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ACRILAMIDA NOS ALIMENTOS

A acrilamida é um composto químico que normalmente se 
forma nos alimentos ricos em amido quando são cozinhados, 
fritos ou assados a altas temperaturas (120-150 °C).

Quando o açúcar e o aminoácido presentes naturalmente nos 
alimentos ricos em amido são aquecidos, combinam-se para formar 
substâncias que proporcionam novos sabores e aromas. Isto também 
causa a cor castanha dos alimentos e produz acrilamida.

café/substitutos  
de café batatas fritas

pão fresco/ 
tostas

biscoitos/bolos/
bolachas

A principal reação química é conhecida como a 
reação de Maillard

O que é? Como a podemos reduzir?

COMO É QUE A ACRILAMIDA SE FORMA NOS ALIMENTOS

A ACRILAMIDA NOS ALIMENTOS É ENCONTRADA PRINCIPALMENTE EM 

POTENCIAIS EFEITOS PARA A SAÚDE

COMO DIMINUIR O CONSUMO DE ACRILAMIDA (DICAS)

Reação de Maillard (ou escurecimento)

aminoácido açúcar água sabor + aroma + acrilamida

As autoridades nacionais na UE oferecem aconselhamento aos consumidores relativamente a 
hábitos alimentares nacionais e tradições culinárias. Além disso, uma seleção atenta das matérias-
primas e práticas de cozedura poderão ajudar a limitar a formação de acrilamida. O princípio 
básico é: ”Não queime, deixe apenas alourar.” 
Outros exemplos de dicas das autoridades nacionais:

Quando fritar os alimentos, siga os tempos e as temperaturas recomendadas 
para evitar cozinhar demais, tostar em excesso e queimar os alimentos.

Toste o pão até obter um amarelo-dourado em vez de castanho.

Cozinhe produtos com batatas, como batatas fritas e 
croquetes até estarem dourados e não castanhos.

Não conserve as batatas no frigorífico, pois isto aumenta os níveis de açúcar 
(potencialmente aumentando a produção de acrilamida durante a cozedura). 
Conserve-as num local escuro e fresco.

Os consumidores, consigo incluído, também podem ajudar ao seguir uma alimentação 
equilibrada e ao variar a forma como cozinham os alimentos. 

Para obter informações mais detalhadas, pode contactar 
a sua autoridade de segurança alimentar nacional.

A EFSA fornece aconselhamento científico independente sobre a acrilamida a 
gestores de risco. A EFSA também recolhe dados sobre os níveis de acrilamida 
numa série de produtos na Europa, ajudando a identificar tendências.  
Estes dados são recolhidos pelos Estados-Membros.

Os testes laboratoriais mostram que a acrilamida na alimentação causa cancro em animais. Os cientistas 
concluem que a acrilamida nos alimentos aumenta potencialmente o risco de cancro para os consumidores 
de todas as idades. 

No entanto, é virtualmente impossível eliminar a acrilamida de alimentos cozinhados ricos em amido. 
Podemos apenas tentar reduzir as quantidades nos alimentos através de uma cozedura mais atenta e variada.
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