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O QUE SÃO FRAUDES?

✓são alterações, adulterações e falsificações realizadas com a
finalidade de obtenção de maiores lucros. Estas operações
procuram ocultar ou mascarar as más condições estruturais e
sanitárias dos produtos e atribuir-lhes requisitos que não
possuem

✓as fraudes podem ser explicadas pela coexistência de três
fatores primários: a existência de golpistas (fraudadores),
disponibilidade de vítimas vulneráveis (consumidores) e a
deficiência de controle rigoroso e eficaz



FRAUDES EM ALIMENTOS SÃO UM 
PROBLEMA GLOBAL  

Custo global de fraudes para a indústria de alimentos: € 30
bilhões/ ano

Diversas Redes internacionais de identificação e pesquisa de
fraudes em alimentos: Food Fraud Network (FFN), Food
Integrity, The Food Authenticity Network, Authent-Net
(Food Authenticity Research Network)



A FFN foi criada em 2013 após o escândalo de carne de
cavalo em produtos rotulados como carne bovina na União
Europeia (países do bloco realizaram testes de DNA)



No. de casos

Alimentos mais fraudados

Tipos de fraudes



TIPOS DE FRAUDES EM CARNES E PESCADO



CASO DE FRAUDE EM ATUM



CASOS DE FRAUDES EM ALIMENTOS NO BRASIL 

CASO DETALHAMENTO OBSERVAÇÃO

OPERAÇÃO OURO BRANCO 
(MG/2007)

Suspeitas de adição de soda 
cáustica e peróxido de 

hidrogênio em leite longa vida

26 pessoas condenadas  
até 18 anos de prisão por 

crime contra a saúde 
pública

LEITE COMPENSADO (RS)

Adição de água e sal para 
regular o ponto de 

congelamento do leite 
mascarando a adulteração 
(2014) e adição de soda 

cáustica (2017)

Dezenas de mandados de 
prisão e de busca e 

apreensão expedidos nas 
diversas etapas da 

operação

OPERAÇÃO POSEIDON (SC)

Suspeita de fraudes no 
processamento de pescado e 

de industrialização de espécies 
em extinção

7 empresas foram 
investigadas e tiveram 
suas contas bloqueadas



CASOS DE FRAUDES EM ALIMENTOS NO BRASIL 



CASOS DE FRAUDES EM ALIMENTOS NO MUNDO

Adição de melamina ao leite em pó para simular maior teor de 
proteína no leite 



QUAIS OS CONCEITOS DE FRAUDE?

1- Alteração ou modificação total ou parcial de um ou
mais elementos normais do produto, de acordo com
os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo
D.I.P.O.A.;

2- Quando as operações de manipulação e elaboração
forem executadas com a intenção deliberada de
estabelecer falsa impressão aos produtos fabricados;



3- Supressão de um ou mais elementos e substituição por
outros visando aumento de volume ou de peso, em
detrimento da sua composição normal ou do valor
nutritivo intrínseco;

4- Conservação com substâncias proibidas;

5- Especificação total, ou parcial na rotulagem de um
determinado produto que não seja o contido na
embalagem ou recipiente

QUAIS OS CONCEITOS DE FRAUDES?



TIPOS DE FRAUDES 

✓Alteração: modificações que afetam as características
(qualidades físicas e químicas, estado de higidez e
capacidade nutritiva), podendo ser enzimáticas, químicas,
microbiológicas. Resultado de negligência, ignorância,
desleixo ou desobediência às normas estabelecidas durante a
fase de processamento, conservação ou armazenamento dos
produtos

✓Adulteração: fraudes intencionais e que alteram pouco as
características sensoriais dos alimentos, mas geralmente
levam a grandes prejuízos nutricionais ou econômicos.
Requer análises específicas para sua detecção e pode ser
subdividida em diferentes modalidades

✓Falsificação: consiste em enganar o consumidor, induzindo-
o a adquirir produto de nível inferior, julgando-o superior



EXEMPLOS DE FRAUDES EM ALIMENTOS



EXEMPLOS DE FRAUDES EM ALIMENTOS



QUAIS OS CONCEITOS DE ADULTERAÇÃO?

1- Quando os produtos tenham sido elaborados em
condições, que contrariem as especificações e determinações
fixadas;

2- Quando no preparo dos produtos tenha sido empregada
matéria-prima alterada ou impura



3- Quando tenham sido empregadas substâncias de qualquer
qualidade, tipo e espécies diferentes das da composição normal
do produto sem prévia autorização do D.I.P.O.A.

4- Quando os produtos tenham sido coloridos ou aromatizados
sem prévia autorização e não conste declaração no rótulo;

5- Intenção dolosa em mascarar a data de fabricação/ validade

QUAIS OS CONCEITOS DE ADULTERAÇÃO?



1. Adição de CMS acima do percentual permitido

ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS CÁRNEOS



ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS CÁRNEOS

1. Adição de CMS acima do percentual permitido

✓Salsichas e mortadelas máximo 60%
✓Mortadela de carne de aves no máximo 40%
✓Mortadela do tipo Bologna no máximo 20%
✓Linguiças cozidas, no percentual máximo de 20%
➢Linguiças frescais: não permitido
➢Produtos dessecados (salames): não permitido



Riscos resultantes da adição excessiva de 
CMS

✓Aumento do teor de cálcio:
predisposição à formação de
cálculos renais, biliares

✓Maior teor de condroitina:
polissacarídeo glicosaminoglicano
de difícil digestão

✓Menor teor proteico do alimento

✓Maior suscetibilidade à oxidação
lipídica

✓pH (~6,6) favorável à deterioração
microbiana

Composição 

IN 4 de 31/03/2000/ MAPA

– gordura: máximo 30%/ índice
de peróxidos máx. 1 mEq
KOH/Kg

– proteína: mínimo 12%

– cálcio: máximo 1,5 % (base
seca)

– pH: 6,6

– diâmetro dos ossos: 98%
máximo 0,5 mm/ largura 0,85
mm



ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS CÁRNEOS 

✓devem ser obedecidas as
normas do DIPOA, como por
exemplo a adição de no máximo
10% de miúdos em salsichas
não tipificadas

✓Mortadela Bolonha, mortadela
Italiana: não permitido

2. Adição excessiva de miúdos (estômago, coração,
língua, fígado, rins, miolos)



ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS CÁRNEOS

3. Adição de amido ou adição de amido em teor acima do
permitido

✓Salsicha não tipificada: máx. 2%

✓Mortadela: máx. 5%

✓Patê: máx. 10%

➢Mortadela Bolonha, Mortadela Italiana: não permitida adição
de amido

➢Linguiça: não permitida a adição de amido



Teste para presença de amido usando iodo 



4. Adição de conservante (NO2/NO3) acima do limite
permitido

IN nº 51 de 29/12/2006 – MAPA)

Teor máximo de adição na carne (NO2 + NO3)

➢Cura a seco de peças de carne: 600 ppm

➢Cura a seco de carne picada ou moída: 150 ppm

➢Em salmoura 2.400 ppm

Limites residuais

➢NaNO2 ou KNO2: máx 150 ppm

➢NaNO3 ou KNO3: máx 300 pm

➢NO2 + NO3: máx 150 ppm (RDC nº 272, 14/03/19 - ANVISA)

ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS CÁRNEOS 



Riscos resultantes da adição excessiva 
de NO2/ NO3

• Risco de formação de nitrosaminas
(formação necessita de alta
temperatura e/ou baixo pH):
cátion nitrênio pode reagir com
DNA provocando mutações, ação
carcinogênica, embriopática e
teratogênica

➢ Redução do risco pelo uso de aceleradores da reação de
redução do NO2

• Acidificantes:
❖ químicos: GDL (glucona delta lactona), ácido cítrico
❖ biológicos: bactérias lácticas (Lactobacillus, Pediococcus)
• Redutores: ascorbato, eritorbato (ácido ascórbico)



5. Excesso de salmoura/solução de cura

✓Máx. 20% do peso do músculo: presunto, cortes temperados

ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS CÁRNEOS



ADULTERAÇÃO EM CARNES IN NATURA

1. Adição de sulfito (dióxido de enxofre - SO2)

✓Agente antimicrobiano: efeito inibitório sobre bactérias e
leveduras em pH <3

✓Agente redutor: proporciona coloração vermelha e
aparência de frescor

✓Permitido em camarão e lagosta: máx. 100 ppm no
produto final cru para inibição de escurecimento enzimático

E220 a E228





Riscos resultantes da adição de sulfito 
em carnes 

➢ IDA: 0,7 mg/kg peso corpóreo

➢ Pessoas com intolerância: anafilaxia, urticária, erupções
cutâneas, ataques asmáticos, angioedema, hipotensão,
náusea, irritação gástrica local, dores de cabeça, distúrbio
do comportamento, diarreia (doses de 2 a 250 mg)

➢ Sulfito quebra a vitamina B1 (tiamina) formando
formando 5(2-hidroxietil)4- metil-tiazol



2. Adição de sais de ácido ascórbico (ascorbato de
sódio, eritorbato de sódio, isoascorbato de sódio)

➢Ação antioxidante, mascara o real frescor da carne

ADULTERAÇÃO EM CARNES IN NATURA



3. Adição de hidróxido de amônio

- Hidróxido de amônio status GRAS nos EUA desde 1974

- Antioxidante, mantém cor vermelho brilhante com aspecto
de frescor na carne vermelha

- Carne bovina magra finamente texturizada (pink slime)

ADULTERAÇÃO EM CARNES IN NATURA



4. Banho de anilina em carcaça de frango

• Aparência de galinha caipira

Anilina = corante Carcaça corada

ADULTERAÇÃO EM CARNES IN NATURA



ADULTERAÇÃO EM CARNES IN NATURA

5. Adição de água em carcaça de frango

✓Etapa: resfriamento carcaça entra com 37-40°C e sai com
4°C

✓pré-chiller: 16-20°C por 20-30 min (1,5 L por carcaça)

✓chiller: 0,5°C por 20-30 min (1,0 L por carcaça)

Máx. 8% absorção



6. Adição de água em carcaça de frango

• Instrução Normativa Nº 20 (Brasil, 1999)

• Drip-test (para carcaças congeladas)

Carcaças temperadas: 
máx. 20%

Carcaças congeladas: 
máx. 6%  

Cortes temperados: 
máx. 10% 

ADULTERAÇÃO EM CARNES IN NATURA



COMO É FEITO O DRIP TEST

Etapa 1: coletar uma amostra de 6 carcaças de frango
congeladass mantendo-as a uma temperatura de -12±1°C até
o momento da análise. Enxugar o lado externo da embalagem
de modo a eliminar todo líquido e gelo.

Pesar o conjunto embalagem + carcaça “M0” (arredondar o
peso)



COMO É FEITO O DRIP TEST

Etapa 2: Retirar a carcaça de dentro da embalagem (com as
vísceras), enxugar a embalagem e pesá-la “M1”



COMO É FEITO O DRIP TEST

Etapa 3: Colocar a carcaça dentro de uma embalagem plástica
com a cavidade do abdômen voltada para o fundo do saco e
fechar retirando-se todo o excesso de ar por meio de pressão
manual. Manter as carcaças imersas (mais pesadas primeiro)
em água a 42±2°C por tempo determinado até atingir 4°C

Tempo de imersão tabelado em 
função do peso da ave 

(Ex:901 a 1000 g tempo de 78 
minutos)

4°C



COMO É FEITO O DRIP TEST

Etapa 4: retirar a embalagem plástica do banho-maria e abrir
um orifício de modo que a água liberada pelo descongelamento
possa escorrer.

Escorrer por uma hora a temperatura ambiente (em torno de
18 e 25ºC)



COMO É FEITO O DRIP TEST

Etapa 5 : após uma hora, retirar a carcaça com as vísceras da
embalagem plástica, secar a carcaça com papel toalha.
Perfurar o invólucro das vísceras, deixar escorrer e secar
invólucro e vísceras. Pesar novamente o conjunto “M2”. Pesar o
invólucro “M3”

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/laboratorios/legislacoes-e-metodos/arquivos-metodos-da-area-poa-iqa/metpoa007-
dripping-test.pdf/view

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/laboratorios/legislacoes-e-metodos/arquivos-metodos-da-area-poa-iqa/metpoa007-dripping-test.pdf/view


FALSIFICAÇÃO 

1. Quando os produtos forem elaborados, preparados,
expostos ao consumo com forma, caracteres e rotulagem
que constituem processos especiais de privilégio ou
exclusividade de outrem, sem que seus legítimos
proprietários tenham dado autorização;



FALSIFICAÇÃO EM CARNES

2. Quando for caracterizada indução a erro na fase de
comercialização do alimento (certificação)

Ausência de documento de 
certificação de legitimidade, 
que deveria ser fornecido por 

associações de produtores



FALSIFICAÇÃO EM CARNES 

3. Comercialização de produtos de qualidade inferior como
produto de qualidade superior



a) Peixinho ou coió como filé 
mignon

b) Miolo de pá  em bife como 
bife de patinho

c) Fralda (ponta agulha)  como 
aba de alcatra

d) Coxão duro como picanha  

FALSIFICAÇÃO EM CORTES CÁRNEOS 

4. Denominação de cortes de menor valor comercial por
cortes de maior valor



FALSIFICAÇÃO EM PRODUTO CÁRNEO

5. Quando forem usadas denominação diferentes das
previstas em Regulamento ou em fórmulas aprovadas

Salame Italiano Salame Tipo Italiano



FRAUDES EM PESCADO 





1. Pescado de qualidade inferior comercializado como
outros de qualidade superior

Pescado tipo bacalhau Saithe (Pollachius virens) e Ling (Molva
molva) rotulados como a espécie mais nobre (Gadus mohua
ou Gadus Macrocephalus)

FALSIFICAÇÃO EM PESCADO



BACALHAU

Redes de cerco

descabeçamento, evisceração, abertura da porção ventral, remoção de espinhas e 
lavagem para retirada de vestígios de sangue e vísceras



BACALHAU

Salga seca Secagem artificial de 36 a 120 horas

O peixe salgado seco deve ser armazenado e
transportado sob temperatura máxima de
7oC (IN 1, de 15 de janeiro de 2019)



TIPOS DE BACALHAU

Gadus morhua, Gadus macrocephalus e Gadus ogac

peixe salgado 
seco tipo 
bacalhau 

salgado seco

Bacalhau da Groelândia



COMO IDENTIFICAR O VERDADEIRO BACALHAU

Gadus morhua, Gadus macrocephalus e Gadus ogac

A forma do peixe: o legítimo bacalhau é largo e
permite corte em lombos.

O rabo do peixe: deve ser quase reto ou ligeiramente
curvado para dentro e de cor uniforme. Se tiver uma
espécie de “bordado” branco na extremidade, não é o
legítimo.

Cor do peixe: o bacalhau de verdade é cor palha. Fuja
dos branquinhos, esses são falsos.

A pele: no verdadeiro bacalhau a pele solta com
facilidade.



1. Pescado de qualidade inferior comercializado como
outros de qualidade superior

Salmão criado em cativeiro comercializado como salmão selvagem

FALSIFICAÇÃO EM PESCADO



Manual 
elaborado pelo

MAPA 2016 



ADULTERAÇÃO EM PESCADO

3. Lavagem de produtos salgados com água

• Eliminar manchas (vermelhão) causadas por bactérias
halofílicas (Halobacterium cutirubrum)



4. Adição de água em pescado

✓ ocorre na etapa de glaciamento

✓ processo de cobrir o produto com uma camada de gelo, que pode
ter diferentes espessuras

✓ imersão ou pulverização de água gelada, com ou sem aditivos, no
pescado congelado individualmente

ADULTERAÇÃO EM PESCADO



VANTAGENS DO GLACIAMENTO

✓proteger contra ação do oxigênio
✓evitar evaporação da umidade
✓Evitar a descoloração do produto
✓evitar a perda de qualidade durante a estocagem
✓ prolongar tempo de armazenamento

não glaciado glaciado



Fonte: MAPA, 2017



MÉTODOS DE CONTROLE DO GLACIAMENTO
MAPA: IN nº 31/2017 estabelece o limite máximo de glaciamento de 12%
INMETRO: Portaria nº 38/2010 determina peso líquido de pescado, crustáceos.

Peso bruto (PB) Peso embalagem (PE)

Peso produto glaciado
(PPG)= PB-PE

20º C /20-30 min. Peso do Produto 
Desglaciado (PPD)

Peso de Gelo
Peso efetivo do 

produto

Aprovado Reprovado 



PROJETO DE LEI (DF): todos os produtos embalados ou vendidos ou medidos sem a
presença do consumidor, em condição de comercialização e com adição de qualquer líquido
para conservação, deverão conter, de forma adequada e clara, informação do peso
drenado.

PROPOSTA PARA EVITAR A FRAUDE POR 
GLACIAMENTO



FRAUDES MAIS COMUNS EM COMÉRCIO 
VAREJISTA 

1. Armazenamento em temperatura inadequada 

✓Armazenamento de produto acima da temperatura
recomendada, oscilação na temperatura de armazenamento

(carnes - refrigeração ≤7°C, congelamento ≤-18°C)

2. Alteração da data de validade



RISCOS DO PROCESSO DE 
RECONGELAMENTO DE CARNES 

E PESCADOS 

• Multiplicação microbiana em faixa de
temperatura de descongelamento,
aumento da carga microbiana

• Exsudação no descongelamento, perda
da integridade estrutura celular,
mudança de textura, menor maciez e
suculência



https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11569/direct

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11569/direct


https://www.fda.gov/media/99598/download

https://www.fda.gov/media/99598/download


FERRAMENTAS PARA DETECÇÃO DE FRAUDE

1. CONHECER MECANISMO UTILIZADOS PARA A FRAUDE

2. ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO (MAPA, ANVISA, RECEITAS, PROCON)

3. VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

4. ANÁLISES LABORATORIAIS

✓ Cromatografia gasosa (perfil dos ácidos graxos polinsaturados (linolênico,
EPA e DHA)

✓ Cromatografia líquida (teor de astaxantina em salmão, crustáceos)

✓ Espectrometria de massa (identificação de cada componente do alimento)

✓ Eletroforese (detecção de substâncias estranhas)

✓ ELISA (detecção de proteínas especificas), hidrólise parcial em pontos
específicos

✓ Biologia molecular (PCR para identificação de espécies usadas),
sequenciamento de DNA



OBRIGADA

Profa. Dra. Renata E. F. Macedo
renata.macedo@pucpr.br


