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CORES NATURAISCORES NATURAIS
Os corantes são substâncias ou 

mistura de substâncias adicionadas aos 
alimentos e bebidas, com a finalidade 
de conferir ou intensificar a coloração 
própria do produto. Os corantes arti
ficiais, tradicionalmente usados nos 
processamentos alimentícios, conti
nuam sendo os corantes mais utilizados 
pelas indústrias, por apresentarem 
menores custos de produção e maior 
estabilidade frente aos naturais. Con
tudo, há uma vasta literatura científica 
apontando cuidados com a ingestão 
dos artificiais, além de resultados cada 
vez mais preocupantes das pesquisas 
envolvendo os prejuízos para a saúde em 
longo prazo devido ao consumo dessa 
classe de corantes, o que tem levado 
a substituição dos corantes artificiais 
pelos naturais. Apesar de conveniente, 
devido aos vários fatores benéficos que 
os corantes naturais oferecem à saúde, 
como propriedades antioxidantes e 
antiinflamatórias, ainda é um grande 
desafio para as indústrias alimentícias 
realizar esta plena substituição, por 
conta da instabilidade destes corantes, 
o que torna o processamento mais 
dificultoso. Por outro lado, os corantes 
artificiais são constantemente alvo de 
investigações quanto a sua relação com 
reações adversas que possam surgir nos 
consumidores. Sendo assim, o presente 
estudo teve por objetivo revisar a litera
tura no que tange ao uso dos corantes 
alimentícios mais presentes na dieta 
do consumidor, fazendo uma avaliação 
sobre seus benefícios e riscos à saúde.

Entre as principais fontes para  
obtenção de corantes naturais estão as 
plantas (folhas, flores e frutos), animais 
(insetos) e microorganismos (fungos e 
bactérias).

O conhecimento da estrutura e das 
propriedades dos pigmentos naturais 
é essencial para o dimensionamento 
adequado de um processo, de forma 
a preservar a cor natural do alimento 
e evitar mudanças indesejáveis de 
cor, e é muito importante, também, 
para o desenvolvimento e aplicações 
de corantes. A utilização de corantes 

naturais depende principalmente da 
sua extração econômica a partir de 
fontes naturais. Durante a extração, 
os corantes são passíveis de sofrerem 
oxidação, isomerização, fotooxidação 
ou formação de complexos metálicos. 
Em adição, a sua forma concentrada não 
pode sofrer precipitação ou polimeriza
ção. Os métodos para estabilização dos 
pigmentos incluem o uso alternativo de 
aditivos, como o ácido ascórbico, íons 
metálicos e vários ácidos orgânicos ou, 
então, o encapsulamento dos pigmentos 
ou adsorção em gelatinas, alginatos ou 
silicilatos. Os solventes e veículos de em

prego autorizado na elaboração e pro
cessamento dos corantes naturais são: 
água, açúcares, álcool etílico, amidos, 
cloreto de sódio, dextrina, gelatina, gli
cerol, óleos e gorduras comestíveis. Em
bora os corantes naturais apresentem 
desvantagens (baixa estabilidade e alto 
custo) frente aos corantes artificiais, os 
naturais têm sido utilizados há anos sem 
evidências de danos à saúde. Portanto, 
apesar das desvantagens, a substituição 
por corantes naturais é gradativa na 
indústria alimentícia, pois conferem ao 
produto aspecto natural, o que aumenta 
a aceitação pelo consumidor.
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PRINCIPAIS CORANTES 
NATURAIS UTILIZADOS

EXTRATO DE URUCUM
Pode ser utilizado na forma de bixi

na ou norbixina extraídos das sementes 
de Urucum Bixa Orellana.
• Bixina é um pigmento solúvel em 

óleo.
• Norbixina é a forma solúvel em água.

São comercializados na forma  
liquida ou em pó. 

Normalmente, podem ser aplica
dos nos seguintes produtos: óleos e 
gorduras, margarinas, recheios de 
creme, queijo, snacks, sorvetes, sal
sichas, preparados de frutas, pipocas, 
confeitaria e em quaisquer misturas 
secas.

Possui boa estabilidade a luz e ao 
aquecimento. No caso da norbixina em 
contato com proteínas e amidos, pro
duz uma coloração mais avermelhada. 
Pode precipitar em meio ácido e na 
presença de íons de cálcio, formando 
um precipitado laranjaavermelhado.

CURCUMINA

A curcumina é obtida por extração 
com solvente de rizomas secos de 
Curcuma longa L. de origem indiana.  
A mesma é cristalizada e seca para 
atingir maior pureza.

São comercializadas em forma liqui
da e em pó, hidrossolúvel e lipossolúvel. 

Sua principais aplicações são em do
ces cozidos, mostardas, molhos, sopas, 
sorvetes, iogurtes, preparados de fru

tas, panificação, produtos extrudados, 
pimentas e misturas secas.

A curcumina solúvel em água  não 
apresenta  boa estabilidade à luz em 
aplicações onde existe água livre. Por 
isso deve se desenvolver formas de 
proteger a mesma. Formas encapsula
das de cúrcuma pode ter melhorado a 
estabilidade à luz em aplicações à base 
de água.

ANTOCIANINA

A antocianina é extraída, principal
mente, através da casca de uvas, porém 
pode ter outras origens de frutas que 
contenham este componente.

As principais formas comerciais de 
antocianina são hidrossolúvel em pó e 
hidrossolúvel líquido.

Normalmente, po
dem ser aplicadas nos 
seguintes produtos: 
bebidas, geleias e gela
tinas, confeitaria, sorve
tes, entre outros.

Uma grande varieda
de de misturas é possí
vel, a fim de atender às 
necessidades de cada 
segmento. 

Apresenta boa esta
bilidade a luz e calor; 
também é estável na 
presença de ácido as
córbico e cálcio livre. 
A estabilidade sofre va
riação de acordo com a 
fonte de extração.

CARMIN DE 
COCHONILHA

Extraído do inseto 
cochonilha (Dactylo-
pius coccus Costa), 
que vive em plantas de 
cactus.

São comercializados 
nas seguintes formas: 
laca de carmim 52% e 
60% e ácido carmínico 
90%, porém existem 
outras inúmeras formas 
de utilização, como por 
exemplo, carmim 3% 
liquida, muito utilizado 
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em indústrias de vários segmentos.
Podem ser aplicadas nos segmentos 

de refrigerantes, confeitaria, carnes, 
gelatinas e geleias, produtos lácteos, 
entre outros.

BETERRABA

É extraída de beterrabas vermelhas 
frescas selecionadas, concentradas e 
pasteurizadas por meios físicos para 
obter uma cor intensa padronizada. A 
betanina é o componente de coloração.

Formas que são comercializadas:  
líquido hidrossolúvel e pó hidrossolúvel.

As principais aplicações são em 
iogurte, misturas secas, confeitaria, 
sorvetes e sobremesas congeladas, 
preparado de frutas, entre outros.

CARAMELO

Obtido através de tratamento tér
mico em carboidratos. Existem quatro 
formas diferentes de obtenção com 
base em métodos de processamento 
(normal sulfito de cáustica, amônia, 
amônia sulfito).

São solúveis em água e comerciali
zados em pó ou liquido. Boa estabilida
de ao calor, luz e pH.

Principais aplicações são em bebi
das, molhos, bebidas alcoólicas, doces, 
temperos, misturas secas, cereais, 
entre outros.

CARBON BLACK 

Produzido através  de alta incine
ração de produtos vegetais designados 
para criar um pó preto muito fino. 
Existem muitas fontes, no entanto, o 
único material legalmente permitido 
em alimentos é de origem vegetal. 
Se micronizado, proporciona melhor 
intensidade de cor. Algumas empresas 
comercializam em forma de pasta, 
visando facilitar a aplicação.

Apresenta excelente estabilidade 
a luz e ao calor, sendo normalmente 
comercializado em pó, liquido e pasta, 
hidrossolúvel e lipossolúvel.

DIÓXIDO DE TITÂNIO

O dióxido de titânio é um pigmento 
inorgânico, utilizado em muitas indús

trias diferentes para dar cor branca a 
um produto, bem como para eliminar 
variações de tonalidades.

O produto é comercializado em pó 
de duas formas: Anatase (utilizado na 
indústria de alimentos) e Rutilo (utili
zado para aplicações de grau técnico, 
tais como pintura, papel, etc.).

Apresenta excelente estabilidade a 
luz e calor. 

ÓXIDOS DE FERRO

Óxidos de ferro são pigmentos 
naturais obtidos nas cores preto, 
amarelo e vermelho, que podem ser 
misturados para obter outras cores, 
como marrom, laranja, entre outras.

Podem ser utilizados na indústria 
pet food e cosméticos. Muito estáveis 
a luz e calor. 

CLOROFILA

Extraída de vegetais, é relativa
mente instável, com fraca intensidade 
de coloração. Muitas vezes, o produto 
é tratado com sais de cobre para con
seguir uma coloração mais forte e 
maior estabilidade. Neste caso, apre
senta estabilidade a luz e calor.

Este produto é comercializado na 
forma liquida e pó, hidrossolúvel e 
lipossolúvel.

RIBOFLAVINA

Comercialmente, este produto 
é produzido através de fermentação 
ou produzido sinteticamente. Forma 
comercial: líquido hidrossolúvel, pó 
hidrossolúvel e liquido lipossolúvel. Em 
algumas aplicações apresenta baixa so
lubilidade. Além disso, tem sua própria 
característica, algum residual de sabor.

BETACAROTENO

É um pigmento natural, uma das 
formas de se obter indiretamente a 
vitamina A.  As principais fontes de 
betacaroteno são: damasco, cenoura, 
abóbora, beterraba, mamão, manga e a 
batatadoce. Em quantidades menores, 
pode ser encontrado nos vegetais folho
sos, como couve, repolho, espinafre, 
agrião e brócolis.

A extração dos carotenóides ocorre 
em conjunto com outros compostos so
lúveis em lipídios (tocoferóis, esteróis) 
e lípidos (trigliceridos, fosfolípidos). 
O material resultante é chamado uma 
oleoresina e contém até 30% de ca
rotenóides; este pode ser ainda mais 
purificado, originando uma suspensão 
em óleo vegetal.

Formas comerciais: líquido miscível 
em água, pó solúvel em água.

Óleo solúvel em suspensão.
Aplicações em sorvetes, sopas, 

molhos, confeitaria, geleias, bebidas, 
produtos lácteos, entre outros.

PÁPRICA

O óleo resina de páprica é obtido 
por extração com solvente.

A páprica é uma mistura de três 
pigmentos: capsantina, capsorubina 
(vermelhos) e betacaroteno (amarelo).

Suas formas comerciais são líquido 
solúvel em óleo, líquido e em pó solúvel 
em água.

Aplicações em molhos e sopas, 
misturas de especiarias, queijos, carnes 
processadas, snacks, entre outros. 
Enquanto páprica é tradicionalmente 
usada como um tempero que pode dar 
cor. A oleoresina de páprica é especifi
camente extraída e concentrada para 
aplicações de corantes e aromatizantes.

*Antonio Carlos Rodrigues é  
Gerente Técnico e especialista de  
cores da Roha do Brasil.
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