
 
Edição n° 023.2019 | São Paulo, 02 de maio de 2019  

 
 Responsável: Rosana Mastellaro- Tel.(11)3897-9779                                                                        Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia     
 E-mail: regulatorios@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                              São Paulo/SP - CEP 04550-004 

  1 

[Este texto não substitui o publicado no DOU] 
 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
DIRETORIA COLEGIADA  

 
RESOLUÇÃO – RDC Nº 281, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

DOU de 02/05/2019  
[Página 69] 

Autoriza o uso de aditivos 
alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia em diversas categorias 
de alimentos. 

             A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução da 
Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 23 de abril de 2019, e eu, 
Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

             Art. 1° Esta Resolução autoriza o uso de aditivos alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia em diversas categorias de alimentos. Art. 2° Fica incluído na Tabela I da Resolução 
CNS/MS n° 4, de 24 de novembro de 1988, o aditivo alimentar extrato de alecrim, INS 392, na 
função de antioxidante, para uso em: 

             I - óleos de peixe, no limite máximo de 0,05 g por 100 ml, equivalente a 0,005 g por 100 
ml de ácido carnósico e carnosol;  

             II - óleos vegetais, exceto azeite de oliva e óleos virgens, no limite máximo de 0,03 g por 
100 ml, equivalente a 0,003 g por 100 ml de ácido carnósico e carnosol.  

             Art. 3° Fica incluído na Tabela I da Resolução CNS/MS n° 4, de 1988, o aditivo alimentar 
mistura concentrada de tocoferol, INS 307b, na função de antioxidante, para uso em óleo de 
algas, com limite máximo de 0,6 g por 100 ml, sozinho ou em combinação com outros 
antioxidantes já autorizados.  

             Art. 4° Ficam incluídos no Anexo VII da Resolução CNS/MS n° 4, de 1988, os 
coadjuvantes de tecnologia:  
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             I - dióxido de cloro, INS 926, na função de agente de inibição enzimática antes da etapa 
de branqueamento, para uso em miúdos salgados crus, no limite máximo de 3 ppm de teor 
residual de dióxido de cloro; e  

             II - ácido sulfúrico, INS 513, na função de agente de controle de microrganismos, para 
uso em leveduras e extratos de leveduras, no limite quantum satis.  

             Art. 5° Fica incluído no Anexo da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 25, de 15 de 
fevereiro de 2005, o aditivo alimentar beta-caroteno de Blakeslea trispora, INS 160 a(iii), na 
função de corante, para uso em:  

             I - bebida a base de soja pronta para o consumo, no limite máximo de 0,05 g por 100 
ml;  

             II - preparado líquido para bebidas com soja, em quantidades tais que o produto pronto 
para o consumo atenda o limite máximo de 0,05 g por 100 ml; e  

             III - pós para o preparo de bebidas a base de soja, em quantidades tais que o produto 
pronto para o consumo atenda o limite máximo de 0,05 g por 100 ml.  

             Art. 6° Fica incluído na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 18, de 24 de março de 
2008, o aditivo alimentar advantame, INS 969, na função de edulcorante, para uso em:  

             I - alimentos e bebidas para controle de peso, no limite máximo de 0,005 g por 100 g ou 
100 ml;  

             II - alimentos e bebidas para dietas com ingestão controlada de açúcares, no limite 
máximo de 0,005 g por 100 g ou 100 ml;  

             III - alimentos e bebidas para dietas com restrição de açúcares, no limite máximo de 
0,005 g por 100 g ou 100 ml;  

             IV - alimentos e bebidas com informação nutricional complementar com substituição 
total de açúcares, no limite máximo de 0,005 g por 100 g ou 100 ml; e  

             V - alimentos e bebidas com informação nutricional complementar com substituição 
parcial de açúcares, no limite máximo de 0,00375 g por 100 g ou 100 ml.  

             Art. 7° Ficam incluídos no Anexo da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 5, de 4 
de fevereiro de 2013, os aditivos alimentares:  
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             I - aromatizantes autorizados pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 2, de 15 
de janeiro de 2007, inclusive o extrato de carvalho, na categoria de bebida alcoólica destilada, 
subcategoria 16.1.1.3, para uso exclusivo em tequila, no limite quantum satis.  

             II - glicerol, INS 422, na função de estabilizante, na categoria de bebida alcoólica 
destilada, subcategoria 16.1.1.3, para uso exclusivo em tequila, no limite quantum satis.  

             Art. 8° Ficam incluídos os incisos XVI e XVII no art. 2º da Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC n° 8, de 6 de março de 2013, com a seguinte redação:  

             "Art. 2º Para fins de atribuição de aditivos alimentares, os produtos de frutas e de 
vegetais se classificam em:  

             (...)  

             XVI. Frutas descascadas ou picadas, congeladas ou não; e  

             XVII. Proteína de soja isolada." (NR) Art. 9º Ficam incluídos no Anexo da Resolução da 
Diretoria Colegiada - RDC n° 8, de 2013, os aditivos alimentares:  

             I - ácido ascórbico, INS 300, nas funções de antioxidante, regulador de acidez e 
sequestrante, para uso em frutas descascadas e ou picadas, congeladas ou não, subcategoria 
XVI, no limite quantum satis.  

             II - ácido cítrico, INS 330, nas funções de acidulante, antioxidante, regulador de acidez e 
sequestrante, para uso em frutas descascadas e ou picadas, congeladas ou não, subcategoria 
XVI, no limite quantum satis.  

             III - ácido clorídrico, INS 507, na função de acidulante, para uso em proteína de soja 
isolada, subcategoria XVII, no limite quantum satis; 

 


