos desempenham papéis ativos em vários 
segmentos, como na alimentação, esportes, cuidados médicos, 
cuidados estéticos e cuidados com a saúde.  A deficiência de ami-
noácidos na alimentação pode levar a distúrbios no crescimento, 
da nutrição e da função de vários órgãos e sistemas. 

Há mais de 25 anos o aspartame vem transformando o dia 
a dia das pessoas que necessitam restringir seu consumo de 
açúcares, que querem cortar calorias ou que simplesmente 
buscam uma alimentação mais saudável. O aspartame tem 
possibilitado à indústria de alimentos e bebidas formular 
produtos de grande aceitação, a ponto de se tornar a primeira 
escolha em termos de edulcorante (adoçante) para muitas das 
marcas líderes no mercado de produtos diet e light.

O sucesso do aspartame vem do seu excelente sabor, mas 
também da confiança que lhe é depositada por ser um produto 
seguro. O aspartame, como já dito, é produzido a partir de 
aminoácidos e retorna a estes mesmos componentes como re-
sultado de sua digestão. Os aminoácidos são os componentes 
das proteínas, que por sua vez fazem parte de nossa refeição 
diária através de alimentos, como carnes, ovos, leite, cereais 
etc. Ou seja, o aspartame é muito mais familiar ao organismo 
do que pode parecer e é devido a este interessante aspecto 
que a Ajinomoto, maior produtora mundial de aspartame, 
tem agora a iniciativa de criar a marca AminoSweet para 
denominar seu produto. O nome AminoSweet é derivado das 
palavras “Amino” de aminoácidos e “Sweet” de doce, ou seja, 
o dulçor proveniente dos aminoácidos.

Os aminoácidos ácido aspártico e fenilalanina, precursores 
do AminoSweet, fazem parte de nossas vidas desde quando nas-
cemos através do leite materno, como mostra o gráfico abaixo.
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Estes dois aminoácidos também são encontrados em 
diferentes alimentos que consumimos em nosso dia-a-dia 
em concentrações muitas vezes maiores do que em produtos 
industrializados, como mostram os quadros abaixo.

Ajinomoto Interamericana Indústria 
e Comércio Ltda.

Rua Joaquim Távora, 541
04015-901 - São Paulo, SP

Fone: (11) 5080-6942 
Fax: (11) 5080-6739

www.ajinomoto.com.br

de permitir seu uso. A avaliação toxicológica completa 
de todo aditivo alimentício, é feita pelo JECFA (Joint 
Expert Committee on Food Additives - Comitê de Peritos 
em Aditivos Alimentares), órgão vinculado à Organização 
Mundial de Saúde, que congrega especialistas do mundo 
inteiro e de onde saem às recomendações de limite de 
consumo dos aditivos (IDA). O Brasil, através da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), busca seguir 
as recomendações do Codex Alimentarius, que adota as 
definições do JECFA e, dessa forma, a aprovação com 
que conta o aspartame a partir da avaliação do JECFA 
se estende à legislação brasileira.

Desde o seu lançamento, o aspartame tem sido alvo 
de ataques que em seu momento podem ter gerado 
dúvidas quanto à sua segurança. Ainda que em todas 
essas ocasiões nunca se tenham apresentado evidências 
científicas concretas sobre os alegados riscos de seu con-
sumo, tanto a EFSA como o FDA conduziram revisões dos 
estudos realizados para sua aprovação inicial e mesmo 
dos que vieram a ser realizados posteriormente e sempre 
se confirmou a ausência de evidências conclusivas que 
tornassem necessária uma revisão de sua recomendação 
de consumo, o que fortalece ainda mais a confiança na 
segurança do produto.

O aspartame vem sendo consumido por milhões de pessoas  
em todo o mundo, que o têm preferido pelo sabor muito 
próximo ao do açúcar, mas sem as suas calorias. Atualmente, 
é utilizado em mais de 6.000 produtos, como sucos prontos 
e refrigerantes de baixa caloria, refrescos em pó, gomas de 
mascar, balas, sorvetes, gelatinas, medicamentos, iogurtes e 
adoçantes de mesa. 

* Marcelo Machado é engenheiro de alimentos da Ajinomoto 
Interamericana. 
machado_marcelo@br.ajinomoto.com
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O aspartame é considerado seguro e é o edulcorante apro-
vado em um maior número de países no mundo, totalizando 
125 atualmente.

Esta aprovação é dada pelas autoridades regulatórias 
desses países, tais como o FDA (Food and Drug Adminis-
tration - Administração de Alimentos e Medicamentos) nos 
Estados Unidos, a EFSA (European Food Safety Authority) 
na União Européia, que conduzem seu processo de ava-
liação da segurança de uso de todos os aditivos antes 
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