Dossiê Corantes

CORANTES

A cor influencia no sabor, na aceitabilidade e na preferência
por certos alimentos e bebidas e os corantes desempenham
um papel de vital importância na escolha e aceitação desses
alimentos.

C

orantes são aditivos alimentícios definidos como
toda substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento.
Existem três categorias de corantes permitidas pela
legislação para uso em alimentos: os corantes naturais, o
corante caramelo e os corantes artificiais. Considera-se
corante natural, o pigmento ou corante inócuo extraído
de substância vegetal ou animal. O corante caramelo é
o produto obtido a partir de açúcares pelo aquecimento
em temperatura superior ao seu ponto de fusão e ulterior
tratamento indicado pela tecnologia. Já o corante artificial
é a substância obtida por processo de síntese (com composição química definida).

CORANTES NATURAIS
Os corantes naturais têm sido utilizados há anos,
sendo que alguns apresentam solubilidade em óleo, pro-
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porcionam matizes suaves e conferem ao produto aspecto
natural, o que aumenta a aceitação pelo consumidor.
Podem ser divididos em três grupos principais. Os
compostos heterocíclicos com estrutura tetrapirrólica,
que compreendem as clorofilas presentes em vegetais,
o heme e as bilinas encontradas em animais. Os compostos de estrutura isoprenóide, representados pelos
carotenóides, encontrados em animais e, principalmente
em vegetais, e os compostos heterocíclicos contendo
oxigênio, como os flavonóides, que são encontrados exclusivamente em vegetais. Além desses existem outros
dois grupos de corantes presentes unicamente em vegetais: as betalaínas, que são compostos nitrogenados, e os
taninos, que agrupam diversos compostos de estruturas
altamente variáveis.
Comercialmente, os tipos de corantes naturais mais
empregados pelas indústrias alimentícias têm sido os
extratos de urucum, carmim de cochonilha, curcumina,
www.revista-fi.com

antocianinas e as betalaínas.
Historicamente, o urucum tem sido usado com vários
objetivos. Os indígenas usavam o pigmento em cerâmicas
e também como repelente contra insetos, aplicando o produto na pele. No Brasil, o urucum vem sendo mais utilizado
como ingrediente em diversos produtos alimentícios nas
formas hidrossolúvel e lipossolúvel.
O extrato lipossolúvel do urucum foi um dos primeiros
corantes a ser usado em margarina e manteiga. O corante
hidrossolúvel tem sido, por sua vez, tradicionalmente
empregado em queijos, como o tipo prato. Apresenta
aplicação também em produtos cárneos, como salsichas,
peixes defumados e, quando na forma em pó, em bebidas
instantâneas e misturas secas.
O urucum contém pigmento carotenóide amarelo-
alaranjado obtido da semente do urucuzeiro, planta
originária das Américas Central e do Sul. Do urucum
são fabricados os corantes naturais mais difundidos na
indústria de alimentos; aproximadamente 70% de todos
os corantes naturais empregados e 50% de todos os ingredientes naturais que exercem essa função são derivados
do urucum.
Os pigmentos do urucum são extraídos da camada
externa das sementes e consistem, principalmente, de
cis-bixina, também denominada alfa-bixina (éster monometílico do ácido dicarboxílico alfa-norbixina, pouco
solúvel em óleo). A alfa-bixina representa mais de 80%
dos carotenóides totais presentes no urucum.
A principal reação que ocorre no extrato de urucum
é a oxidação, particularmente importante quando o
pigmento é adicionado em matriz alimentícia. A velocidade
em que ocorre a perda de cor devido à oxidação depende
da temperatura, da luminosidade e, principalmente, da
disponibilidade de oxigênio no meio.
Apesar de apresentar características inerentes aos carotenóides, de modo geral, o urucum pode ser considerado
bastante estável, principalmente quando comparado com
outros grupos de corantes naturais.
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O termo carmin é usado mundialmente para descrever
complexos formados a partir do alumínio e o ácido carmínico. Esse ácido é extraído a partir de fêmeas dessecadas
de insetos da espécie Dactylopius coccus Costa. O termo
cochonilha é empregado para descrever tanto os insetos
desidratados como o corante derivado deles. Muitas
espécies desses insetos têm sido usadas como fonte de
corantes vermelhos. Cada inseto é associado com uma
planta hospedeira particular, gerando cores características, no entanto, a cochonilha americana é a única com
expressividade comercial.
O ácido carmínico é o principal constituinte da cochonilha (responsável pelo poder tintorial do corante), sendo
considerado um composto toxicologicamente seguro para
uso em alimentos. Graças a habilidade de complexar
com determinados metais, como o alumínio, obtém-se o
corante carmin.
Em razão de sua estabilidade, o carmin é considerado,
sob o ponto de vista tecnológico, um excelente corante.
Deve, no entanto, ser aplicado em alimentos com pH acima
de 3,5, o que inclui produtos cárneos (salsichas e marinados vermelhos). Outros usos importantes compreendem
alguns tipos de conservas, gelatinas, sorvetes, produtos
lácteos e sobremesas diversas.
A curcumina é o principal corante presente nos rizomas
da cúrcuma (Cúrcuma longa). Três tipos de extratos são
comumente obtidos a partir do rizoma da cúrcuma, sendo
eles o óleo essencial, a óleo-resina e a curcumina. A distinção entre os três componentes da cúrcuma ocorre pela cor
e pelo aroma. A óleo-resina é o extrato mais comumente
produzido e contém os componentes do aroma e da cor na
mesma proporção que o condimento. É obtido por extração
com solvente em processo idêntico ao usado para outros
óleo-resina de condimentos. O extrato de curcumina contém o responsável pelo poder corante e apresenta poucos
componentes aromatizantes da cúrcuma. É produzido pela
cristalização da oleoresina e apresenta níveis de pureza
em torno de 95%.
A cúrcuma apresenta maior aplicação na coloração de
picles e como ingrediente em molhos de mostarda. É usada
também sozinha ou em combinação com outros corantes,
como o urucum, em condimentos, sobremesas, sorvetes,
iogurtes e óleos.
As antocianinas representam,
juntamente com os carotenóides,
a maior classe de substâncias coloridas do reino vegetal. Encontram-se
amplamente distribuídas em flores, frutos
e demais plantas superiores, sendo consumidas pelo homem desde tempos remotos.
Entre as antocianidinas, as mais comuns são
pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina,
malvidina e petunidina. Essas são menos estáveis
e solúveis do que as correspondentes antocianinas e
FOOD INGREDIENTS BRASIL Nº 39 - 2016
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não são encontradas naturalmente nos vegetais.
Além do pH, a cor das soluções de antocianinas depende de outros fatores, como concentração, tipo de solvente,
temperatura, estrutura do pigmento, presença de substâncias capazes de reagir reversível ou irreversivelmente
com a antocianina, entre outras.
O pH é certamente o fator mais importante no que diz
respeito à coloração das antocianinas. Tornam-se estáveis
e assumem a forma colorida (cátion flavilium) somente em
solução bastante ácida. Adicionalmente, para a manutenção da coloração, a proteção do cátion flavilium contra a
hidratação é absolutamente necessária.
As betalaínas são encontradas principalmente na
ordem de vegetais Centrospermeae, a qual pertence a
beterraba (Beta vulgaris), e apresentam comportamento
e aparência semelhante às antocianinas.
A beterraba constitui excelente fonte de pigmentos e
algumas variedades contêm valores superiores a 200mg de
betacianina por 100g do vegetal fresco, o que representa
conteúdo de sólidos solúveis superior a 2%. Os pigmentos
da beterraba são usados em misturas em pó, devido a sua
excelente solubilidade e boa estabilidade, e em produtos
lácteos, como iogurtes e sorvetes, bem como na confecção
de balas, confeitos e snacks.

CORANTE CARAMELO
Dentre os corantes permitidos como aditivo na indústria
de alimentos, o corante caramelo é um dos mais antigos. É
obtido através da caramelização de açúcares, sendo formação desejável da cor marrom geralmente associada ao escurecimento não enzimático que ocorre em algumas formas,
sendo as duas mais importantes a reação de Maillard, na
qual açúcares, aldeídos e cetonas reagem com compostos
contendo nitrogênio, como as aminas e as proteínas, para
formar pigmentos marrons conhecidos como melanoidinas;
e a reação de caramelização, na qual açúcares são aquecidos
na ausência de compostos contendo nitrogênio.
O corante caramelo pode ser produzido a partir de uma
variedade de fontes de carboidratos. Dois grandes tipos
de corante caramelo são produzidos por processo eletropositivo ou positivo, feito com compostos de amônia; e eletronegativo ou negativo, feito com compostos de sulfitos.
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A carga elétrica adquirida durante o processamento
é um aspecto de extrema importância e indica em quais
produtos o corante caramelo poderá ser aplicado.
A existência das cargas positivas ou negativas determina compatibilidade com o meio aquoso, além de estabelecer um estado de repulsão entre as próprias moléculas
de caramelo. Isso leva a um aumento da interação com
o solvente e, consequentemente, ao favorecimento da
solubilidade. A carga coloidal é influenciada pelo pH do
meio. Dessa forma, uma mudança de pH das soluções onde
se aplicam o corante caramelo pode levá-lo ao seu ponto
isoelétrico, o que pode causar efeitos indesejáveis, como
precipitação, efeitos de névoa e separação.
O corante caramelo pode ser líquido ou sólido, de cor
marrom escuro até preto, possuindo um odor de açúcar
queimado e um gosto agradável, ligeiramente amargo. É
totalmente miscível em água e contém agregados coloidais
responsáveis pela maioria de suas propriedades corantes,
e de seu comportamento característico em presença de
ácidos, eletrólitos e taninos.
Existem quatro tipos de corante caramelo: o Tipo I,
conhecido como simples, natural, vulgar ou CP (Caramel
Plain); o Tipo II, o caramelo de sulfito cáustico ou CSC
(Caustic Sulfite Caramel); o Tipo III, o caramelo amoniacal, obtido pelo processo amônia, ou AC (Ammonia Caramel); e o Tipo IV, o caramelo de sulfito de amônio, obtido
pelo processo sulfito amônia, ou SAC (Sulfite-Ammonia
Caramel) ou, ainda, SDC (Soft Drink Caramel).
Os corantes caramelos mais utilizados na indústria
alimentícia são os tipos III e IV, amônia e sulfito amônia,
sendo o primeiro indicado para produtos com partículas
carregadas positivamente, e o segundo para meios com
partículas carregadas negativamente.
No Brasil, o seu uso é permitido,
entre outras aplicações, em molhos,
gelados comestíveis, biscoitos, doces, bebidas
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alcoólicas e refrigerantes, destacando-se principalmente
no sabor cola e guaraná.

CORANTES ARTIFICIAIS
Os corantes artificiais são uma classe de aditivos sem
valor nutritivo, introduzidos nos alimentos e bebidas com o
único objetivo de conferir cor, tornando-os mais atrativos.
Fornecem ampla gama de cores, proporcionando praticamente todas as tonalidades do espectro visível de cor.
A maioria dos corantes artificiais apresenta alta estabilidade (luz, oxigênio, calor e pH), uniformidade na cor
conferida, alto poder tintorial, isenção de contaminação
microbiológica e custo de produção relativamente baixo.
Apesar dessas vantagens, sua substituição por corantes
naturais tem sido gradativa.
Os corantes artificiais permitidos no Brasil são o
amarelo crepúsculo, azul brilhante FCF, bordeaux S ou
amaranto, eritrosina, indigotina, ponceau 4R, tartrazina
e o vermelho 40.
O corante amarelo crepúsculo possui boa estabilidade
na presença de luz, calor e ácido, apresentando descoloração
na presença de ácido ascórbico e SO2. Os Estados Unidos,
Japão e países da União Europeia permitem seu emprego
em alimentos; já o Canadá permite seu emprego em alguns
produtos específicos e em concentração máxima de 300ppm.
O corante azul brilhante apresenta razoável estabilidade à luz, calor e ácido, mas possui baixa estabilidade
oxidativa. Seu uso é incondicional nos Estados Unidos;
no Canadá seu limite máximo é de 100ppm; na Inglaterra
pode ser utilizado apenas em alguns alimentos; e na União
Europeia seu uso é liberado.
O amaranto apresenta boa estabilidade à luz, calor e
ácido, mas descolore em presença
de agentes redutores, como o ácido
ascórbico e SO 2. Alguns
estudos são contra-
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ditórios quanto à inocuidade carcinogênica deste corante,
sendo, por medida de segurança, proibido nos Estados
Unidos. No Canadá é permitido, pois sua estrutura química
é bastante semelhante a de outros corantes considerados
não carcinogênicos. No Japão foi voluntariamente banido
pelas indústrias de alimentos e na União Europeia seu uso
é permitido.
A eritrosina é insolúvel em pH abaixo de 5. É o único
representante dos corantes indigóides permitido no Brasil.
É também permitido nos Estados Unidos, países da União
Europeia, Reino Unido e Canadá.
O azul de indigotina possui baixa estabilidade à luz, calor
e ácido, baixa estabilidade oxidativa e descolore na presença
de SO2 e ácido ascórbico. A União Europeia considera seu
uso seguro, sendo também empregado no Japão, Estados
Unidos e Inglaterra.
O ponceau 4R apresenta boa estabilidade ao calor, à luz
e ao ácido, descolore parcialmente na presença de alguns
agentes redutores, como o ácido ascórbico e SO2. Não é
permitido nos Estados Unidos; na Inglaterra seu uso é
restrito; nos países da União Europeia e no Japão seu uso
é permitido, mas foi voluntariamente banido pelas indústrias japoneses. Isso se deve aos poucos estudos relevantes
realizados sobre sua toxicidade.
A tartrazina apresenta excelente estabilidade à luz, calor
e ácido, descolorindo em presença de ácido ascórbico e SO2.
Desperta maior atenção dos toxicologistas e alergistas,
sendo apontado como o responsável por várias reações
adversas, causando desde urticária até asma. Estima-se
que uma em cada 10 mil pessoas apresenta reações a esse
corante. Provavelmente, de 8% a 20% dos consumidores
sensíveis à aspirina são também sensíveis a tartrazina. Entretanto, é um dos corantes mais empregado em alimentos,
sendo permitido em muitos países, como Canadá, Estados
Unidos e União Europeia.
O vermelho 40 apresenta boa estabilidade à luz, calor
e ácido, além de ser o corante vermelho mais estável para
bebidas na presença do ácido ascórbico, um agente redutor. Países da União Europeia permitem seu uso. Estudos
metabólicos mostraram que o vermelho 40 é pouco absorvido pelo organismo e em estudos de mutagenicidade não
apresentou potencial carcinogênico, tendo, desta forma, seu
uso liberado para alimentos no Canadá e Estados Unidos.
FOOD INGREDIENTS BRASIL Nº 39 - 2016
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COLORANTES
L

os Colorantes son
los aditivos alimentarios que se definen como
cualquier sustancia que
intensifica o restaura el color
de un alimento.
Existen tres categorias de
colorantes permitidos por la ley para
su uso en los alimentos: los colorantes
naturales, colorante de caramelo y colorantes artificiales. Se considera colorante natural,
el pigmento o colorante inócuo extraído de sustancia
vegetal o animal. El colorante caramelo es el pro
ducto obtenido a partir de azúcares por calentamiento a una temperatura superior a su punto de fusión y
seguir el tratamiento indicado por la tecnología. Ya
el colorante es una sustancia obtenida por el proceso
de síntesis ( con composición química definida).
Los colorantes naturales se han usado durante
años, y algunos tienen solubilidad en aceite, proporcionan tonos suaves y confiere al producto su aspecto
natural, lo cual aumenta la aceptación por parte del
consumidor.
Comercialmente, los tipos de colorantes naturales más empleados por las industrias alimentarias
han sido los extractos de semillas de achiote, el
carmín de cochinilla, la curcumina, antocianinas y
las betalaínas.
El colorante caramelo es uno de los más antiguos.
Se obtiene por la caramelización de los azúcares, es
deseable la formación de color pardo generalmente
asociados con pardeamiento no enzimático que se
produce en algunas formas, los dos más importantes son la reacción de Maillard en la que el azúcar,
aldehídos y cetonas reaccionan con compuestos que
contienen nitrógeno, como las aminas y proteínas
para formar pigmentos marrones conocidos como
melanoidins; y la reacción de caramelización, en el
que los azúcares se calientan en ausencia de compuestos que contienen nitrógeno.
El colorante caramelo puede ser medio líquido
o sólido, de color marrón oscuro a negro, con un
olor de azúcar quemado y un agradable sabor, ligeramente amargo. En Brasil, su uso está permitido,
entre otras aplicaciones, en salsas, helados, galletas,
dulces, refrescos y bebidas alcohólicas, destacando
especialmente el sabor cola y guaraná.
Los colorantes artificiales son una clase de aditi-
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vos sin valor
nutricional,
introducidos en los
alimentos
y bebidas
con el único propósito
de darle color,
haciéndolas más
atracticas. Proporcionan una amplia
gama de colores, lo que la
convierte en prácticamente
todos los tonos del espectro
visible de color.
La mayoría de los colorantes artificiales muestra
una alta estabilidad (la luz,
oxígeno, calor y Ph), uniformidad de color, confiere alto
porder tintorial, exención de
la contaminación microbiológica y costos de producción
relativamente bajos. A demás
de estas ventajas, su substitución
por los colorantes naturales ha
sido gradual. Los colorantes artificiales permitidos en Brasil son
el amarillo crepúsculo, azul brillante
FCF, Burdeos o el amaranto, La eritrosina, indigotina, Ponceu 4R, la tartrazina
y el rojo 40.
www.revista-fi.com

OPTANDO PELO NATURAL
VOCÊ ESTÁ PREPARADO
PARA ESSA MUDANÇA?

Os ingredientes naturais são hoje a principal tendência
em alimentos e bebidas. Fabricantes de todo o mundo estão
exigindo ingredientes vindos da mãe natureza para atender
um consumidor cada vez mais preocupado com o que está
dentro dos alimentos industrializados e por isso muito mais
atento aos rótulos de ingredientes.

O

s corantes tem um papel especial nesse contexto
já que intensificam e padronizam a aparência do
produto final e por isso é um dos atributos mais
relevantes que o consumidor observa ao consumir um
produto. Como os consumidores estão cada vez mais
focados na melhoria da sua saúde, eles demandam
alimentos de boa qualidade com rotulagem mais limpa
feita a partir de ingredientes de origem naturais.
“Aplicar a tendência natural para os corantes
tornou-se uma estratégia de sucesso que as grandes
multinacionais estão implementando para se diferenciar da concorrência e buscar maior proteção a suas
marcas” diz Eric Zabiolle, Diretor executivo da divisão
de corantes para América latina da Chr. Hansen.
Esse movimento acelerou especialmente após a
publicação do estudo realizado por uma universidade
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do Reino Unido, Southampton, onde revelou que o uso
de seis corantes artificiais, entre eles, a tartrazina e o
Vermelho Allura, contribuem para hiperatividade em
crianças, o que gerou grande repercussão na indústria
e consumidores, sobretudo, as mães.
A partir desse momento, a Europa liderou o processo de conversão para corantes naturais na indústria
alimentícia e de bebidas, e agora os países emergentes,
como o Brasil começam a passar pelo mesmo processo
uma vez que as empresas multinacionais irão continuamente reformular seus produtos, usando alternativas
naturais.
Por isso, a Chr. Hansen, com os seus mais de 140 anos
de conhecimento de aplicação e experiência global, compartilha a seguir, algumas considerações importantes
na hora de reformular seu produto com cores naturais.
FOOD INGREDIENTS BRASIL Nº 39 - 2016
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CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO

ÁCIDO PARA BASE

Antes de começar a conversão de sintético para cores
naturais, é fundamental fazer um processo investigatório que incluem avaliações de matéria-prima, segurança
alimentar, tipo de aplicação em alimentos, para qual
público alvo seu produto será oferecido, e por último,
como irá rotular e comunicar o corante que será utilizado.
Muitas vezes, um alimento é projetado para servir a
diversos mercados, respeitando suas individualidades,
por exemplo, alimentos sem glúten ou Kosher e, portanto,
devem ser consideradas antecipadamente para garantir
que sua escolha da cor é apropriada.
Como corantes provenientes da natureza estão em
evidência pelos consumidores, o correto posicionamento
no mercado é outra consideração.
Será que você quer comunicar “colorido com frutas e
legumes”, “colorido por fontes naturais”, ou simplesmente
“não contém corantes artificiais” é aceitável?
A equipe de regulatórios da Chr. Hansen pode reduzir o
tempo, a complexidade e os riscos envolvidos para garantir
a plena conformidade de produtos naturalmente coloridos.

Existem duas considerações distintas sobre o pH dos
alimentos e o seu impacto na cor. Primeira consideração
é que a tonalidade de algumas cores dependem do pH.
Por exemplo, algumas antocianinas são vermelhas ou
rosa em pH baixo, mas quando usadas em produtos de
pH mais alto, como lácteos, se transformam em tonalidade mais azulada. Em segundo lugar, certos corantes de
origem natural, mais especificamente o urucum, carmim
e a clorofila, quando são expostos em pH baixo podem
precipitar e formar sedimentos. Ambas as considerações
podem ser superadas mediantes a seleção de uma solução
de cor adequada para um dado nível de pH e usando um
corante que seja estável em meio ácido, que é tipicamente
conseguida por meio de uma tecnologia de encapsulamento
ou de outras técnicas de formulação.

QUESTÕES CRÍTICAS NO
PROCESSO DE REGULATÓRIOS
1) Trata-se de uma matéria-prima permitida como
corante?
2) O processo e os aditivos utilizados para padronizar
esta formulação da cor estão em conformidade?
3) Esta solução de cor está permitida neste tipo de
alimento no país?
4) Como podemos rotular esta formulação da cor, e o
que podemos posicionar ao consumidor?
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INGREDIENTES MACRO
A maioria dos alimentos tem um intervalo determinado
para os níveis de gordura, proteína e carboidratos. Mudanças em qualquer direção em um desses níveis podem
influenciar na cor final. O mesmo pigmento na mesma
dosagem irá proporcionar uma tonalidade diferente em
um iogurte feito com leite desnatado ou integral. Um
pigmento como o betacaroteno tem um tom vermelho
alaranjado em uma matriz de alimentos com baixo teor
de gordura, e pode mudar para um tom mais amarelado,
se o teor de gordura é maior.
Como quase todos os componentes de uma formulação
de alimento podem influenciar na tonalidade da cor ao longo tempo, a Chr. Hansen tem desenvolvido cada vez mais
uma gama de cores naturais específicas para garantir que
funcionam de forma otimizada, facilitando o seu processo
de desenvolvimento do produto.
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FORTIFICAÇÃO
A tendência de adicionar nutrição funcional na forma
de vitaminas, minerais e outros ingredientes nos alimentos
e bebidas não dá sinal de que vai diminuir. Cada ingrediente funcional se comporta de forma diferente em uma
formulação de alimentos e suas interações podem ser
problemáticas. Ao desenvolver ou reformular um produto,
os desenvolvedores precisam avaliar em estudos de viabilidade e em tempo real como tais ingredientes afetam
a estabilidade da cor. Por exemplo, embora a vitamina C
(ácido ascórbico) seja benéfica para evitar a oxidação de
carotenos na maioria das bebidas cor de laranja, em altas
concentrações ela desestabiliza as antocianinas, que são
os pigmentos vermelhos naturais dos polifenóis encontrados em algumas frutas e vegetais, causando efeitos de
desbotamento e escurecimento. Essa complicação pode
ser evitada com o uso de formas adequadas de minerais
ou se adicionadas na ordem correta durante o processo
produtivo.

AROMAS
Aromas podem aparecer na lista de ingredientes simplesmente como “artificial” ou “natural”, mas em qualquer
forma, eles não são nada simples, razão pela qual a seleção
da dupla; aroma e cor, devem ocorrer sempre em conjunto
durante o desenvolvimento do produto.
Em primeiro lugar, aromas naturais tendem a ser mais
fracos, e, por consequência, uma dosagem mais elevada
é necessária para atingir o sabor desejado. Essa maior
adição aumenta a concentração de veículos reativos e
solventes. Em segundo lugar, alguns aromas naturais
baseiam-se em óleos essenciais, que são uma dificuldade
para os corantes naturais. A maioria das reações a esses
componentes de sabor podem ser imprevisíveis e não
necessariamente aparecem na hora, mas ao longo de
semanas, meses, dependendo do produto.
Por exemplo, nas bebidas, os solventes de um aroma
podem quebrar a emulsão dos corantes, resultando no
indesejável neck ring (anel de gargalo).
Para combater estes comportamentos imprevisíveis,
a Chr. Hansen tem longa experiência trabalhando junto
com fornecedores de aromas para entregar soluções viáveis com base em sua necessidade do produto. Portanto,
é aconselhável nos consultar desde o início do processo
de desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

cionar em produção de grande escala. Por isso, é de suma
importância definir quando e como adicionar um corante
natural dentro do processo produtivo.
Alimentos que passaram por tratamento térmico
coloridos com pigmentos sensíveis ao calor como uma
beterraba vermelha, pode ser uma situação crítica. Uma
solução seria a adição do corante natural após o tratamento térmico, dando um tom vermelho bonito ao invés
de escurecê-lo.

EMBALAGEM
Os consumidores compram com os olhos, e eles gostam
de ver a comida ou bebida que irão consumir na hora através da embalagem. Formato da embalagem, seu material
e tamanho, influenciam sobre como a tonalidade de cor e o
produto será percebido pelo consumidor. Por isso, torna-se
importante que a embalagem seja também considerada
para analisar nas suas expectativas de cores.
Por exemplo, um refrigerante em uma garrafa com
um diâmetro pequeno aparece mais clara do que a mesma
bebida em uma garrafa com um diâmetro maior. Oxidação
ou a estabilidade luz é influenciada pela composição da
embalagem e condições de armazenamento. Garrafas de
Pet transparentes e finas são frequentemente utilizadas
já que são mais convenientes para levar para casa do que
um frasco de vidro, mas o desafio aqui pode ser a permeabilidade do oxigênio através da garrafa, que aumenta o
risco de oxidação do pigmento.
Soluções para garrafas finas seria incorporar as
barreiras de material de embalagem como filtros UV ou
sleeves, o que pode atrasar ou impedir a oxidação e com
isso, prolongar período de prazo de validade das cores
em até 50%.

Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda.
www.chr-hansen.com

Os diversos processos de produção podem alterar
facilmente aparência dos corantes naturais por serem
influencia dos pelo calor, pressão e a exposição ao oxigênio.
Também, o que funciona na planta piloto pode não funwww.revista-fi.com
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A REALIDADE DO
MERCADO DE
CORANTES NATURAIS
E

mbora poucas pessoas se deem conta, a coloração é
um fator fundamental para a aceitação dos alimentos,
sendo responsável, inclusive, por 75% da avaliação feita
pelo consumidor. Isso ocorre pelo fato de o nosso cérebro
associar a cor diretamente ao sabor, em uma percepção
que leva apenas 90 segundos para ocorrer. Ou seja,
produtos destacados pela cor têm mais chances de serem escolhidos.
Sabedora dessa informação, a
indústria de alimentos comumente
utiliza corantes nos itens processados em busca de manter, restaurar e dar uniformidade de cor
ao produto final, pois muitos dos
pigmentos naturais dos alimentos
são instáveis e perdem a coloração
durante o processamento.
Um dos corantes mais antigo
e com maior presença no mercado
de alimentos, o caramelo (E150 ou
INS150) é utilizado amplamente em
massas, cervejas, chocolates, biscoitos,
licores, cremes, recheios, bebidas, molhos e temperos. Escuro, bastante amargo na degustação e concentrado, ele é produzido em um processo de caramelização
por meio do tratamento térmico controlado de hidratos de
carbono e com presença de ácidos, bases ou sais.
Com cheiro de açúcar queimado e cor que varia entre
o amarelo pálido e o âmbar ou marrom escuro, o corante
caramelo pode ser dividido em quatro classes a partir do
método produtivo: natural (Classe I e INS 150a); com
composto de sulfito (Classe II e INS150b); com composto
de amônia (Classe III e INS 150c); e com composto de
sulfito e amônia (Classe IV e INS150d). As classes II,
III e IV são consideradas corantes orgânicos sintéticos
idênticos ao natural.
O fato é que o mercado de aditivos alimentares, entre
eles os corantes, tem sido afetado por dois grandes eventos: o primeiro é o crescimento progressivo dos alimentos
processados, iniciado após a Segunda Guerra Mundial, que
impacta principalmente nas quantidades e nas novas espe-
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cificações de aditivos necessários para atender à demanda
crescente; e o segundo, mais recente, é a preferência por
alimentos com menor inclusão de aditivos químicos, que se
baseia na preocupação dos consumidores sobre potenciais
perigos de ingredientes artificiais.
Nesse segundo grande evento, entende-se que
os alimentos naturais são constituídos por
compostos biologicamente ativos, sinônimos de saudabilidade. Para serem
consideradas naturais, as substâncias
precisam seguir três critérios: (i)
existir na natureza; (ii) possuir

www.revista-fi.com

matéria-prima natural; (iii) ter
extração livre de reagentes.
Além da Classe I do caramelo, já
existem outros corantes e extratos
com propriedades de corante que
atendem a essas exigências e estão
regularizados como naturais.
Bons exemplos são os extratos naturais
de caroteno (INS160a), apresentados como
annatto extrato, urucum, bixina, norbixina e sais de Na
e K (INS 160b). O annatto extrato é utilizado há mais de
dois séculos como corante alimentar natural e sua extração é realizada por meio da abrasão da semente em um
agente de suspensão apropriado para a produção de bixina
nativa a partir da semente, encontrada nas formas líquida
(hidrossolúvel ou lipossolúvel) e em pó. Já o urucum é
utilizado para dar as colorações amarela a vermelha aos
alimentos e está presente em grande escala no mercado
lácteo, principalmente em queijos.
Outros corantes de caroteno aprovados são os naturais
de páprica, capsorubina, capsantina (INS 160c) e licopeno
(INS 160d). O corante natural de páprica é um extrato
do fruto de gênero capsicum (pimentas) e é amplamente
consumido na alimentação, em verduras e temperos, por
exemplo. A variedade para fabricação do extrato de páprica é a capsicum annum, que tem alto poder corante e
baixa concentração de capsaicina. Os principais compostos
www.revista-fi.com

responsáveis pela coloração vermelha são os ésteres de
carotenoides, capsantina e capsorubina.
O corante natural de cúrcuma (INS 100) é obtido por
extração com solvente dos rizomas moídos de cúrcuma,
também conhecido como açafrão. Ele é solúvel em óleo,
praticamente insolúvel em água e estável em altas temperaturas. Embora o açafrão tenha uma longa história de uso
na alimentação como tempero, a curcumina derivada dele
tem a função principal de corante. Além dos destacados
acima, existem outros corantes naturais usados em larga
escala no mercado, como as antocianinas (INS 163), betaínas (INS 162), carmim de cochonilha (INS 120), clorofila
(INS140 e INS141) e carvão vegetal (INS153).
Podemos observar que ainda existe o receio de uso dos
corantes naturais em alimentos e bebidas devido a algumas
dificuldades, como a precipitação em bebidas ou a baixa
estabilidade à luz. Esses aditivos apresentam diferentes
performances dependendo do vegetal e da fruta de origem,
além da pureza do extrato. As indústrias fabricantes
estão trabalhando e estudando novas espécies e genótipos que possam ser utilizados como fontes naturais de corante,
além de investirem em tecnologia
para estabilizar esses pigmentos e
otimizar a ação biológica desses
insumos. Além das ações específicas, é necessário que se fortaleça
as normas e testes de qualidade
para detectar adulterações desses
corantes naturais.
*Lilia Kawazoe é Gerente
Comercial da Unidade de Negócios
Concepta Ingredients, pertencente ao
Grupo Sabará, especializada no desenvolvimento de soluções naturais e tecnológicas,
com foco nas indústrias de alimentos, bebidas, nutrição
animal e farmacêutica veterinária.

Concepta Ingredientes
www.conceptaingredientes.com
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SOLUÇÕES NATURAIS
PARA DAR COR
“Comemos com os olhos” não é apenas um ditado. 75% da primeira
avaliação visual de um produto é baseada somente na cor.

C

onsumidores estão cada vez mais críticos no momento
da compra de alimentos e bebidas. Preocupações
com os efeitos negativos de certos ingredientes os levam
a avaliar de perto o que colocam no prato. De fato, certos ingredientes afetam a decisão de compra de muitos
consumidores. Uma recente pesquisa do instituto TNS,
coordenada pela GNT demonstra que um grande número
de pessoas ao redor do mundo percebe aditivos com preocupação. No topo da “lista negra” estão os conservantes
e os corantes artificiais. Incríveis 60% de todos os consumidores globais evitam estes aditivos quando escolhem
alimentos e bebidas. Os consumidores querem saber a
origem dos ingredientes e aditivos, e entender o que está
nos produtos que ingerem. Esperam que cores naturais
venham de fato de frutas e vegetais comestíveis e sejam
100% produzidas de forma natural.
O que fortalece este comportamento são relatórios e
informações negativas a respeito de substâncias produzidas artificialmente, muitas destas informações reproduzidas pela mídia. Na Europa houve o caso do “estudo de
Southampton”, que relacionou seis tipos de corantes artificiais como potenciais causadores de hiperatividade em
crianças. Em paralelo, as leis e diretrizes Europeias sobre
cores em alimentos se tornam cada vez mais restritivas.
Tais eventos requerem alternativas para que alimentos e
bebidas possam ser coloridos de forma natural.

FELIZMENTE EXISTE UMA ALTERNATIVA EXBERRY® ALIMENTOS QUE CONFEREM COR

O Grupo GNT oferece uma solução de cor que vai ao
encontro de todas as demandas dos consumidores, que
procuram por alimentos naturais e saudáveis. O quadro
abaixo demonstra algumas diferenças entre tipos de ingredientes e aditivos, na Europa:

CORANTES ARTIFICIAIS

•
•

Processos químicos
Aditivos

CORANTES NATURAIS

•
•
•
•

Possível matéria-prima natural
Nem toda matéria-prima é comestível
Extração seletiva
Formulações químicas

ALIMENTOS QUE CONFEREM COR *

•
•
•

Matérias-primas comestíveis
Sem extração seletiva
Padronizados

Baseado nas EU guidance notes from the EU Commission
(* na Europa e EUA conhecidos como Coloring Foodstuffs)
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O Grupo GNT desenvolveu uma opção realmente
natural que proporciona cores vibrantes e estáveis:
EXBERRY®. De acordo com a GNT, a indústria de alimentos e bebidas, encontra à disposição toda a paleta de cores,
para desenvolver produtos coloridos de forma natural.
Os concentrados que conferem cor são produzidos
apenas a partir de frutas e vegetais comestíveis, que
são processadas exclusivamente com o uso de métodos
físicos e água. As frutas e vegetais são cortados, cozidos
e prensados, as fibras separadas, e então concentrados e
padronizados. Durante o processamento de EXBERRY®
nenhum solvente orgânico ou produto químico é utilizado.
Desta forma, os concentrados, cada vez mais intensos em
cor ao longo do processo, podem ser consumidos puros em
qualquer etapa de fabricação sem qualquer preocupação.

ções claras no painel principal do rótulo, e rotulagem de
ingredientes e aditivos fácil de entender. Esta tendência
crescente, conhecida como “rótulo limpo” impulsiona
uma nova geração de produtos. Apesar do fato de que
este termo não está definido de forma clara, as pessoas
consideram que “rótulos limpos” ajudam a contribuir para
que a opção de compra seja por produtos livres de aditivos
e ingredientes percebidos como artificiais ou inseguros,
através de uma listagem simples, com matérias-primas
conhecidas (ou compreensíveis), com uma função clara.
Ingredientes naturais e conhecidos, garantem uma sensação de segurança e influenciam positivamente na decisão
de compra.

SOLUÇÕES DE CORES DE ALTA PERFORMANCE

APOIO INDIVIDUAL, SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

Com mais de 35 anos de experiência com Alimentos
que Conferem Cor, a empresa está familiarizada com os
desafios que os produtores de alimentos e bebidas encontram para desenvolver produtos de alta qualidade. Sem
aditivos e sem impacto na textura ou sabor, alimentos e
bebidas podem ser coloridos com outros alimentos, de
forma segura e natural. A linha de concentrados da GNT
é comparável aos aditivos corantes artificiais e naturais no
espectro de cor, brilho, estabilidade e vida de prateleira.
Graças à extensa gama de frutas, vegetais e plantas
comestíveis, a GNT se consolidou como líder em inovação
no campo de Alimentos que Conferem Cor nas últimas
décadas. Além disso apresenta a maior gama de concentrados do mercado, com cerca de 400 tonalidades. As
aplicações possíveis também são amplas: os concentrados
podem ser aplicados em forneados, laticínios, confeitos,
snacks, bebidas e muitos outros. Os concentrados são de
fácil aplicação, com opções em pó e líquido.

Com os achados da pesquisa TNS e a experiência
acumulada, produtores de alimentos podem contar com
o suporte dos especialistas da GNT em todo o processo
de desenvolvimento. Para chegar aos melhores resultados de cor e intensidade, é necessário conhecimento detalhado dos produtos. Os especialistas da GNT possuem
extenso conhecimento de matérias-primas e aplicações, e
colaboram desde a concepção até os testes industriais e
rotulagem, para aproveitar ao máximo as oportunidades
com rótulos limpos.
Cada vez mais os fabricantes melhoram seus produtos
substituindo aditivos e ingredientes malvistos por consumidores por alternativas naturais e seguras.
Na área de corantes este movimento leva
ao aumento de demanda por colorir usando
outros alimentos, e se espera
que este se torne o padrão
da indústria em alguns anos.

INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES,
CRUCIAIS PARA A DECISÃO DE COMPRA PELO
CONSUMIDOR
Consumidores
esperam maior
transparência e clareza em termos de
informação nos rótulos.
De acordo com a pesquisa TNS, 64%
dos consumidores procuram explicitamente por produtos com informawww.revista-fi.com

GNT Brasil Distribuidora de Alimentos Ltda.
www.gnt-group.com
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CORANTES
A cor de um alimento ou bebida é
um dos primeiros atributos percebidos
pelo consumidor. Os corantes caramelos proporcionam coloração que vai
de levemente amarelada até marrom
bem escuro e tonalidades que podem
variar do marrom ao avermelhado.
Além da coloração, o corante caramelo
pode ajudar na formação de espuma,
desejável em alguns tipos de bebidas
como cervejas e refrigerantes, além de
conferir leve sabor amargo, dependendo da quantidade utilizada.
Este ingrediente é obtido pelo processo conhecido como caramelização,
que consiste no tratamento térmico de
carboidratos cuidadosamente controlado na presença de ácidos, álcalis ou
sais. Pode ser miscível à água, contém
agregados coloidais que respondem
pela maioria de suas propriedades
de coloração e comportamento característico na presença de ácidos,
eletrólitos e taninos.
A escolha do tipo de corante caramelo a ser utilizado deve ponderar,
além do poder corante e custo, a
tonalidade e, principalmente, a compatibilidade das cargas que compõem
os alimentos com aquelas presentes no
corante caramelo (ponto isoelétrico).
No Brasil, os corantes caramelos
mais utilizados pela indústria alimentícia são os tipos III e IV, amônia e
sulfito amônia, que apresentam as
seguintes propriedades:
- Tipo III processo amônia: corante caramelo carregado positivamente
e indicado para produtos de mesma
carga elétrica.
- Tipo IV processo sulfito-amônia:
corante caramelo carregado negativamente e indicado para produtos de
mesma carga.
Ou seja, para adição de corante
caramelo para coloração de um produto, as partículas devem ter a mesma
carga que as partículas coloidais do
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produto. Se o corante for adicionado
em uma solução coloidal com partículas opostas, as partículas irão atrair
um ao outro, formando partículas
maiores e insolúveis.
Segue abaixo algumas aplicações
de corante caramelo nos produtos:

BEBIDAS
• Refrigerantes: é o produto onde
mais se utiliza corante caramelo
no mundo. O caramelo tipo IV é
utilizado em refrigerantes tipo colas, geralmente, em concentrações
de menos de quatro gramas por
litro. O corante caramelo tipo III,
contém menos de uma caloria por
litro (o que torna a preferência da
indústria para bebidas dietéticas),
é usado em concentrações de menos de dois gramas por litro. Além
da coloração, o corante caramelo
contribui para a formação de espumas e serve como emulsionante
para impedir a separação dos óleos
aromatizantes.
• Bebidas alcoólicas: cer vejas,
uísques, vinhos, rum e licores.
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

• Molho de soja: corantes caramelos
com cargas positivas ajudam o produto a ficar com uma coloração de
produto fermentado naturalmente.
• Biscoitos.
• Bebida láctea achocolatada.
• Misturas em pó.
• Salsichas: geralmente, são mergulhados em soluções de corante
caramelo e outros corantes para
atingir o tom desejado.
• Açúcares.
• Sopas e molhos.
• Especiarias.
• Produtos de panificação.
• Vinagre.
• Produtos enlatados.

PRODUTOS FARMACÊUTICOS
PET FOOD

A utilização incorreta de um corante caramelo, positivo com negativo
ou negativo com positivo, principalmente em produtos líquidos, pode
causar turvação e precipitação com a
perda do lote produzido. Isto pode ser
dar no momento da adição ou durante
a vida útil do produto. Em alimentos
em pó ou sólidos, situações como estas
mencionadas são mais raras.
O corante caramelo ganhou importância comercial como aditivo
para cervejas e brandy. No Brasil,
as primeiras aplicações atendidas
pela Ingredion foram refrigerantes
e cervejas, na década de 50, quando
a Ingredion, iniciou a produção local
deste produto, tendo sido a pioneira
a investir nesse mercado, anteriormente atendido somente por produtos
importados.
Desde então, a empresa ampliou
seu portfolio para uma linha que
atualmente contém mais de 20 produtos, nas formas líquida e em pó,
consolidando sua liderança no mercado brasileiro. Fornece para grande
maioria dos fabricantes de cervejas,
refrigerantes, bebidas alcoólicas,
biscoitos, sopas, caldos, molhos tipo
inglês e soja, cremes, coberturas,
balas, pet food, entre outros.
Atualmente, a Ingredion oferece
as linhas DURYEA ® e MOR-COLOR ® que atendem a diferentes
especificações de poder tintorial,
tonalidade, pH e concentração.
Entretanto, o aparecimento de
novas aplicações e necessidades, vem
impulsionando o rápido desenvolvimento de outros tipos de corantes
caramelo, de modo a atender a condições de processo e performance
específicas.
Para atender essas necessidades,
www.revista-fi.com

a Ingredion investe continuamente
em tecnologia e em especialização de
sua equipe técnica e comercial. Além
disso, a empresa disponibiliza também do Centro de Desenvolvimento
de Ingredientes, Idea Labs, que conta
com modernos laboratórios e plantas
piloto para o desenvolvimento de novas formulações e aplicações.
Toda essa estrutura garante o desenvolvimento de novos ingredientes
para atender a condições de processo
e performance específicas. Por exemplo, novos tipos de corante caramelo
foram desenvolvidos para massa de
biscoito, propiciando maior crocância
e para balas, principalmente sabor
café, reduzindo a inversão do açúcar
pela sua acidez.
A legislação classifica os corantes
caramelos de acordo com o tipo de
processo pelo qual é obtido:
Caramelo I – simples;
Caramelo II – processo sulfito
cáustico;
Caramelo III – processo amônia;
Caramelo IV – processo sulfito
amônia.
Como os próprios nomes desses
quatro tipos de corantes caramelos
já indicam, a principal diferença
existente entre os caramelos II, III e
IV é o composto químico empregado
no processo de obtenção do corante
a partir do açúcar ou de qualquer
outra fonte de açúcares como, por
exemplo: xarope de glicose, frutose,
dextrose, etc.
No entanto, independentemente
do composto químico utilizado para a
obtenção do corante, o produto final
de qualquer um desses processos ainda é o caramelo, como demonstrado
pela monografia do JECFA (Joint
Expert Committee Food Additive) e
do FCC (Food Chemical Codex) (CAS
nº 8028-89).
Destacando ainda na monografia do JECFA, existe a definição
de que o corante caramelo IV, mais
especificamente, nada mais é do que
o produto obtido pelo aquecimento
de carboidratos de grau alimentício
adicionado de compostos de sulfito
www.revista-fi.com

e amônio, como catalisadores, tornando a reação mais rápida, porém
sem caracterizá-lo como um corante
artificial.
Existem dois tipos de reações
de caramelização em produtos
alimentícios:
- Escurecimento enzimático:
demonstrado pelo escurecimento de
frutas cortadas ou danificadas quando
exposta a superfície.
- Escurecimento não enzimático:
ocorre quando os produtos, tais como
grãos de café, carne, pão ou açúcares
são aquecidos.
Neste último caso, a reação nos
alimentos procede de vários modos,
sendo dois deles os mais importantes:
- Reação de Maillard: os açúcares,
aldeídos e cetonas reagem com compostos que contem nitrogênio, como
as aminas e proteínas, para formar
pigmentos marrons, conhecidos como
melaninas.
- Reações de caramelização: os
açúcares são aquecidos na ausência de
compostos que contenham nitrogênio.
No último caso, os açúcares inicialmente sofrem desidratação e,
após condensação ou polimerização,
formam-se complexas moléculas de
peso molecular variado. Um produto
ligeiramente colorido com agradável
sabor de caramelo é produzido nas
fases iniciais, porém, com o prolongamento da reação, mais moléculas de
alto peso moleculares são formadas e
o sabor fica mais amargo.
O corante caramelo ganhou importância comercial como um aditivo
inicialmente em produtos de cervejarias e depois expandiu para outras
aplicações.

inorgânicos e, corantes caramelos.
Entre eles, o corante caramelo
é expressamente diferenciado das
demais classificações de corantes,
pelos parágrafos 2º e 3º, do artigo nº
10, do Decreto nº 55.871/65, abaixo
transcritos:
“§ 2º - Considera-se corante
caramelo o produto obtido, a partir
de açúcares, pelo aquecimento em
temperatura superior ao seu ponto de
fusão e ulterior tratamento indicado
pela tecnologia”.
“§ 3º - Considera-se “corante
artificial” a substância corante artificial de composição química definida,
obtida por processo de síntese”.
Complementarmente, a Resolução CNNPA nº 44/77, que estabelece
mais detalhadamente as normas
sobre corantes, classifica os corantes
como:
2.4. Caramelo - o corante natural
obtido pelo aquecimento de açúcares
à temperatura superior ao ponto de
fusão.
2.5. Caramelo (processo amônia) é o corante orgânico sintético idêntico ao natural obtido pelo processo
amônia, desde que o teor de 4-metil,
imidazol não exceda no mesmo a
200mg/kg (Resolução CNNPA 11/78
que revoga esse item da Resolução
CNNPA 44/77 ).
* Barbara Bernardi é Coordenadora
de Marketing; e Juliana G. Lucena
é Coordenadora de Marketing da
Ingredion.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SOBRE LEGISLAÇÕES E
DEFINIÇÕES
STATUS REGULATÓRIOS NO BRASIL E
NOS BLOCOS INTERNACIONAIS

No Brasil, os aditivos corantes
alimentares são classificados em
quatro categorias. São elas: corantes
naturais; corantes artificiais; corantes

Ingredion Brasil Ingredientes
Industriais Ltda.
www.ingredion.com.br
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TENDÊNCIA DE
PREFERÊNCIA POR
CORANTES NATURAIS

Não há dúvidas que as pessoas
amam os tons coloridos de pirulitos,
picolés, balas ou mesmo um cocktail
gelado. Os vermelhos brilhantes, laranjas, azuis, rosas, verdes, amarelos
e muitas outras cores nos empolgam,
não importa a nossa idade. Os corantes alimentícios são basicamente
substâncias que liberam cor quando
combinados com alimentos ou bebidas. É possível encontrá-lo sob
as formas líquida, pó, pasta e gel.
Os corantes são adicionados aos
alimentos para dar uma tonalidade
distinta e fazê-los parecerem mais
atraentes, devido à perda de cor durante o processo, possíveis variações
de cor de matéria-prima, dentre
outros. Além de adicionar estética
visual para os alimentos e bebidas que
consumimos, os corantes alimentícios
também ajudam a distinguir um produto de outro, diferenciando sabores
de uma mesma base ou mesmo dando
identidade a uma marca.
O uso de corantes na indústria de
alimentos e bebidas ganhou popularidade ao longo dos anos e deu origem
ao uso de ambos corantes: sintéticos
e naturais, sendo que os naturais vem
ganhando mais popularidade nos últimos tempos.
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MOVIMENTO CLEAN LABEL E
OUTRAS PRÁTICAS SAUDÁVEIS
O mundo está rapidamente buscando melhorarias em todos os sentidos possíveis. Para as pessoas ao
redor do mundo, consumir alimentos
mais saudáveis tem sido sempre um
motivo de preocupação. Conhecido
como o “Movimento Clean Label”, os
fabricantes e produtores necessitam
mudar a maneira de desenvolver
os seus produtos, de modo a encaixar-se às exigências dos clientes. O
movimento envolve muito mais do
que uma mudança de ingredientes,
envolve todos os processos do ciclo
de produção.
No geral, a mudança para um
processo clean label é traduzido de
forma diferente por cada fabricante.

Enquanto alguns entendam conveniente, simplesmente erradicar a longa e complicada lista de ingredientes
em seus produtos que a maioria dos
consumidores não entendem, outros
produtores optam por criar um sentimento de segurança na mente de seus
clientes, revelando todos os ingredientes, processo de implementação
e a preparação por qual é passada
cada produto.
Temos visto nos últimos anos um
crescimento notável na demanda por
corantes alimentícios naturais em diversas indústrias, tais como alimentos
e bebidas, nutrição animal, produtos
de confeitaria, entre outros. Embora
os corantes artificiais tenham sido
convenientes para uso em alimentos
devido ao baixo custo e fácil disponibilidade, cada vez mais os consumidores

www.revista-fi.com

estão exigindo corantes naturais,
em razão dos muitos benefícios de
saúde propostos pelo seu uso. Estas
são as pessoas que estão limitando o
número de ingredientes processados
que consomem diariamente e estão
à procura de um substituto natural
para eles. Os clientes estão tomando
nota dos ingredientes colocados em
qualquer produto e estão buscando
alternativas com um número mínimo
de ingredientes e aditivos artificiais.
A legislação na Europa, EUA
e Ásia já restringiu a utilização de
corantes sintéticos em produtos alimentícios, forçando os fabricantes a
buscarem por alternativas naturais
como os carotenóides.

MERCADO DE CAROTENÓIDES
E SUAS TENDÊNCIAS
RECENTES
Em termos de aplicação, os carotenóides são usados principalmente
na indústria de nutrição humana. A
segunda maior aplicação de carotenóides vem sob a forma de produtos
farmacêuticos e cosméticos. Devido
ao aumento da procura de produtos
para cabelo e cuidados da pele, os
carotenóides estão crescendo rapidamente neste segmento. A América
do Norte e Europa lideram a corrida
das regiões que mais utilizam carotenóides para produtos de cuidados
da pele, onde a Ásia está se aproximando rapidamente, juntamente com
a América Latina. A demanda por
carotenóides é devido aos benefícios
para a saúde que os eles trazem para
esses produtos como um substituto
natural para a corante sintético.
Por serem uma fonte natural para
coloração de alimentos, os carotenóides podem ser extraídos a partir de
frutas e legumes, tais como; abóbora,
espinafre, cenoura, cereja, tomate,
e laranjas. Embora existam alguns
carotenóides sintéticos tais como o licopeno e betacaroteno, a utilização de
carotenóides extraídos naturalmente
está crescendo imensamente.
Os carotenóides são ainda claswww.revista-fi.com

sificados em astaxantina, urucum,
apo-éster, apo-caroteno, capsantina,
cantaxantina, licopeno, extratos de
páprica e betacaroteno. Estima-se
que o betacaroteno será o corante
natural de mais rápido crescimento
durante os anos de 2016-2021.

BENEFÍCIOS DO USO DE
CORANTES ALIMENTÍCIOS
NATURAIS
VARIEDADE DE OPÇÕES DE CORES

As pessoas pensam o corante sintético possui muito mais tonalidades e
variações, mas surpreendentemente,
podemos encontrar quase todos os
tons existentes nas opções artificiais
nos naturais. Por causa da infinidade
de cores disponíveis na natureza, os
corantes extraídos de frutas e legumes vêm em mais do que apenas as
opções básicas. A pesquisa extensa
que tem sido realizada para desenvolver corantes naturais tem aumentado
rapidamente devido ao interesse das
pessoas em encontrar alternativas
saudáveis para corantes sintéticos.
A riqueza em cores naturais pode ser
desenvolvida para criar novas cores
através de um processo rigoroso de
mix-and-match. Abaixo podemos
observar algumas das melhores e
mais naturais fontes de corantes para
alimentos:
• Vermelho ou rosa - Suco de beterraba, suco de romã, framboesas
e cerejas.
• Amarelo - Cúrcuma ou açafrão.

• Laranja - Suco de cenoura ou uma
combinação de vermelho e amarelo.
• Verde - Espinafre ou qualquer
outra folha.
• Roxo - Suco de ameixa concentrado, repolho roxo concentrado, açaí e
mirtilos.
• Azul - Repolho roxo cozido com
bicarbonato de sódio.
• Marrom - Corante caramelo
(açúcar, suco de maçã) ou mistura de
outros corantes naturais.
• Preto - Carvão vegetal.

OS CLIENTES LEAIS
Empresas que contribuem pró
ativamente na oferta de produtos que
utilizam ingredientes naturais fidelizam seus clientes e são tidas como
referência no mercado, num momento
em que se busca cada vez menos a
utilização de produtos artificiais, pois
denotam a produtos que podem trazer
malefício à saúde.

Roha do Brasil Ingredientes
Alimentícios Ltda.
www.roha.com
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DIAS BRILHANTES
A FRENTE PARA
A INOVAÇÃO DOS
CORANTES NATURAIS
A

té hoje, o sabor foi um importante fator para o alimento inovador, mas agora a cor está ganhando um
lugar de destaque. Com o advento de corantes naturais e
alimentos com a função de colorir, os consumidores podem
desfrutar com segurança de novas experiências culinárias;
através de inovações em associações de cores.
A questão não é se é necessário mudar os corantes
alimentares de sintéticos para naturais, mas sim a preocupação que deve existir por parte das indústrias de
alimentos, caso elas ainda não tenham feito esta troca.
Corante alimentar natural não é mais uma tendência
para o futuro, mas uma realidade atual. Os consumidores
contribuem fortemente para os fabricantes se adequarem
a esta nova tendência, que se reflete na rápida aceitação
das cores naturais em lançamentos de novos produtos.
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O novo diferencial de mercado não é “se” as cores naturais estão sendo usadas, mas “como” elas são utilizadas;
deve-se inovar na profissão, em alimentos funcionais e
tradicionais, visando chamar a atenção e imaginação dos
grupos de consumidores emergentes.

FECHANDO O CÍRCULO
Os primeiros dias das civilizações estavam cheios de
experimentação culinária e medicinal, utilizando apenas
ingredientes naturais, cores e sabores, mas às vezes com
consequências desastrosas! Em seguida, na era industrial,
com o grande desenvolvimento da tecnologia tudo passou
a ser produzido e entregue industrialmente, inclusive os
alimentos.
A demanda por produtos naturais e ôrganicos existe
até hoje, com isso as pessoas dos países desenvolvidos estão tentando terem novamente o controle desta situação.
Nós estamos
fechando o círculo.
Sabemos o que precisamos para chegar mais perto da
natureza - às nossas origens, e que a
tecnologia pode nos
ajudar a chegar lá.
No entanto, algumas
empresas ainda hesitam em mudar de
aditivos sintéticos
para as gamas de
produtos existentes.
www.revista-fi.com
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EM DIREÇÃO A UM NOVO FUTURO
PARA OS ALIMENTOS
Sabemos que a alimentação de 7 bilhões de pessoas,
mais de 50% são moradores da cidade, não pode, realisticamente, ser alcançada com a utilização dos métodos
artesanais primitivos. Mas sim, que a tecnologia pode
ajudar a fornecer muito mais alimento natural para todos.
Há uma ampliação da consciência das pessoas sobre os
recursos do planeta, e também sobre a interconectividade
e interdependência da natureza com os alimentos. Se
aplicarmos a tecnologia eticamente e de forma inteligente,
podemos ter um futuro mais feliz e mais saudável do que
qualquer coisa que a humanidade tenha conhecido antes.
A demanda por alimentos mais seguros, de maior qualidade e mais nutritivos vai continuar crescendo. É mais
do que uma tendência; é um despertar - uma mudança
coletiva em consciência.

PARÂMETROS DE UMA MUDANÇA DE CORES
O lançamento de produtos, aditivos naturais ou não,
podem ser vistos como um problema. Um produto que
possui um rótulo limpo, com cores naturais, tem um diferencial dos demais produtos.
É complicada, para os produtos existentes, uma
mudança para categoria de naturais, pois implica em
uma análise de custo-benefício da posição da marca, de
restrições regulamentares, qualidade do produto, dos
custos dos ingredientes, da reformulação e, em alguns
casos, da revenda.
Os consumidores nem sempre percebem que a intensidade da cor, sabor, aroma, textura e prazo de validade
podem alterar com a mudança da comercialização, da
utilização de cores e aromas sintéticos para cores e aromas
naturais. Os consumidores nem sempre percebem que
a comida pode proporcionar prazer e emoção, por isto
mudanças de cor e sabor dos alimentos podem fazer com
que eles possam ser recusados pelo consumidor. Este é
um desafio enfrentado para a substituição de produtos já
existentes pelos naturais - preservando aspectos visuais
e de sabor que os consumidores já conhecem e adoram.
E depois há o custo. Os corantes sintéticos são altamente concentrados e podem ser mais baratos e rapidamente
reproduzidos por completo. Já os naturais são finitos e
possuem uma cadeia produtiva mais longa, desde o cultivo
até o processamento, sendo afetados pela disponibilidade,
qualidade e preços flutuantes - assim são naturalmente
mais caros.
Existem três categorias principais para colorir: alimentos artificiais, naturais e os corantes. As cores artificiais
são projetadas para conferir estabilidade em todas as aplicações, além de serem mais baratas. Já as cores naturais,
possuem diferenças na intensidade, estabilidade e preço,
www.revista-ﬁ.com
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dependendo da fonte e aplicação.
Alimentos de coloração diferentes das cores sintéticas e naturais são considerados pelo estatuto como um
ingrediente alimentar real, não como um aditivo. Os
corantes de gêneros alimentícios são procurados para
proporcionarem um rótulo claro e limpo ao produto. Em
cores naturais, existem diferenças na intensidade e estabilidade, dependendo da fonte e da aplicação. Os corantes
de gêneros alimentícios, que são baseados em sucos ou
purês comestíveis, são geralmente mais caros quando
comparados com as cores naturais - não devido a custos de
produção, mas porque é necessário maior dosagem para
se obter a intensidade desejada. Outras cores de origem
natural podem ser extraídas ou concentradas em uma
maior extensão para aumentar sua intensidade – sendo
necessária uma quantidade menor do que para alimentos
que conferem coloração.
Os processos de extração modernos têm permitido
grande potencial de extração de muitas plantas, um verdadeiro renascimento de ingredientes botânicos. Uma vantagem adicional, é que muitas das fontes vegetais também
oferecem benefícios nutracêuticos e nutricionais. Então,
juntamente com grandes cores naturais, vêm poderosos
ingredientes, que funcionam também como antioxidantes e
micronutrientes. A estreita colaboração entre fabricantes
e fornecedores de ingredientes garante a solução certa
para cada produto.
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As empresas de alimentos, que visam no futuro oferecerem alimentos “mais limpos” e saudáveis, estão investindo agora para desenvolverem as próximas tendências
de alimentos naturais, com formulações específicas e com
a parceria de ingredientes naturais, construindo novas
ideias e produtos para agradar os consumidores. Atendendo às expectativas milenares.
E os nossos jovens? Vamos pensar sobre a alimentação
do futuro que eles estão esperando, o que nós estamos
oferecendo-lhes, e como ganhar o respeito deles. A primeira geração a ter conhecido apenas a era digital, a geração
do milênio, é menos inclinada a escolher uma vida simples
- mas ter uma abordagem sincrética - o melhor de todos
os mundos. A geração do milênio está conectada globalmente, mas ao mesmo tempo separadas localmente. Sua
identidade e presença são importantes, mas a sua atenção
pode influenciar a não viajar para incluir outros sabores
e experiências. Eles querem a comunidade junto com a
liberdade. Querem ser parte de um grupo, mas ao mesmo
tempo únicos. E enquanto procura sentido e ligação por
trás do que estão comendo, os jovens querem se divertir
e relaxar. Eles definitivamente não têm medo de cor, tecnologia ou a combinação dos dois em sua comida e bebida.
Sua atenção pode ser ganha com truques e campanhas virais? E quanto à lealdade? E se o cérebro da era
digital é diferente da fidelidade à marca que seguem
outros critérios? Isso poderia supor diferentes tempos
de desenvolvimento de produtos e de seus ciclos de vida.
As questões de rastreabilidade, sustentabilidade também
são importantes, e não de forma tão diferente de seus
antepassados, o mesmo acontece com a integridade.
À medida que corantes sintéticos desaparecerem de
vista, novas tendências em alimentos coloridos estão surgindo. A geração do milênio não está confortável, com alimentos de cores vibrantes, mas está à procura de marcas
e produtos inovadores que falam uma línguagem saudável
e divertida, ao mesmo tempo em que atendam às novas
espectativas. Então, o que é que a população do milênio,
altamente conectada, está procurando em sua mesa?
• Mais transparência nos alimentos, com produtos seguros e saudáveis.
• Novos alimentos locais e internacionais, que contam
uma história completa sobre a saúde, a sustentabilidade, rastreabilidade, empreendedorismo, interesse
humano, etc.
• Alimentos que fornecem e valorizam ingredientes
locais.
• Truques de tecnologia que transformam rapidamente
alimentos de uma forma divertida
• Novos horizontes em associações cor e sabor
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• Alimentos que podem ser apreciados e compartilhados
visualmente e virtualmente
• Construir comunidades virtuais através da alimentação, que é colorida para corresponder às causas e
aspirações políticas, sociais ou humanitários visualmente reconhecíveis. O milênio de hoje é também o
pai de amanhã, que abre uma nova era de alimentos
divertidos e saudáveis para crianças. Na velocidade
atual, dentro do prazo de quinze anos, sabores e cores
sintéticas deve ser nada além de uma memória distante, a indústria alimentar está inovando para antecipar
as expectativas alegres, mas ainda exigentes novas
gerações que estão por vir.

FAZENDO O CERTO PARA AS CRIANÇAS
Para os adultos, os doces podem estar associados com
nossas memórias de infância e com momentos de prazer,
pode ser uma desculpa para compartilhar momentos divertidos com os amigos ou um impulso quando estamos
nos sentindo um pouco para baixo ou cansado. Quaisquer
que sejam as razões e frequência, o consumo de produtos
de confeitaria é praticamente universal, em todas as culturas e níveis socioeconômicos. Porem, os pais de todo o
mundo estão cada vez mais conscientes sobre o que estão
presentes nesses mimos coloridos.
Como adultos, podemos admitir que doces e chocolates
não são “saudáveis”. Mas alimentos “não saudáveis” em
pequenas doses podem ser aceitáveis, por isso a maioria
dos pais não está banindo completamente os doces. Mas
eles deixaram bem claro que existe uma grande diferença
entre não saudável e tóxico.
Desde que a Universidade de Southampton publicou
seu famoso estudo indicando uma possível ligação entre
certas cores artificiais e hiperatividade em crianças, a
pressão dos grupos de consumidores e de pais, além das
mudanças regulatórias, tem surgido a substituição de
cores artificiais por naturais. Mas ainda não chegamos lá.
Sobre a questão do bem-estar das nossas crianças, torna-se eticamente insustentável justificar o porquê de colocar
produtos químicos em seus alimentos quando existem
perfeitamente boas soluções naturais. É pedir muito da
indústria, mas estar à frente das principais expectativas
dos pais, só pode agregar valor para a fidelidade em
longo prazo e reputação da marca. Olhar a parte de trás
da embalagem é agora uma prática comum, reconhecer
esses ingredientes que não podemos e não queremos identificar, especialmente em alimentos para nossas crianças.
Repetidos estudos de mercado mostram que os pais estão
dispostos a pagar um pouco mais por produtos naturais,
então qual é a razão válida para não se fazer a mudança?

www.revista-fi.com
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COMER COM A MENTE, OS OLHOS E A ALMA
A tecnologia de extração e fabricação que está se tornando mais respeitosa do ponto de vista ambiental, está
proporcionando a entrega de alimentos processados de
forma mais ética. Juntamente com o aumento da rastreabilidade e sustentabilidade dos ingredientes naturais, as
marcas podem construir histórias de produtos honestos
que inspiram, tranquilizam e dão prazer.
Corantes alimentares hoje não são apenas sobre o
apelo visual ou sabor. A cor é por si só uma maneira para
os fabricantes de alimentos encararem novos comportamentos de consumo e interesses dos consumidores, tais
como engajamento social. A indústria de alimentos não
está apenas à procura de fabricantes que vendem ingredientes naturais de alta qualidade, com sabores e cores.
Eles precisam de parceiros para inspirá-los e ajudá-los
a inovar, trazendo novos produtos e aplicações para o
mercado.

www.revista-ﬁ.com
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Tovani Benzaquen Comércio, Importação,
Exportação e Representações Ltda.
www.tovani.com.br
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CORANTES ARTIFICIAIS,
CARAMELOS E INORGÂNICOS:
ALTERNATIVAS PARA ATENDER
O MERCADO ALIMENTÍCIO
A alimentação não é mais considerada apenas uma necessidade de
sobrevivência, mas também fonte de
prazer e satisfação. A aparência dos
alimentos pode exercer efeito estimulante ou inibidor do apetite. A Vogler
Ingredients é uma das principais
distribuidoras de corantes Alimentícios no Brasil. Com grande know-how
em corantes, o grande diferencial da
Vogler é a manutenção de estoque
regular das principais cores utilizadas
no mercado para atender as demandas deste setor incluindo corantes
artificiais, naturais, inorgânicos e
caramelos, além de carotenoides
funcionais.

DEFINIÇÃO
Segundo a portaria nº 540, SVS/
MS, de 27 de outubro de 1997. Corante é “Substância que confere,
intensifica ou restaura a cor de um
alimento”. Excluem-se da definição
acima, os sucos e/ou os extratos de
vegetais e outros ingredientes utilizados na elaboração de alimentos
que possuem coloração própria, salvo
se adicionados com a finalidade de
conferir ou intensificar a coloração
própria do produto.

CLASSIFICAÇÃO
Os corantes são classificados
como:
• Corante Orgânico Natural C.I
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• Corante Orgânico Sintético C.II
e C.III
• Corante Inorgânico
• Caramelos
Corante orgânico natural (C.I) é
obtido a partir de vegetal, ou eventualmente, de animal, cujo princípio
corante tenha sido isolado com o
emprego de processo tecnológico adequado. Exemplos: curcumina, riboflavina, cochonilha, ácido carmínico,
clorofila, caramelo, carvão medicinal,
carotenóides: alfa, beta, e gama-caroteno, bixina, norbixina, capsantina, capsorubina, licopeno, xantofilas: flavoxantina, luteína, criptoxantina, rubixantina, violaxantina,
rodoxantina, cantaxantina, vermelho

de beterraba, betanina, antocianinas.
Seguindo uma tendência de produtos saudáveis, a Vogler também
oferece uma linha de corantes naturais, mais adequados para o consumo
e que trazem benefícios à saúde, como
os carotenóides.
Betacaroteno é um pigmento de
cor laranja a vermelho encontrado
em plantas, frutas e legumes. Além
da função de corante, estudos evidenciam sua propriedade de proteção
ao corpo dos efeitos adversos dos
radicais livres. Ele é precursor da
vitamina A e pode ser convertido
metabolicamente nesta vitamina pelo
organismo. O betacaroteno atua no
combate aos radicais livres, protewww.revista-fi.com

gendo os órgãos do corpo dos danos
oxidativos da ação destes.
Licopeno é um carotenóide vermelho da mesma família do betacaroteno e encontrado em alimentos de
cor vermelha como tomates e frutas
vermelhas. Sua principal característica benéfica à saúde é seu alto poder
antioxidante, talvez o maior dentre
os carotenóides, sendo 100 vezes
mais eficaz que a vitamina E. Atua
no organismo humano no combate a
doenças degenerativas e na prevenção do câncer. Populações que têm
dietas ricas em tomates, importante
fonte de licopeno, parecem apresentar risco reduzido de alguns tipos de
câncer, especialmente de próstata.
Estudos apontam que a poderosa
ação antioxidante do licopeno também
confere alto grau de proteção contra
os efeitos nocivos dos radicais livres
e o consumo de 10mg/dia, exerce
efeito preventivo em doenças degenerativas. O licopeno é um corante
alternativo para cores variando do
rosa ao vermelho.
Luteína é um pigmento amarelo
encontrado em vegetais de cor verde
escura, como espinafre, brócolis e
também na gema do ovo. Os seres
humanos não sintetizam a luteína e
dependem de fontes dietéticas como
vegetais e suplementos. A maior
importância para a saúde da luteína
se deve a sua presença na região macular do olho, estando diretamente
relacionada à saúde da visão. Este
carotenóide tem a propriedade de
filtrar raios de luz nocivos, como os
ultravioletas. Combate os radicais livres formados na região macular pela
constante exposição à luz em presença de oxigênio, protegendo a retina
de danos de processos degenerativos
causados por estes compostos que
podem levar à cegueira. Estudos indicam que o consumo de 6 - 10mg/dia
exerce efeito protetor contra radicais
livres na saúde macular.
Corante orgânico sintético:
obtido por síntese orgânica mediante
o emprego de processo tecnológico
adequado e se dividem em: artificial
www.revista-fi.com

e idêntico ao natural.
Corante orgânico sintético artificial (C.II) é o corante orgânico sintético
não encontrado em produtos naturais: amarelo crepúsculo, amarelo tartrazina,
azul brilhante, azul Indigotina, vermelho bordeaux ou amaranto, vermelho
eritrosina, vermelho ponceau 4 R, vermelho alura 40.
Corante orgânico sintético idêntico ao natural (C.III) é o corante orgânico
sintético cuja estrutura química é semelhante à do princípio ativo isolado de
corante orgânico natural: betacaroteno, apocarotenol, cantaxantina, complexo
cúprico da clorofila e clorofilina, caramelo amônia.
CORANTES ORGÂNICOS SINTÉTICOS: PROPRIEDADES GERAIS - ESTABILIDADE
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Corante inorgânico é aquele obtido a partir de substâncias minerais e
submetido a processos de elaboração e purificação adequados a seu emprego
em alimento: carbonato de cálcio, dióxido de titânio, óxido e hidróxido de ferro,
alumínio, prata, ouro.
Produtos BPF, sem limite de dosagem:
Carbonato de cálcio (INS 170i)
Dióxido de titânio (INS 171)
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Dossiê Corantes
Usos limitados em superfície:
Óxido e hidróxido de ferro
Alumínio, prata, ouro
CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE
TITÂNIO: PROPRIEDADES GERAIS
Dióxido de Titânio
Característica

Dispersível,

Aplicação

Corante Branco /
Turvador

Dosagem usual Food

0,01%

Dosagem usual Pet Food

0,8 a 1 Kg/ ton
ração

CORANTES CARAMELO
Os corantes caramelos podem ser
subdivididos em:
Caramelo natural - o corante
natural obtido pelo aquecimento de
açúcares à temperatura superior ao
ponto de fusão.
Caramelo (processo amônia) - é
o corante orgânico sintético idêntico
ao natural obtido pelo processo amônia, desde que o teor de 4-metil, imidazol não exceda no mesmo a 200mg/kg
(duzentos miligramas por quilo).

A expertise conquistada
nestes anos possibilitou o desenvolvimento de cores personalizadas
através da divisão Vogler Systems,
onde nasceu a linha INNOCOLOR,
para atender as necessidades especificas de cada cliente. Uma tecnologia
que cria opções para os clientes, que
necessitam de uma cor especifica,
desenvolvida com exclusividade para
o produto final. Os Corantes da linha
INNOCOLOR são apresentados nas
versões pó, emulsões e suspensões
disponíveis para atender as necessidades deste mercado. Cores exclusivas e estimulantes, podem diferenciar
os produtos, sendo fator decisivo no
momento da compra.

* Ana Lúcia Barbosa Quiroga é
Gerente P&D da Vogler Ingredients.

Vogler Ingredients Ltda.
www.vogler.com.br
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Nome

Classiﬁcação

INS

Aplicação

Classe I
Caramelo
simples

Corante Natural

150a

NA

Classe II:
Caramelo
sulfito

Corante orgânico sintético
idêntico ao natural

150b

NA

Classe III:
Caramelo
amônia

Corante orgânico sintético
idêntico ao natural

150c

utilizados em cervejas, molho de soja

Classe IV:
Caramelo
Sulfito
amônia

Corante orgânico sintético
idêntico ao natural

150d

refrigerantes, biscoitos, massas, bebidas destiladas, vinhos compostos,
bolos, condimentos, xaropes farmacêuticos, acertos para suco de uva,
sorvete, molho inglês, molhos para salada e pet food.
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