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RESUMO
Em abril de 2002, pesquisadores suecos comunicaram a formação de altos níveis de
acrilamida durante o processamento térmico de diversos alimentos como a batata frita, batata
chips, cereais matinais e pão. Esta descoberta motivou uma série de ações em nível mundial,
justificadas pelo conhecimento de que a acrilamida pode provocar danos ao sistema nervoso
em humanos, além de apresentar propriedades genotóxicas e carcinogênicas, confirmadas
em estudos experimentais com animais. De acordo com as informações disponíveis até o
presente, o principal caminho para a formação da acrilamida envolve a reação de Maillard
entre aminoácidos e açúcares redutores, sendo o aminoácido asparagina identificado como
principal precursor. Entretanto, o mecanismo exato da formação de acrilamida em alimentos
ainda não está completamente esclarecido. Muitos estudos relativos à otimização de parâmetros
de processo para minimizar a formação de acrilamida nos alimentos, metodologias analíticas,
metabolismo e efeitos biológicos deste contaminante têm sido publicados. Embora progressos
significativos já tenham sido obtidos, ainda existe a necessidade de um melhor entendimento
de seu papel na saúde humana. O presente artigo apresenta uma revisão de literatura sobre
acrilamida, incluindo aspectos toxicológicos, ocorrência, mecanismos de formação, estimativas
de exposição e metodologias analíticas para sua determinação em alimentos.

SUMMARY
In April 2002, Swedish researchers announced the formation of high levels of acrylamide
during the thermal treatment of many foods such as French fries, potato chips, breakfast
cereals and bread. The discovery motivated worldwide concern, justified by the knowledge
that acrylamide can cause damage to the nervous system in humans and presents genotoxic
and carcinogenic properties confirmed in experimental studies with animals. According to the
information available at this moment, the main pathway for acrylamide formation is the Maillard
reaction between amino acids and reducing sugars, with asparagine identified as the main
precursor. However, the exact mechanism of acrylamide formation in foods is not completely
understood. Many studies concerning the optimization of process parameters to minimize
acrylamide formation in foods, analytical methodologies, its metabolism and biological effects
have been published. Although significant progress has been obtained, a need exists for a
better understanding of its role in human health. This paper presents a literature review on
acrylamide including toxicological aspects, its occurrence in food, mechanisms of formation,
exposure assessments and analytical methodologies for its determination in foods.
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1. INTRODUÇÃO
Durante a construção de um túnel na Suécia em 1997, a
utilização de material selante contendo altos níveis do monômero
acrilamida foi responsável pela contaminação ambiental de
lençóis freáticos localizados na região da construção. Este
acidente, que resultou na morte de peixes e paralisia de vacas,
foi atribuído a uma reação de polimerização incompleta do
material, com liberação de acrilamida no ambiente. Altos níveis
de adutos de acrilamida com hemoglobina foram encontrados
no sangue das vacas que apresentaram paralisia, comprovando
a origem da contaminação.
Adicionalmente, trabalhadores envolvidos na construção
do túnel relataram o aparecimento de sintomas como
paralisia e formigamento nas mãos e nos pés. Ao se avaliar
quantitativamente a exposição destes trabalhadores à acrilamida,
através da medida de adutos com hemoglobina, observou-se
que não somente o grupo de indivíduos ocupacionalmente
expostos à substância, mas também o grupo controle, com
exceção de fumantes, apresentava níveis significativos de adutos
no sangue (TÖRNQVIST et al., 2000).
Os níveis de adutos de acrilamida encontrados no
sangue de indivíduos não expostos se tornou uma questão
preocupante, já que as fontes de exposição até então
conhecidas, como a água, cosméticos e a fumaça de cigarro,
foram consideradas não significativas para explicá-los, sugerindo
a existência de uma nova fonte de exposição. A ocorrência
de acrilamida na fumaça de cigarro poderia indicar que esta
substância era formada durante combustão incompleta ou
aquecimento de matéria orgânica (BERGMARK, 1997).
A formação de acrilamida durante o aquecimento foi
posteriormente confirmada em estudos experimentais através
da identificação de adutos de acrilamida com a hemoglobina
em animais alimentados com ração frita a 200°C, sendo que
a presença deste aduto não era observada no sangue de
animais alimentados com ração não frita (TAREKE et al., 2000).
Em abril de 2002, os mesmos pesquisadores comunicaram a
descoberta de altos níveis de acrilamida em diversos alimentos
submetidos a tratamento térmico a altas temperaturas (TAREKE
et al., 2002).
Devido às preocupações sobre os possíveis efeitos
tóxicos à saúde humana relacionados à ingestão de acrilamida
através da dieta, a Agência das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS)
realizaram um encontro, em junho de 2002, para discutir as
conseqüências sanitárias da presença deste contaminante em
alimentos. Diversas recomendações foram estabelecidas com
a finalidade de se obter mais informações e de se proceder a
novos estudos para um melhor entendimento dos riscos que a
ingestão de acrilamida através de alimentos representava para
a saúde humana (FAO/WHO, 2002).
Desde então, muitos pesquisadores têm se dedicado ao
estudo da acrilamida em alimentos e significativos progressos já
foram obtidos com relação ao metabolismo e efeitos biológicos
desta substância. Diferentes metodologias analíticas foram
desenvolvidas e validadas, viabilizando a determinação do
teor de acrilamida em vários tipos de alimentos, em níveis
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de concentração cada vez menores. Indústrias e institutos de
pesquisa têm trabalhado juntos na otimização de parâmetros
de processos para minimizar a formação de acrilamida em
alimentos, sendo que diferentes estratégias potencialmente
promissoras já foram identificadas e apresentadas.

2. A
 SPECTOS TOXICOLÓGICOS DA
ACRILAMIDA
Acrilamida (C3H5NO, peso molecular 71) é um sólido
branco cristalino, estável à temperatura ambiente, solúvel em
água, etanol, metanol, dimetil éter e acetona, e insolúvel no
benzeno. Fazem parte de sua estrutura química uma função
amida polar, que confere a característica de alta solubilidade
em água, e uma função vinil, que permite a polimerização.
A acrilamida também é conhecida como 2-propenamida (US
EPA, 1994).
O
CH2

CH

C

NH2

Figura 1. Estrutura molecular da acrilamida.
Acrilamida tem sido produzida desde a década de 50
através da hidratação de acrilonitrila e é utilizada, principalmente,
para produzir poliacrilamida, que é empregada, por exemplo, no
tratamento de clarificação da água e do esgoto e na produção
de géis para eletroforese. Além de produzir poliacrilamida,
acrilamida é utilizada em fundações para a construção de túneis
e barragens (WHO, 2002).
Os riscos associados à acrilamida não são recentes e,
provavelmente, a população tem sido exposta a esta substância
por algumas gerações. Segundo a Agência Internacional de
Pesquisa sobre o Câncer (IARC), acrilamida é classificada como
uma substância provavelmente carcinogênica em humanos
(grupo 2A) e, além disso, pode ser tóxica ao sistema nervoso
e reprodutivo de homens e animais em determinadas doses
(IARC, 1994).
Devido ao potencial tóxico deste contaminante e,
conseqüentemente, aos riscos que a sua ingestão através de
alimentos poderia representar para a saúde humana, o Comitê
do Codex sobre Aditivos e Contaminantes em Alimentos
(CCFAC), em 2004, recomendou ao Comitê de Especialistas em
Aditivos Alimentares da FAO/OMS (JECFA) que realizasse uma
avaliação do risco da acrilamida e, eventualmente, estabelecesse
limites para sua ingestão, já que esta substância nunca tinha
sido avaliada anteriormente.
O JECFA solicitou dados relacionados a todas as áreas
de pesquisa sobre acrilamida e conduziu a primeira avaliação
toxicológica deste contaminante durante sua 64a Reunião, em
fevereiro de 2005. Os resultados da avaliação confirmaram o
potencial tóxico da acrilamida, tendo o Comitê concluído que
a substância deveria ser reavaliada assim que os resultados
de pesquisas em andamento sobre carcinogenicidade e
neurotoxicidade estivessem disponíveis. Foi recomendado
também que esforços deveriam ser direcionados para a redução
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do teor de acrilamida formada durante o processamento e era
desejável que os países em desenvolvimento apresentassem
dados sobre a ocorrência de acrilamida nos alimentos
representativos das dietas nacionais (FAO/WHO, 2005).
2.1 Absorção, distribuição, metabolismo e excreção
Em animais experimentais, acrilamida é rapidamente
absorvida pelo trato gastrointestinal e largamente distribuída nos
tecidos. É metabolizada ao epóxido glicidamida através de uma
reação catalisada pela enzima citocromo P2E1. A conjugação
da acrilamida com glutationa é um caminho alternativo para o
seu metabolismo. A biodisponibilidade absoluta da acrilamida
varia entre 23 e 48% em roedores para uma dose de 0,1 mg/kg
pc, e tanto a acrilamida quanto a glicidamida são rapidamente
eliminadas na urina.
A glicidamida é muito mais reativa com o DNA do que a
acrilamida e vários adutos da base purina têm sido identificados
in vitro. Já com a hemoglobina, acrilamida e glicidamida podem
se ligar covalentemente aos aminoácidos da proteína do sangue
para formar adutos (FAO/WHO, 2005).
2.2 Carcinogenicidade, genotoxicidade e
neurotoxicidade
Os possíveis efeitos carcinogênicos da acrilamida foram
testados em dois experimentos de longa duração com ratos
Fischer 344 através da administração de doses de até 3 mg
de acrilamida/kg pc/dia na água, durante até dois anos de
estudo. Verificou-se um aumento significativo na incidência de
vários tipos de tumores nos animais experimentais de ambos
os sexos quando comparados ao grupo controle (JOHNSON
et al., 1986, FRIEDMAN et al., 1995). Estudos de curta duração
em camundongos que receberam de 0 até 60 mg/kg pc de
acrilamida na água, três vezes por semana, durante oito
semanas, também mostraram um aumento significativo do
número de adenomas no pulmão e do número de animais que
apresentaram os adenomas, proporcional à dose administrada
(BULL et al., 1984).
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observado. Acrilamida mostrou-se não teratogênica em ratos
ou camundongos (FAO/WHO, 2005).
Embora os estudos realizados com animais experimentais
tenham implicado a carcinogenicidade e a genotoxicidade
como possíveis conseqüências da exposição à acrilamida, a
neurotoxicidade é o único efeito adverso identificado através
de estudos epidemiológicos envolvendo populações humanas
ocupacionalmente expostas (LO PACHIN, 2005). A exposição
ocupacional de trabalhadores suecos durante a construção de
um túnel resultou em leves e reversíveis sintomas do sistema
nervoso periférico (TÖRNQVIST et al., 2000, HAGMAR et al.,
2001).
Alguns estudos epidemiológicos sobre a incidência
de câncer em populações humanas, envolvendo operários
ocupacionalmente expostos à acrilamida, começaram a
ser publicados na década de 80. Os resultados indicaram
que nenhuma tendência era encontrada com relação ao
aparecimento de casos de câncer ao se comparar grupos
de operários com alta e baixa exposição à acrilamida e que
havia pouca evidência para se estabelecer uma relação entre
exposição à acrilamida e mortalidade por câncer em humanos
(SOBEL et al., 1986; COLLINS et al., 1989; MARSH et al., 1999).
As únicas informações disponíveis que consideram os riscos à
saúde humana relacionados à ingestão de acrilamida através
dos alimentos estão baseadas em estudos de casos-controle
(MUCCI et al., 2003; PELUCCHI et al., 2004). Entretanto, o
JECFA considera que estes estudos apresentam poder limitado
para detectar um aumento significativo no risco de câncer
provocado pela ingestão de acrilamida através da dieta (FAO/
WHO, 2005).
Baseado em dados de estudos experimentais com
roedores, o JECFA (FAO/WHO, 2005) estabeleceu o nível sem
efeito observado (NOEL) para acrilamida como sendo:
• 0,2 mg/kg pc/dia para indução de alterações
morfológicas em nervos
• 10 mg/kg pc/dia para neurotoxicidade durante
desenvolvimento
• 2 mg/kg pc/dia para efeitos reprodutivos e no
desenvolvimento

Além de demonstrar efeitos carcinogênicos em animais
experimentais, acrilamida e glicidamida possuem propriedades
mutagênicas e clastogênicas em células de mamíferos. Embora
a acrilamida não tenha apresentado mutagenicidade no teste
de Ames para Salmonella, a administração desta substância
induziu mutações genéticas e aberrações cromossômicas em
células de roedores in vivo e in vitro (IARC, 1994; RICE, 2005). A
genotoxicidade da acrilamida parece estar relacionada com a sua
biotransformação em glicidamida, que mostrou maior potencial
mutagênico que a própria acrilamida em uma determinada dose
(FAO/WHO, 2005).

Alguns pesquisadores têm estimado o número de casos
de câncer em humanos, em órgãos não específicos, como
resultado da ingestão de acrilamida através de alimentos e
bebidas, baseados em extrapolações de resultados obtidos
em experimentos laboratoriais com roedores (NFCA, 2002;
KONINGS et al., 2003).

Estudos de toxicidade reprodutiva com roedores
demonstraram redução da fertilidade, efeitos letais dominantes
e efeitos adversos na morfologia e no número de esperma
em machos em doses de acrilamida maiores que 7 mg/kg
pc/dia. Em fêmeas, nenhum efeito adverso na fertilidade foi

Os resultados das avaliações de risco podem não ser
os mesmos, já que são baseados em modelos matemáticos
diferentes. Por exemplo, o consumo de 1 µg de acrilamida/kg pc/
dia ao longo de toda a vida, considerando-se 10.000 indivíduos
expostos, poderia representar o surgimento de:
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• 45 casos de câncer, segundo a Agência Americana
de Proteção Ambiental (US EPA, 1993);
• 13 casos de câncer, segundo a Agência de Controle
de Alimentos da Noruega (NFCA, 2002);
• 7 casos de câncer, segundo a OMS (WHO, 1996).
O risco de surgimento de câncer devido à exposição à
acrilamida através do café foi estimado em 2 casos por 10.000
indivíduos noruegueses expostos, considerando-se homens
e mulheres. Em relação à ingestão de acrilamida através de
alimentos e bebidas, este valor subiu para 7 casos de câncer por
10.000 indivíduos expostos durante 53 anos (NFCA, 2002).
Com base na média de exposição da população
holandesa à acrilamida, Konings et al. (2003) estimaram uma
incidência anual de 75 casos de câncer, quando utilizada a
estimativa de risco da OMS (WHO, 1996). Este valor aumentou
para 130 casos de câncer quando o cálculo foi baseado na
estimativa de risco da NFCA (2002).
É importante ressaltar que, embora muitos órgãos de
regulamentação de alimentos concordem com a identificação
qualitativa da acrilamida como um perigo carcinogênico, a
FAO e a OMS consideram que modelos teóricos que calculam
um risco quantitativo ao homem não são suficientemente
seguros para se tirar conclusões, principalmente na ausência
de resultados epidemiológicos positivos (RICE, 2005).

3. ACRILAMIDA EM ALIMENTOS
3.1 Ocorrência
Após a descoberta da formação de acrilamida em
alimentos pelos pesquisadores da Universidade de Estocolmo,
a Agência Nacional de Alimentos da Suécia foi o primeiro órgão
que realizou um estudo sobre a determinação de acrilamida em
produtos disponíveis no mercado, confirmando sua presença
em diferentes níveis, em muitos alimentos processados
termicamente (SNFA, 2002). Em seguida, outros países como
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Estados Unidos, Noruega, Suíça e Reino Unido iniciaram suas
pesquisas, e também confirmaram que acrilamida estava
presente em diversos alimentos (FDA, 2002; NFCA, 2002;
SOPH, 2002; UK FSA, 2002).
De modo geral, os resultados destas avaliações indicaram
que alimentos ricos em carboidratos submetidos a altas
temperaturas apresentavam altos níveis de acrilamida. Alimentos
que não eram fritos ou assados durante seu processamento ou
preparação e alimentos ricos em proteínas não apresentavam
níveis significativos de acrilamida, e tampouco a presença do
contaminante foi detectada em alimentos crus ou cozidos em
água. Produtos à base de batata, como batatas fritas e batatas
chips, torradas, biscoitos, cereais matinais e café apresentaram
os maiores teores de acrilamida.
Os dados destas primeiras pesquisas foram compilados
e discutidos durante o encontro da FAO/OMS sobre as
conseqüências sanitárias da presença de acrilamida em
alimentos. Em 240 amostras avaliadas, o nível de acrilamida
encontrado estava entre menos de 30 µg/kg e 3500 µg/kg,
dependendo do tipo do produto. Observou-se ainda que
estes níveis variavam significativamente dentro de uma mesma
categoria de alimento, sendo sugerido que o modo de preparo
dos alimentos poderia interferir no teor de acrilamida formada.
Esta avaliação tornou-se uma orientação para outros países em
relação à escolha das amostras a serem analisadas e ao intervalo
dos resultados obtidos (FAO/WHO, 2002).
Entre os anos de 2002 e 2005, muitos países
apresentaram dados sobre a ocorrência de acrilamida em
diversos alimentos, incluindo aqueles em que a presença do
contaminante já tinha sido confirmada e outros produtos
característicos de cada região. A Tabela 1 apresenta um resumo
dos resultados obtidos em alguns países, mostrando que eles
estão de acordo com os dados apresentados pela FAO/OMS
em 2002. Somente na Turquia o biscoito cracker apresentou o
maior teor de acrilamida. Na França e Canadá, altos níveis de
acrilamida foram encontrados em café.
No relatório final da avaliação toxicológica da acrilamida,
o JECFA apresentou uma compilação dos resultados das análises
do teor de acrilamida em alimentos de 24 países da Europa,
América do Norte, Ásia e Pacífico, durante o período de 2002 a

Tabela 1. Ocorrência de acrilamida em alimentos de diferentes países.
País

n

Bélgica

63

Mínimo-Máximo (µg/kg) Alimentos com maior teor de acrilamida
<100-1210

Batata chips, pão de ervas, biscoito infantil

AFSCA, 2002

França

206

<10-1300

Café, batata chips e batata frita

AFSSA, 2003

Austrália

112

<25-1270

Batata chips, biscoitos

CROFT et al. (2004)

Estados Unidos

490

<20-1970

Batata chips, batata frita e biscoitos

FDA, 2005

Canadá

96

<2-4300

Café e substitutos de café, batata chips e batata frita

HC, 2003

Holanda

344

<30-3100

Batata chips, batata frita, snacks, pão de gengibre

KONINGS et al. (2003)

China

425

<3-1700

Batata chips, torrada de centeio

LEUNG et al. (2003)

Áustria

158

<30-2410

Batata chips, biscoitos, café

MURKOVIC (2004)

Japão

63

5-3540

Batata chips, snacks à base de batata, grãos de cevada
torrados

ONO et al. (2003)

Turquia

120

<20-3789

Biscoitos cracker, batata chips

SENUYVA & GÖKMEN (2005b)

(n) Número de amostras
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2004 (FAO/WHO, 2005). O número total de resultados analíticos
foi significativamente maior (6752) que o número avaliado pela
FAO/OMS em 2002, o que permitiu um melhor entendimento
da distribuição deste contaminante nos alimentos. A Tabela
2 mostra os grupos de alimentos analisados e os resultados
obtidos segundo a avaliação da FAO/OMS em 2002 (FAO/WHO,
2002) e do JECFA em 2005 (FAO/WHO, 2005).
Tabela 2. Grupos de alimentos e teores de acrilamida
avaliados pela FAO/OMS e pelo JECFA.
Grupo de
alimento

FAO/OMS
n

JECFA

Média Máximo
(µg/kg) (µg/kg)

n

Média Máximo
(µg/kg) (µg/kg)

Batata chips

38

1312

2287

874

752

4080

Batata frita

39

537

3500

1097

334

5312

Biscoitos e torradas 58

423

3200

1270

350

7834

Pão

41

50

162

1294

446

3436

Cereais matinais

29

298

1346

369

96

1346

Café

3

200

230

205

288

1291

Produtos à base de
cacau

2

75

100

23

220

909

Bebidas alcoólicas

1*

<30

<30

66**

6,6

46

Peixes e frutos do
mar

4

35

39

52

25

233

Carnes

2

52

64

138

19

313

Laticínios

–

–

–

62

5,8

36

Frutas processadas

–

–

–

37

131

770

(n) Número de amostra   *cerveja   **vinho, cerveja, gim

Embora muitos países já tenham reportado os níveis
de acrilamida em seus produtos de mercado, nenhum dado
sobre sua ocorrência em países da África e América Latina foi
submetido ao JECFA quando da avaliação deste contaminante.
Um estudo sobre a ocorrência de acrilamida em alimentos
brasileiros foi realizado entre 2004 e 2006 através da análise
de 111 amostras, representando 19 categorias diferentes de
alimentos. Os níveis de acrilamida determinados variaram entre
menos de 20 µg/kg e 2528 µg/kg, dependendo do tipo do
produto. Os resultados mostraram que os maiores níveis eram
encontrados em produtos à base de batata, como batata frita,
chips e batata palha (n=26), variando entre 144 e 2528 µg/
kg. Outros alimentos que apresentaram elevados teores de
acrilamida foram café, bolacha água e sal, biscoito cream cracker
e torrada (dados não publicados).
3.2 Mecanismos de formação
Logo após a descoberta da presença de acrilamida
em alguns alimentos processados, muitos pesquisadores se
dedicaram ao estudo dos mecanismos envolvidos na sua
formação, já que havia poucas evidências de como a molécula
era formada nos alimentos. Foi então observado que a
acrilamida era produzida naturalmente em alguns alimentos
cozidos ou processados em altas temperaturas e que seus
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níveis pareciam variar de acordo com o tempo e o modo de
aquecimento, mostrando uma correlação com o escurecimento
do produto (AHN et al., 2002).
Diversos autores têm demonstrado que o principal
caminho para a formação de acrilamida em alimentos envolve
a reação de Maillard entre aminoácidos e açúcares redutores
(MOTTRAM et al. 2002; STADLER et al., 2002; BECALSKI et
al., 2003; YAYLAYAN et al., 2003; ZYZAK et al., 2003; ROBERT
et al., 2004, STADLER et al., 2004). Portanto, de acordo com
as evidências existentes até o presente, este é o principal
mecanismo que tem sido aceito pelos pesquisadores para
explicar a formação de acrilamida em alimentos, embora ainda
não esteja completamente elucidado (YAYLAYAN & STADLER,
2005).
Os primeiros estudos envolvendo misturas de aminoácidos
e açúcares redutores submetidas a altas temperaturas mostraram
que a presença de asparagina aumentava significativamente o
nível de acrilamida formada, principalmente acima de 120°C.
O aminoácido asparagina foi identificado como o principal
precursor da acrilamida e, além disso, foi confirmado, através de
experimentos com 15N e 13C marcados, que átomos de carbono
e nitrogênio da molécula de acrilamida eram provenientes dos
locais correspondentes da molécula de asparagina (MOTTRAM
et al. 2002; STADLER et al., 2002; BECALSKI et al.; 2003). A
formação de acrilamida a partir de asparagina poderia explicar
as altas concentrações encontradas em batatas e cereais, que
são ricos neste aminoácido (MOTTRAM et al. 2002).
Em relação aos açúcares redutores, não foi observada
formação de acrilamida quando os mesmos eram aquecidos na
ausência de aminoácidos (STADLER et al., 2002). Na presença
de asparagina, alguns autores verificaram que a frutose
era mais eficiente que a glicose na formação de acrilamida.
Embora aldoses sejam mais reativas que cetoses, a eficiência
da frutose na reação poderia estar relacionada à liberação de
água de cristalização e aumento da mobilidade molecular dos
precursores, já que o ponto de fusão da frutose é inferior ao da
glicose (ROBERT et al., 2004; STADLER et al., 2004).
Mesmo com a identificação dos principais precursores
e mecanismos envolvidos na formação de acrilamida em
alimentos, ainda faltam informações, principalmente em relação
aos compostos intermediários da reação que atuam como
precursores diretos da acrilamida. Alguns autores sugeriram
o aldeído de Strecker como composto intermediário, que
necessitaria de etapas posteriores de redução e desidratação
para ser convertido em acrilamida (MOTTRAM et al. 2002).
Outros autores demonstraram que o N-glicosídeo de asparagina
ou base de Schiff, produto da reação inicial entre glicose e
asparagina, era o precursor direto de acrilamida (STADLER et
al., 2002). Outros compostos intermediários foram sugeridos
baseados no mecanismo que envolvia a formação da base de
Schiff. Um deles era o composto oxazolidina-5-one, formado
a partir de iminas (YAYLAYAN et al., 2003), e o outro era a 3aminopropionamida, formada pela hidrólise da base de Schiff
descarboxilada por aquecimento (ZYZAK et al., 2003). Apesar
de vários compostos intermediários já terem sido sugeridos,
ainda não existem evidências concretas sobre o verdadeiro
envolvimento destas moléculas na formação da acrilamida.
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Embora a reação de Maillard seja reconhecida como o
principal caminho para a formação de acrilamida em alimentos,
outros possíveis mecanismos foram propostos e testados, como
a hipótese de sua formação a partir de acroleína ou ácido acrílico
(BECALSKI et al., 2003; VATTEM & SHETTY, 2003; YASUHARA et
al., 2003). Entretanto, foi verificado que batatas fritas em óleo
de milho e em óleo de parafina (destituído de triglicerídeos e,
portanto, de acroleína) apresentavam níveis de acrilamida muito
próximos, sugerindo que a formação de acrilamida a partir de
acroleína não era relevante (BECALSKI et al., 2003). Por outro
lado, observou-se a formação de acrilamida a partir de ácido
acrílico, porém em quantidades muito inferiores às geradas a
partir de asparagina (aproximadamente 5%). Devido à limitação
de amônia livre e necessidade de altas temperaturas para a
reação proceder eficientemente, é provável que este mecanismo
tenha pouca importância em relação à formação de acrilamida
em alimentos (YASUHARA et al., 2003).
3.3 Variáveis envolvidas na formação de acrilamida
em alimentos
Muitos grupos de pesquisas têm se dedicado ao
estudo das variáveis que estão envolvidas no processo de
formação de acrilamida em alimentos, sendo a presença de seus
precursores na matéria-prima e as condições de processamento
as mais discutidas. O estudo destas variáveis tem sido útil no
desenvolvimento de estratégias para a diminuição do potencial
de formação deste contaminante em alimentos. Devido à
presença de altos níveis de acrilamida em produtos à base de
batata e cereais, estas categorias de alimentos têm sido as mais
estudadas.
3.3.1 Precursores
O potencial para a formação de acrilamida em alimentos
está relacionado não somente com a presença de seus
precursores (asparagina e açúcares redutores), mas também
com as concentrações desses compostos na matéria-prima,
que podem variar significativamente entre diferentes espécies
e práticas de cultivo, e serem fortemente influenciadas pelas
condições de estocagem. Em produtos à base de batata, a
concentração de açúcares redutores é o fator determinante
para a formação de acrilamida (BIEDERMANN et al., 2002b;
AMREIN et al., 2003; NOTI et al., 2003; BECALSKI et al., 2004;
OLSSON et al., 2004; DE WILDE et al., 2005), enquanto que em
cereais o teor de asparagina associado ao método de cozimento
parece ser mais relevante (FREDRIKSSON et al., 2004; BRATHEN
et al., 2005).
Um estudo realizado com 17 variedades de batatas
suíças mostrou que o conteúdo de glicose variava entre 0,04
e 2,7 mg/g (em base úmida) e o conteúdo de asparagina entre
1,4 e 5,2 mg/g (AMREIN et al., 2003). Outros autores mostraram
uma variação de 5,5 a 13,9 mg/g (em base seca) para o teor
de glicose e de 3,9 a 10,2 mg/g para o de asparagina entre
8 variedades de batatas da Suécia (OLSSON et al., 2004).
Selecionando-se matérias-primas adequadas, com um menor
conteúdo de açúcares redutores, foi possível reduzir a formação
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de acrilamida em 28 vezes utilizando-se o mesmo tratamento
térmico (AMREIN et al., 2003).
Em relação às práticas de cultivo, nenhuma diferença
significativa foi observada na concentração dos precursores de
acrilamida quando batatas eram cultivadas em sistemas orgânico,
convencional e integrado (AMREIN et al., 2003). Verificou-se
um aumento significativo no teor de asparagina relacionado
à adição de nitrogênio durante a fertilização de batatas
(EPPENDORFER, 1996; DE WILDE et al., 2005). Entretanto, para
outros autores, a fertilização do solo com nitrogênio mostrou
ser um fator não relevante para os conteúdos de asparagina e
açúcares redutores e, conseqüentemente, para a formação de
acrilamida (BIEDERMANN et al., 2002b; AMREIN et al., 2003).
O armazenamento de batatas a temperaturas abaixo
de 8°C resulta em aumento das concentrações de glicose e
frutose, fenômeno conhecido como adoçamento por baixas
temperaturas (COFFIN et al. , 1987). Biedermann et al.
(2002b) observaram um aumento de até 15 vezes no conteúdo
de frutose e de aproximadamente 40 vezes no de glicose
durante a estocagem de diferentes variedades de batatas a
4°C. O recondicionamento em maiores temperaturas pode
reverter parcialmente o aumento da concentração de açúcares
redutores. De acordo com os mesmos autores, foi observada
uma redução de 53 e 41% nos conteúdos de frutose e glicose,
respectivamente, durante o recondicionamento a 25°C.
3.3.2 Condições de processamento
A influência da temperatura, do tempo e do modo de
cozimento na formação de acrilamida em alimentos têm sido
demonstrada desde a sua descoberta (BIEDERMANN et al.,
2002a; MOTTRAM et al., 2002; STADLER et al., 2002; TAREKE
et al., 2002; BECALSKI et al., 2003). O cozimento de batata em
água a 100°C ou em panela de pressão a 120°C produziu em
torno de 20 µg/kg de acrilamida, sugerindo que sua formação
estava relacionada a métodos de cozimento que resultassem
primeiramente em uma secagem da superfície do produto
(BIEDERMANN et al., 2002a).
Quando batatas foram assadas a 100°C, não houve
formação de um nível significativo de acrilamida. A 120°C
observou-se um pequeno aumento no teor de acrilamida
formada, de aproximadamente 30 µg/kg, indicando que a
temperatura necessária para a sua formação era maior que
100°C (TAREKE et al., 2002). Entretanto, a combinação de
temperaturas maiores ou igual a 200°C com longos tempos de
aquecimento resultaram em uma diminuição do conteúdo de
acrilamida formada em batatas (RYDBERG et al., 2003, TAUBERT
et al., 2004) e em café (SENYUVA, GÖKMEN, 2005a), após um
aumento ocorrido no início do tratamento térmico.
A influência do tipo de óleo utilizado na fritura de batatas
também tem sido estudada em alguns trabalhos. Batatas fritas
em óleo de oliva apresentaram maior concentração de acrilamida
comparativamente às batatas fritas em óleo de milho (BECALSKI
et al., 2003). Por outro lado, não foram observadas diferenças
significativas na concentração de acrilamida formada em batatas
fritas em óleo de palma, de soja e parafina (MESTDAGH et al.,
2005). A influência do óleo de fritura na formação de acrilamida
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deve estar relacionada com a taxa de transferência de calor e
não com a presença de acroleína (BECALSKI et al., 2003).
3.4 Estratégias para a redução do teor de acrilamida
formada em alimentos
Os experimentos realizados em alimentos e sistemas
modelo têm indicado um grande número de possíveis
alternativas para a redução da formação de acrilamida. Algumas
estratégias para diminuir a concentração de seus precursores na
matéria-prima podem ser empregadas em diferentes estágios
da cadeia produtiva como, por exemplo, através da seleção
de cultivares de batatas com um menor conteúdo de açúcares
redutores (BIEDERMANN et al., 2002b; AMREIN et al., 2003), do
armazenamento de batatas a temperaturas acima de 8°C, para
evitar o aumento da concentração de açúcares redutores (NOTI
et al., 2003; DE WILDE et al., 2005), de técnicas simples como
o branqueamento (KITA et al., 2004; PEDRESCHI et al., 2004;
BRATHEN et al., 2005) e da utilização da enzima asparaginase,
que remove seletivamente a asparagina antes do tratamento
térmico (HENDRIKSEN et al., 2005).
Outras possíveis alternativas para a diminuição do teor
de acrilamida formada em alimentos são o controle do tempo
e da temperatura de processamento (BIEDERMANN et al.,
2002a; BIEDERMANN et al., 2002b; TAUBERT et al., 2004), a
diminuição do pH, através da imersão de batatas em soluções
de ácido clorídrico, cítrico ou acético (RYDBERG et al., 2003; KITA
et al., 2004; PEDRESCHI et al., 2004), o aumento do tempo de
fermentação durante o processamento de pães (FREDRIKSSON
et al., 2004), a alteração da composição do produto através da
adição de aminoácidos e ingredientes protéicos (RYDBERG et
al., 2003; VATTEM & SHETTY, 2003; BRATHEN et al., 2005), a
adição de compostos antioxidantes como alecrim (BECALSKI et
al., 2003) e flavonóides (FERNANDEZ et al., 2003) em batatas
e a adição de bicarbonato de sódio na formulação de pão de
gengibre (AMREIN et al., 2004).
No âmbito do CCFAC, foi recomendada, em sua
38ª reunião, a elaboração de um Código de Práticas para a
redução de acrilamida em alimentos, visando a proteção do
consumidor pela diminuição da ingestão de acrilamida através
da dieta. Este Código apresentará os principais aspectos da
produção comercial de alimentos, incluindo práticas agrícolas,
estocagem, matérias-primas, processamento e preparação de
alimentos, e métodos potenciais para a redução de acrilamida
nas áreas de agronomia, composição de produtos, condições
de processamento e preparação final (CCFAC, 2006).

4. ESTIMATIVA DE INGESTÃO
Valores médios da ocorrência de determinado
contaminante podem ser combinados com informações
disponíveis sobre o consumo médio de alimentos ou grupos
de alimentos para se calcular a estimativa de exposição a este
contaminante, em uma dada região (WHO, 2000). Muitos
autores têm estimado valores de ingestão potencial diária para
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a população e investigado os alimentos ou grupos de alimentos
que mais contribuem para a ingestão de acrilamida, de acordo
com os hábitos alimentares de cada país. A Tabela 3 mostra os
resultados obtidos em diferentes países.
Tabela 3. Ingestão potencial diária de acrilamida em
diferentes países.
Ingestão de acrilamida
(µg/kg pc/dia)
País

Consumidores
Grandes
médios
consumidores

Referência

França

0,5

2,9

AFSSA (2003)

Alemanha

1,1

3,4

BfR (2003)

Austrália

0,4

1,5

CROFT et al. (2004)

Noruega

0,32

1,35

DYBING & SANNER
(2003)

Estados
Unidos

0,43

2,31

JIFSAN (2004)

Holanda

0,48

1,1

KONINGS et al.
(2003)

Bélgica

0,51

1,09

MATTHYS et al.
(2005)

Suíça

0,28

–

Suécia

0,45

1,03

SVENSSON et al.
(2003)

Reino Unido

0,3

1,8

UK FSA (2005)

SOPH (2002)

pc = peso corpóreo.

O JECFA estimou uma ingestão de acrilamida entre 0,3
e 2,0 µg/kg pc/dia para consumidores médios, considerando
dados submetidos por 17 países de todas as regiões com exceção
da América Latina e África. Para os grandes consumidores, ou
seja, aqueles cujos hábitos diferem amplamente da média, as
estimativas de ingestão variaram de 0,6 a 3,5 µg/kg pc/dia,
podendo chegar a até 5,1 µg/kg pc/dia. Os dados disponíveis
indicaram que crianças apresentavam valores de ingestão de
acrilamida de 2 a 3 vezes maiores que os de consumidores
adultos, quando estes eram expressos em base de peso
corpóreo. Foi concluído que poderia ser estabelecida a ingestão
de 1 µg/kg pc/dia de acrilamida (ou 60 µg, assumindo-se um
peso corpóreo de 60 kg) para representar consumidores médios
e de 4 µg/kg pc/dia de acrilamida (ou 240 µg) para representar
grandes consumidores (FAO/WHO, 2005).
Na ausência de níveis de ingestão toleráveis para a
acrilamida, o JECFA relatou a contribuição relativa dos alimentos
à ingestão total. Os produtos que mais contribuíram para a
exposição na maioria dos países avaliados eram batatas fritas
(16-30%), batatas chips (6-46%), café (13-39%), produtos
de panificação e bolachas doces (10-20%), e pães e torradas
(10-30%). Outros alimentos contribuíam menos que 10% da
exposição total à acrilamida (FAO/WHO, 2005).
Uma maneira alternativa de se estimar a ingestão
de acrilamida é através da medida do aduto formado com
a hemoglobina do sangue. Neste caso, o valor estimado
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corresponde à acrilamida proveniente de diversas fontes de
exposição, como alimentos, bebidas, água, fumaça de cigarro
e cosméticos, por exemplo. Para a população sueca de não
fumantes, o nível de adutos determinado correspondeu a
uma ingestão diária média de, aproximadamente, 100 µg de
acrilamida por dia, ou 1,4 µg/kg pc/dia, assumindo-se um peso
corpóreo de 70 kg (TÖRNQVIST et al., 1998).

5. METODOLOGIAS ANALÍTICAS
PARA A DETERMINAÇÃO DE
ACRILAMIDA EM ALIMENTOS
Progressos significativos têm sido obtidos com relação
ao desenvolvimento e validação de metodologias analíticas para
a determinação de acrilamida em alimentos. Atualmente, muitos
métodos já estão publicados e este tópico tem sido revisado
por diversos autores (WENZL et al., 2003; CASTLE & ERIKSSON,
2005; ZHANG et al., 2005).
5.1 Extração
A extração de acrilamida do alimento ocorre na presença
de água e/ou solventes orgânicos, dependendo da natureza
da matriz. Devido à alta solubilidade da acrilamida em água,
a extração em meio aquoso é geralmente suficiente (ROSÉN
& HELLENÄS, 2002; TATEO & BONONI, 2003). A Agência
Americana de Alimentos e Medicamentos (FDA) relatou que o
aquecimento durante a etapa de extração deve ser evitado, já
que este procedimento poderia gerar uma grande quantidade
de partículas finas que, por sua vez, poderiam saturar as colunas
de extração em fase sólida utilizadas nas etapas posteriores de
limpeza (FDA, 2003). Entretanto, AHN et al. (2002) utilizaram
água a 80°C durante a extração de acrilamida em pão, batata
frita e batata chips, sem ter relatado qualquer problema durante
a limpeza do extrato.
Para amostras ricas em gordura, a extração com solventes
orgânicos é mais efetiva. Alguns métodos têm sugerido a
utilização de uma mistura de água e acetona para extração
de acrilamida (FAUHL et al., 2002; TAKATSUKI et al., 2003).
Metanol também tem sido utilizado, com taxas de recuperação
variando de 68 a 75,4% (TATEO & BONONI, 2003). Uma outra
alternativa é a inclusão de uma etapa de desengorduramento,
adicionando-se hexano, éter de petróleo ou ciclohexano, antes
ou em combinação com a etapa de extração (WENZL et al.,
2003, ZHANG et al., 2005).
A adição de um padrão interno ao extrato tem sido
recomendada por muitos autores para controlar as recuperações
alcançadas e acompanhar as possíveis perdas que ocorrem
durante as etapas de extração e limpeza da amostra. Os
padrões internos mais utilizados são: [13C3] e [13C1]-acrilamida
isotopicamente marcada (TAREKE et al., 2002; BECALSKI et
al., 2003; TAKATSUKI et al., 2003) e [D3]-acrilamida deuterada
(AHN et al., 2002; BECALSKI et al., 2003; ROSÉN & HELLENÄS,
2002).
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A maioria dos procedimentos de limpeza da amostra
tem utilizado a extração em fase sólida (SPE). Uma das técnicas
empregada com sucesso foi a combinação de cartuchos Oasis
HLB (Waters, Milford, MS, USA) e Bond Elut-Accucat (Varian,
Palo Alto, CA, USA) (FDA, 2003; GOVAERT et al., 2006). A
combinação de três cartuchos, Oasis MAX (Waters), Oasis
MCX (Waters) e ENVI-Carb (Supelco, Bellefonte, PA, USA),
foi utilizada por Becalski et al. (2003). Outros pesquisadores
optaram pelo uso de cartuchos Isolute Multimode (International
Sorbent Technology, Hengoed, UK) combinado com filtração
(ROSÉN & HELLENÄS, 2002).
Os resultados de dois estudos interlaboratoriais
conduzidos pelo Instituto Federal Alemão de Avaliação de
Risco (BfR) e pelo Centro de Pesquisa Conjunto da União
Européia (JRC) revelaram desempenho satisfatório dos métodos
empregados na análise de acrilamida para a maioria das
matrizes avaliadas. Entretanto, muitos laboratórios tiveram
problemas na determinação de acrilamida em alimentos à
base de cacau e café, matrizes consideradas complexas ou
difíceis (KLAFFKE et al., 2005). Um potencial inconveniente
é a existência de interferentes co-extrativos, com tempos de
retenção muito próximos ao da acrilamida (WENZL et al., 2003).
Delatour et al. (2004) obtiveram resultados satisfatórios na
análise de acrilamida em cacau e café incluindo uma etapa de
desproteinização durante a extração, realizada através da adição
de soluções salinas Carrez I e Carrez II.
5.2 Determinação cromatográfica
A cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de
massa (GC-MS), com a etapa de derivatização, tem sido utilizada
por diversos autores (AHN et al., 2002; TAREKE et al., 2002).
O procedimento é geralmente realizado através da adição de
uma solução de brominação pré-preparada, contendo brometo
de potássio, brometo de hidrogênio e bromo. A acrilamida
brominada é menos polar comparativamente ao composto
original sendo, portanto, mais solúvel em solventes orgânicos
apolares. Em muitos casos, acetato de etila ou misturas de
acetato de etila e ciclohexano são usadas para a extração do
analito da fase aquosa. A separação das fases é, na maioria das
vezes, realizada por centrifugação.
Com a finalidade de se evitar uma longa preparação
da amostra e obter métodos rápidos destinados ao maior
número de matrizes diferentes, a cromatografia líquida
acoplada ao espectrômetro de massa em série (LC-MS/MS) foi
alternativamente investigada. Muitos procedimentos baseados
nesta técnica analítica foram então desenvolvidos, com
resultados comparáveis aos obtidos por cromatografia gasosa
(WENZL et al., 2003). A cromatografia em fase reversa tem
sido a técnica mais utilizada para a separação cromatográfica
de acrilamida e diversas colunas têm sido sugeridas, como
Hypercarb (ROSÉN & HELLENÄS, 2002; TAREKE et al., 2002;
BECALSKI et al., 2003), Atlantis C18 (ONO et al., 2003) e µBondapak C18 FDA, 2003, GOVAERT et al., 2006).
Muitos pesquisadores desencorajam o uso da
cromatografia líquida com detecção por ultravioleta ou
arranjo de diodos (LC-UV ou LC-DAD) pelo fato de a acrilamida
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não possuir um forte espectro no UV, gerando falta de
especificidade, e pela inviabilidade da utilização de acrilamida
deuterada como padrão interno (CASTLE & ERIKSSON, 2005).
Entretanto, alguns trabalhos têm incentivado a utilização destas
técnicas. Vattem, Shetty (2003) utilizaram detector de arranjo
de diodos e obtiveram resultados considerados melhores que os
esperados, embora os mesmos não tenham sido confirmados
por outra técnica. Outros autores também testaram uma nova
metodologia empregando LC-DAD e obtiveram resultados
precisos e reprodutíveis, confirmados por espectrometria de
massa (GÖKMEN et al., 2005). Um outro método utilizando
cromatografia líquida de alta eficiência em fase normal com
detecção por UV mostrou aplicabilidade em diversos tipos de
alimentos, fornecendo resultados similares aos encontrados na
literatura (PALEOLOGOS & KONTOMINAS, 2005). Estas técnicas
podem ser uma alternativa simples, rápida e barata para análises
de rotina de acrilamida em alimentos.
5.3 Detecção e confirmação
Para a detecção de acrilamida, a espectrometria de
massas tem sido o método mais freqüentemente escolhido.
LC-MS/MS, operando no modo de monitoramento de reações
múltiplas (MRM) apresenta alta seletividade. O modo MRM
significa que a transição a partir de um íon precursor, que
é separado no primeiro quadrupolo, a um íon produto,
gerado pela colisão com argônio no segundo quadrupolo, é
monitorada no terceiro quadrupolo. A transição 72 → 55 foi
selecionada para quantificar acrilamida devido a sua intensidade
relativamente alta (AHN et al., 2002; ROSÉN & HELLENÄS,
2002; TAREKE et al., 2002; BECALSKI et al., 2003). Outras
transições, como 72 → 54, 72 → 44 e 72 → 27, têm sido
utilizadas em alguns casos para confirmação. Para a detecção
de acrilamida marcada isotopicamente, usada como padrão
interno, as transições monitoradas são 75 → 58 para [D3] e
[13C3]-acrilamida e 73 → 56 para [13C1]-acrilamida.

6. CONCLUSÕES
Desde a descoberta da formação de acrilamida em
alimentos pelos pesquisadores suecos em 2002, grupos
de pesquisas e indústrias de alimentos, principalmente na
Europa e nos Estados Unidos, têm se dedicado ao estudo
desta substância, sendo que importantes progressos já
foram conseguidos em várias áreas relevantes. Os principais
precursores e mecanismos envolvidos na sua formação foram
identificados, o que têm contribuído para o entendimento dos
níveis de acrilamida encontrados em alimentos e do impacto das
condições de processamento. Metodologias analíticas têm sido
desenvolvidas para a determinação de acrilamida em diversas
matrizes, em concentrações cada vez menores. Entretanto, a
principal questão ainda se refere à maneira como o teor de
acrilamida em alimentos pode afetar a saúde humana. Embora
efeitos neurotóxicos tenham sido documentados em humanos,
os riscos associados à carcinogenicidade e genotoxicidade são
baseados somente em estudos com animais. Desta forma,

Braz. J. Food Technol., v.9, n.2, p. 123-134, abr./jun. 2006

Acrilamida em Alimentos:
Uma Revisão

pesquisas ainda são necessárias antes de se tirar qualquer
conclusão relativa ao potencial genotóxico e carcinogênico da
acrilamida em seres humanos.
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