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PRODUTOS DE QUALIDADE E 
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
Importar e distribuir produtos de qualidade, atendendo plenamente as necessidades dos 
clientes e criando relações confi áveis. Conheça um pouco mais da Sunset Importação e 
Exportação.

COMPROMISSO COM A 
QUALIDADE

Proporcionar a plena satisfação aos 
clientes, sendo reconhecida pelo histó-
rico de qualidade, ética e compromisso 
é o foco que norteia as atividades da 
Sunset no mercado alimentício e em 
tantos outros onde atua. 

Fundada em janeiro de 1995, a 
Sunset é uma renomada empresa na-
cional, importadora e distribuidora de 
aditivos, ingredientes, suplementos ali-
mentares e produtos químicos em geral 
para os setores alimentício, nutrição 

animal, cosméticos, medicamentos, 
saneantes domissanitários, tratamento 
de água, entre outros.

Localizada na cidade de Arujá, SP, 
está estrategicamente à margem da 
Rodovia Presidente Dutra, o que con-
tribui para a logística favorável de seus 
produtos. A sede da empresa possui 
cerca de 1.600 m² de área construída, 
distribuídas em dois galpões que com-
preendem o laboratório de controle 
de qualidade, o setor administrativo, a 
área de produção e o estoque vertical, 
com capacidade para armazenar mais 

de 300 toneladas de produtos.
Ética nas relações institucionais e 

interpessoais; respeito e valorização de 
seus colaboradores; busca pela exce-
lência na qualidade de seus produtos e 
atendimento; e promoção da qualidade 
de vida, bem-estar social e contribuição 
para o progresso do país, são os valores 
defendidos pela corporação, juntamente 
com os valores e competências indivi-
duais de cada colaborador, que fazem da 
Sunset uma organização diferenciada, 
em constante crescimento e preparada 
para os desafios da atualidade.

CONHECENDO O ÔMEGA-3: 
fonte, eficácia e qualidade
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que consomem uma grande quantidade de peixes e frutos do 
mar, como o Japão, conseguem alcançar esta meta, enquanto 
dietas ocidentais contêm de 10 a 30 vezes mais ômega-6 do 
que ômega-3, desequilibrando a proporção ideal, e permitindo 
que o ômega-6 exclua o ômega-3 em nossas células.

Japoneses/
dietas litorâneas Alto consumo de óleos 

vegetais, carne

Alto consumo de 
peixes marinhos

Dieta ocidental

Ideal
1/5 - 10

USA
10-30:1

Proporção de ômega-6/ômega-3

EPA X DHA: BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS
O consumo de DHA e EPA, seja através de alimentos ma-

rinhos, suplementos alimentares ou alimentos fortificados 
com DHA, tem sido recomendado por boas razões. O EPA 
é importante para a função cardíaca, pois ajuda a regular a 
pressão arterial e frequência cardíaca. Ele também é vital 
para o cérebro, onde influencia a liberação de serotonina e, 
assim, controla o humor. O mais importante é que o EPA é um 
inibidor chave da inflamação, melhorando eczemas, artrite, 
asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. 

O DHA é o componente essencial das membranas de todas 
as células, mantendo suas funções. O cérebro e os olhos acu-
mulam DHA, onde há influência na produção de neurotrans-
missores protegendo assim, a função cognitiva e visual. O DHA 
controla a ação da serotonina no cérebro e, juntamente com 
o EPA, regula o humor e distúrbios relacionados tais como a 
depressão, ansiedade e comportamento impulsivo. Ao longo 
de toda a vida, o DHA melhora a função cognitiva, desde a 
fase de desenvolvimento do cérebro de uma criança, durante 
a vida adulta e na terceira idade, quando ele reduz o risco de 
demência e doença de Alzheimer.

DHA - SUBESTIMADO DURANTE A GRAVIDEZ?

As mulheres grávidas devem atentar-se a sua ingestão de 
DHA. Antes e após o nascimento dos bebês, o DHA acumula-
-se no cérebro. Durante a gravidez, a mãe fornece ao bebê 
em desenvolvimento a quantidade necessária de DHA para 
o desenvolvimento do cérebro e, após o nascimento, eles 
continuam consumindo DHA de suas mães por meio do leite 
materno. Se a mãe não tiver um armazenamento suficiente 
da substância e não consumir quantidades adequadas de DHA 
pré-formado em sua dieta, o bebê não vai receber a quantidade 
suficiente para um desenvolvimento adequado e tanto a mãe, 
quanto a criança, ficarão subnutridas.

Além do melhor desenvolvimento da criança, uma boa 
quantidade de DHA durante a gravidez também tem sido as-
sociada a uma diminuição de nascimentos prematuros e um 
menor risco de transtornos de ansiedade durante a gravidez, 
bem como depressão pós-parto.

As mulheres grávidas geralmente são aconselhadas a evitar 
comer peixes que contenham níveis elevados de mercúrio e 
outros poluentes. Assim, as mulheres grávidas acabam evitan-
do comer peixe em geral, com a boa intenção de fornecer a 
melhor nutrição para seu bebê em crescimento. É exatamente 
durante este período na vida do bebê, que receber a quanti-
dade suficiente de DHA é de extrema importância. 

FONTE, FRESCOR E ALTA CONCENTRAÇÃO 
FAZEM A DIFERENÇA

Selecionar uma fonte de ômega-3 de alta qualidade e 
preservar o seu frescor é fundamental para garantir que uma 
substância confiável chegue ao consumidor. Em um artigo 
recente publicado pela Scientific Reports (janeiro de 2015), 
pesquisadores descobriram que os suplementos de óleo de 
peixe na Nova Zelândia estavam altamente oxidados e a maio-
ria não atendia às especificações do teor de ômega-3 contidas 
no rótulo. Apenas três, dos 32 suplementos de óleo de peixe 
pesquisados, continham as quantidades de EPA e DHA que 
eram iguais ou superiores ao teor descrito no rótulo, sendo 
que a maioria dos produtos testados continha menos de 67% 
do atestado.

Para garantir o frescor ideal, é necessário selecionar cuida-
dosamente as matérias-primas, com enfoque no mínimo odor 
e oxidação e a manipulação deve ser apropriada para evitar 
posterior oxidação no processo de produção. O produto acaba-
do também deve ser secado com pouca luz e armazenado em 
embalagens finas impermeáveis, para garantir que o frescor 
seja preservado do início ao fim.

Para suplementos dietéticos, a BASF produz concentrados 
de DHA e EPA, utilizando um processo especial para reduzir 
a gordura saturada para menos de 1% no produto acabado, 
em comparação com o óleo de peixe natural padrão, que 
apresenta cerca de 30% de gordura saturada. Para o consumi-
dor, isso significa que os óleos de peixe de melhor qualidade 
possuem menos gorduras indesejadas e melhor sabor, e ao 
mesmo tempo, também oferecem doses mais elevadas, sendo 
necessário um menor consumo de cápsulas. Cápsulas menores 
facilitam a deglutição, sendo uma conveniência adicional para 
os consumidores.

* Dra. Ute Obermueller-Jevic é responsável global de 
Marketing  Científico de Nutrição Humana da BASF.

BASF S/A
Tel.: (11) 2039-2936

human-nutrition-south-america@basf.com
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bordeaux, carmoisina, eritrosina e pon-
ceau 4R; e o dióxido de titânio. A Sunset 
também formula cores específicas, de 
acordo com a necessidade dos clientes.

Entre os conservantes, as opções 
incluem o benzoato de sódio, indicado 
para preservar margarinas, molhos, 
marmeladas, gelatinas, licores, sucos 
de frutas e refrigerantes. É conhecido 
como conservante para preparações 
farmacêuticas, como xaropes, veículos 
saborizantes e soluções alcalóides. Sua 
ação conservante somente é efetiva 
em produtos ácidos, não devendo ser 
adicionado em produtos fermentados, 
pois inibe as bactérias lácticas. A linha 
dispõe ainda do ascorbato de sódio, 
do propionato de cálcio e do sorbato 
de potássio, sendo este último, um 
conservante fungicida e bactericida 
obtido através da neutralização do 
ácido sórbico, muito solúvel em água, 
e utilizado principalmente em pães e 
derivados lácteos.

A linha de edulcorantes de corpo é 
composta por dextrose monohidrata-
da, frutose (GMO Free), polidextrose 
e sorbitol. Já entre os edulcorantes 
intensos a lista é mais extensa e inclui 
acessulfame K, produto composto da 
família das oxatiazinas e sintetizado 
quimicamente, com doçura 200 vezes 
maior que o açúcar, porém com resi-
dual amargo, muito usado em produ-
tos da linha diet, lácteos e enlatados 
que necessitam de pasteurização e, 
inclusive, como adoçante de mesa; 
aspartame, um éster dipéptico, obtido 
sinteticamente, constituindo de áto-
mos de carbono, nitrogênio, oxigênio e 
hidrogênio, cerca de 200 vezes mais 

doce do que o açúcar, sendo muito 
usado na indústria alimentícia, princi-
palmente nos refrigerantes diet; cicla-
mato de sódio, um sal derivado do ácido 
ciclâmico, obtido através da reação 
de sulfonação da ciclohexilamina, que 
apresenta de 30 a 50 vezes mais doçura 
do que o açúcar, além de um dulçor 
agradável, sem residual, sendo utilizado 
como edulcorante intenso em qualquer 
aplicação alimentícia; sacarina sódica, 
um edulcorante intenso e não nutritivo; 
sucralose, único adoçante diretamente 
derivado do açúcar, não calórico e 600 
vezes mais doce do que a sacarose e 
com um sabor igual ao do açúcar, sendo 
utilizado em diversos produtos da linha 
diet e light; steviosídeo e rebaudiosídeo, 
sendo este último um edulcorante inten-
so e não nutritivo considerado natural, 
obtido de um processo tecnológico 
avançado que consiste da extração de 
glicosídeos diterpênicos, com grande 
aplicação na indústria alimentícia de-
vido a sua estabilidade frente ao calor 
e a uma ampla faixa de pH. Além dos 
edulcorantes intensos citados, a Sunset 
formula blends de edulcorantes, de 
acordo com a necessidade dos clientes.

A Sunset dispõe também de ingre-
dientes funcionais e energéticos, como 
a glucoronolactona, produto que é a 
forma cetônica mais estável do ácido 
glucoronolactônico, obtido através do 
amido de milho, por oxidação, hidroliza-
ção, concentração, esterificação e refino 
do produto final, largamente usado na 
indústria alimentícia, principalmente 
para bebidas isotônicas ou energéti-
cas; o inositol, encontrado em frutas, 
principalmente nas cítricas (exceto o 

limão), lecitina de soja, grãos integrais, 
raízes, levedo de cerveja, gérmen de 
trigo, passas, repolho e nas vísceras, 
como no coração e fígado, sendo muito 
usado na indústria alimentícia como 
edulcorante de corpo e também como 
ingrediente nutracêutico; e a taurina, 
produto sintético obtido a partir de 
óxido de etileno, bissulfito de sódio e 
ácido sulfúrico, seguido por rigorosas 
etapas de purificação, utilizada como 
alimentação humana, principalmente 
para recém-nascidos e para adultos 
como fortalecedor de reações biliares.

A Sunset disponibiliza, também, 
uma completa linha de hidrocolóides/
espessantes, composta por carboximetil-
celulose (CMC) e as gomas guar, konjac, 
arábica (acácia), xantana e gelana, sen-
do está última incorporda recentemente 
à linha de hidroclóides; de reguladores 
de acidez /estabilizantes, incluindo os 
ácidos fumárico, málico e tartárico, 
além de glucono delta lactona; e de 
realçadores de sabor, como o glutamato 
monossódico, o guanilato de sódio, o 
inosinato de sódio e o ribonucleotídeo 
dissódico (I + G).

A linha de óleos também é bem 
ampla. Entre os óleos essenciais estão 
os de alecrim, anis, canela, cardamomo, 
cedro, citronela, coentro, cravo, cúr-
cuma, gengibre, gerânio, lemongrass, 
louro, manjericão, manjerona, noz mos-
cada, orégano, palma rosa, patchouli 
dark, pimenta preta, tomilho e vetiver. 
A linha de óleos resina inclui o aipo, o 
cravo, a cúrcuma, o gengibre, a pimenta 
preta, o orégano, a pimenta branca e a 
páprica. Já entre os óleos vegetais, há 
disponibilidade dos óleos de cártamo.
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DIVERSIDADE DE PRODUTOS

Através da sua divisão Food/Feed/
Pharma, a Sunset disponibiliza ao mer-
cado uma ampla linha de produtos, com-
posta por antioxidantes; aminoácidos; 
aminoaçúcar; aromatizantes; corantes; 
conservantes; edulcorantes de corpo e 
intensos; emulsificantes; ingredientes 
funcionais/energéticos; hidrocolóides/
espessantes; reguladores de acidez/
estabilizantes; realçadores de sabor; 
óleos essenciais, vegetais e óleos resina; 
vegetais desidratados e especiarias; su-
cos concentrados e polpas; e saneantes 
e floculantes para tratamento de água.

A linha de antioxidantes é composta 
por ácido ascórbico, também conhe-
cido como vitamina C, um nutriente 
essencial ao organismo humano, com 
excelente ação antioxidante em alimen-
tos, sendo facilmente oxidada pelo ar e 
luz; ácido eritórbico, um estereoisômero 
do ácido ascórbico, possuindo as mes-
mas fórmulas, mas diferentes configu-
rações espaciais, onde as propriedades 
físico-químicas são similares; eritorbato 
de sódio, um sal derivado do ácido eri-
tórbico que apresenta boa solubilidade 
em água, sendo um antioxidante do tipo 
removedor de oxigênio, pois remove 
esse gás do meio e evita a propagação 
da oxidação; e monofosfato de ácido 
ascórbico (vitamina C 35%), produto 
obtido a partir da fosforilação do ácido 
ascórbico, sendo que o ácido ascórbico 
fosforilado possui total atividade bioló-
gica e é totalmente absorvido. 

Já entre os aminoácidos disponibi-
lizados pela Sunset, estão a creatina 
monohidratada, uma combinação 
de aminoácidos presentes nas fibras 
musculares e no cérebro, que é natu-
ralmente ingerida por humanos através 
da alimentação de fontes proteicas; a 
glicina, o mais simples dos aminoácidos, 
consistindo apenas em um grupo amina 
e um grupo carboxila ligados ao átomo 
de carbono, sendo encontrada em todos 
os fluidos e tecidos corporais em quanti-
dades substanciais; a L-arginina HCl, 
fabricada por fermentação a partir de 
fontes de carboidratos e também por 
extração de hidrolisados de proteína ani-
mal, seguida de posterior neutralização 
com ácido clorídrico, sendo utilizada na 

indústria alimentícia principalmente 
em nutrição esportiva com o objetivo 
de suplementar a nutrição; a L-cisteína 
HCL anidra, um aminoácido produzido 
a partir da hidrólise de proteína vegetal 
ou animal,  muito solúvel em água, 
e amplamente utilizada na indústria 
alimentícia em nutrição esportiva e na 
área de panificação; a L-cisteína mono, 
um aminoácido produzido a partir da 
hidrólise de proteína vegetal ou animal, 
também amplamente utilizada na indús-
tria alimentícia em nutrição esportiva e 
na área de panificação; e a L-isoleucina, 
L-leucina e L-valina, aminoácidos de 
cadeia ramificada (BCAA) que, assim 
como os aminoácidos deste grupo, 
estão presentes amplamente nas pro-
teínas musculares e são conhecidos por 
aumentarem a massa muscular, sendo, 
atualmente, muito utilizada como suple-
mento alimentício para atletas.

Entre os aminoaçúcares disponíveis, 
está a D-glucosamina, um produto obtido 
pela hidrólise ácida da queratina, que é 
extraída das cascas de crustáceos, com 
posterior concentração, cristalização e 
refino final. A D-glucosamina é utilizada 
no tratamento de osteoartrite e como 
nutriente.

A lista de aromatizantes fornecidos 
pela Sunset inclui o etil maltol, pro-
duto obtido através de um processo 
de fermentação e síntese orgânica que 
assegura um produto de alto grau de 
pureza, muito utilizado como realçador 

e potencializador de aromas e sabores 
na indústria alimentícia e de bebidas; a 
etil vanilina, composto aromático volátil 
que se caracteriza essencialmente por 
apresentar em sua estrutura um anel ou 
núcleo benzênico associado a grupamen-
tos específicos, como compostos carbo-
nila (aldeído), grupos hidroxila (fenol) 
e o grupo éter, sendo que tais grupos 
funcionais presentes na estrutura da etil 
vanilina são responsáveis pela capacidade 
flavorizante; o maltol, produto sintético 
idêntico ao natural, pouco solúvel em 
água, sendo mais solúvel em álcool e 
propileno glicol, muito utilizado como 
realçador e potencializador de aromas 
e sabores na indústria alimentícia e de 
bebidas; o mentol cristal, um álcool 
graxo obtido a partir da cristalização 
em baixa temperatura do óleo essencial 
de menta da espécie Mentha arvensis e, 
subsequentemente, centrifugação, sendo 
muito utilizado como aromatizante na 
indústria alimentícia; o mentol pó, um 
benzaldeído obtido por processo termo-
químico, que utiliza como substrato o 
Guaiacol; e a vanilina, um benzaldeído 
obtido por processo termoquímico, 
que também utiliza como substrato o 
Guaiacol. 

Amplamente utilizados na indústria 
alimentícia, a linha de corantes disponi-
bilizados pela Sunset inclui os tradicio-
nais amarelo crepúsculo e amarelo tar-
trazina; azul brilhante e azul indigotina 
(índigo carmine); os vermelhos allura, 
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bordeaux, carmoisina, eritrosina e pon-
ceau 4R; e o dióxido de titânio. A Sunset 
também formula cores específicas, de 
acordo com a necessidade dos clientes.

Entre os conservantes, as opções 
incluem o benzoato de sódio, indicado 
para preservar margarinas, molhos, 
marmeladas, gelatinas, licores, sucos 
de frutas e refrigerantes. É conhecido 
como conservante para preparações 
farmacêuticas, como xaropes, veículos 
saborizantes e soluções alcalóides. Sua 
ação conservante somente é efetiva 
em produtos ácidos, não devendo ser 
adicionado em produtos fermentados, 
pois inibe as bactérias lácticas. A linha 
dispõe ainda do ascorbato de sódio, 
do propionato de cálcio e do sorbato 
de potássio, sendo este último, um 
conservante fungicida e bactericida 
obtido através da neutralização do 
ácido sórbico, muito solúvel em água, 
e utilizado principalmente em pães e 
derivados lácteos.

A linha de edulcorantes de corpo é 
composta por dextrose monohidrata-
da, frutose (GMO Free), polidextrose 
e sorbitol. Já entre os edulcorantes 
intensos a lista é mais extensa e inclui 
acessulfame K, produto composto da 
família das oxatiazinas e sintetizado 
quimicamente, com doçura 200 vezes 
maior que o açúcar, porém com resi-
dual amargo, muito usado em produ-
tos da linha diet, lácteos e enlatados 
que necessitam de pasteurização e, 
inclusive, como adoçante de mesa; 
aspartame, um éster dipéptico, obtido 
sinteticamente, constituindo de áto-
mos de carbono, nitrogênio, oxigênio e 
hidrogênio, cerca de 200 vezes mais 

doce do que o açúcar, sendo muito 
usado na indústria alimentícia, princi-
palmente nos refrigerantes diet; cicla-
mato de sódio, um sal derivado do ácido 
ciclâmico, obtido através da reação 
de sulfonação da ciclohexilamina, que 
apresenta de 30 a 50 vezes mais doçura 
do que o açúcar, além de um dulçor 
agradável, sem residual, sendo utilizado 
como edulcorante intenso em qualquer 
aplicação alimentícia; sacarina sódica, 
um edulcorante intenso e não nutritivo; 
sucralose, único adoçante diretamente 
derivado do açúcar, não calórico e 600 
vezes mais doce do que a sacarose e 
com um sabor igual ao do açúcar, sendo 
utilizado em diversos produtos da linha 
diet e light; steviosídeo e rebaudiosídeo, 
sendo este último um edulcorante inten-
so e não nutritivo considerado natural, 
obtido de um processo tecnológico 
avançado que consiste da extração de 
glicosídeos diterpênicos, com grande 
aplicação na indústria alimentícia de-
vido a sua estabilidade frente ao calor 
e a uma ampla faixa de pH. Além dos 
edulcorantes intensos citados, a Sunset 
formula blends de edulcorantes, de 
acordo com a necessidade dos clientes.

A Sunset dispõe também de ingre-
dientes funcionais e energéticos, como 
a glucoronolactona, produto que é a 
forma cetônica mais estável do ácido 
glucoronolactônico, obtido através do 
amido de milho, por oxidação, hidroliza-
ção, concentração, esterificação e refino 
do produto final, largamente usado na 
indústria alimentícia, principalmente 
para bebidas isotônicas ou energéti-
cas; o inositol, encontrado em frutas, 
principalmente nas cítricas (exceto o 

limão), lecitina de soja, grãos integrais, 
raízes, levedo de cerveja, gérmen de 
trigo, passas, repolho e nas vísceras, 
como no coração e fígado, sendo muito 
usado na indústria alimentícia como 
edulcorante de corpo e também como 
ingrediente nutracêutico; e a taurina, 
produto sintético obtido a partir de 
óxido de etileno, bissulfito de sódio e 
ácido sulfúrico, seguido por rigorosas 
etapas de purificação, utilizada como 
alimentação humana, principalmente 
para recém-nascidos e para adultos 
como fortalecedor de reações biliares.

A Sunset disponibiliza, também, 
uma completa linha de hidrocolóides/
espessantes, composta por carboximetil-
celulose (CMC) e as gomas guar, konjac, 
arábica (acácia), xantana e gelana, sen-
do está última incorporda recentemente 
à linha de hidroclóides; de reguladores 
de acidez /estabilizantes, incluindo os 
ácidos fumárico, málico e tartárico, 
além de glucono delta lactona; e de 
realçadores de sabor, como o glutamato 
monossódico, o guanilato de sódio, o 
inosinato de sódio e o ribonucleotídeo 
dissódico (I + G).

A linha de óleos também é bem 
ampla. Entre os óleos essenciais estão 
os de alecrim, anis, canela, cardamomo, 
cedro, citronela, coentro, cravo, cúr-
cuma, gengibre, gerânio, lemongrass, 
louro, manjericão, manjerona, noz mos-
cada, orégano, palma rosa, patchouli 
dark, pimenta preta, tomilho e vetiver. 
A linha de óleos resina inclui o aipo, o 
cravo, a cúrcuma, o gengibre, a pimenta 
preta, o orégano, a pimenta branca e a 
páprica. Já entre os óleos vegetais, há 
disponibilidade dos óleos de cártamo.
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DIVERSIDADE DE PRODUTOS

Através da sua divisão Food/Feed/
Pharma, a Sunset disponibiliza ao mer-
cado uma ampla linha de produtos, com-
posta por antioxidantes; aminoácidos; 
aminoaçúcar; aromatizantes; corantes; 
conservantes; edulcorantes de corpo e 
intensos; emulsificantes; ingredientes 
funcionais/energéticos; hidrocolóides/
espessantes; reguladores de acidez/
estabilizantes; realçadores de sabor; 
óleos essenciais, vegetais e óleos resina; 
vegetais desidratados e especiarias; su-
cos concentrados e polpas; e saneantes 
e floculantes para tratamento de água.

A linha de antioxidantes é composta 
por ácido ascórbico, também conhe-
cido como vitamina C, um nutriente 
essencial ao organismo humano, com 
excelente ação antioxidante em alimen-
tos, sendo facilmente oxidada pelo ar e 
luz; ácido eritórbico, um estereoisômero 
do ácido ascórbico, possuindo as mes-
mas fórmulas, mas diferentes configu-
rações espaciais, onde as propriedades 
físico-químicas são similares; eritorbato 
de sódio, um sal derivado do ácido eri-
tórbico que apresenta boa solubilidade 
em água, sendo um antioxidante do tipo 
removedor de oxigênio, pois remove 
esse gás do meio e evita a propagação 
da oxidação; e monofosfato de ácido 
ascórbico (vitamina C 35%), produto 
obtido a partir da fosforilação do ácido 
ascórbico, sendo que o ácido ascórbico 
fosforilado possui total atividade bioló-
gica e é totalmente absorvido. 

Já entre os aminoácidos disponibi-
lizados pela Sunset, estão a creatina 
monohidratada, uma combinação 
de aminoácidos presentes nas fibras 
musculares e no cérebro, que é natu-
ralmente ingerida por humanos através 
da alimentação de fontes proteicas; a 
glicina, o mais simples dos aminoácidos, 
consistindo apenas em um grupo amina 
e um grupo carboxila ligados ao átomo 
de carbono, sendo encontrada em todos 
os fluidos e tecidos corporais em quanti-
dades substanciais; a L-arginina HCl, 
fabricada por fermentação a partir de 
fontes de carboidratos e também por 
extração de hidrolisados de proteína ani-
mal, seguida de posterior neutralização 
com ácido clorídrico, sendo utilizada na 

indústria alimentícia principalmente 
em nutrição esportiva com o objetivo 
de suplementar a nutrição; a L-cisteína 
HCL anidra, um aminoácido produzido 
a partir da hidrólise de proteína vegetal 
ou animal,  muito solúvel em água, 
e amplamente utilizada na indústria 
alimentícia em nutrição esportiva e na 
área de panificação; a L-cisteína mono, 
um aminoácido produzido a partir da 
hidrólise de proteína vegetal ou animal, 
também amplamente utilizada na indús-
tria alimentícia em nutrição esportiva e 
na área de panificação; e a L-isoleucina, 
L-leucina e L-valina, aminoácidos de 
cadeia ramificada (BCAA) que, assim 
como os aminoácidos deste grupo, 
estão presentes amplamente nas pro-
teínas musculares e são conhecidos por 
aumentarem a massa muscular, sendo, 
atualmente, muito utilizada como suple-
mento alimentício para atletas.

Entre os aminoaçúcares disponíveis, 
está a D-glucosamina, um produto obtido 
pela hidrólise ácida da queratina, que é 
extraída das cascas de crustáceos, com 
posterior concentração, cristalização e 
refino final. A D-glucosamina é utilizada 
no tratamento de osteoartrite e como 
nutriente.

A lista de aromatizantes fornecidos 
pela Sunset inclui o etil maltol, pro-
duto obtido através de um processo 
de fermentação e síntese orgânica que 
assegura um produto de alto grau de 
pureza, muito utilizado como realçador 

e potencializador de aromas e sabores 
na indústria alimentícia e de bebidas; a 
etil vanilina, composto aromático volátil 
que se caracteriza essencialmente por 
apresentar em sua estrutura um anel ou 
núcleo benzênico associado a grupamen-
tos específicos, como compostos carbo-
nila (aldeído), grupos hidroxila (fenol) 
e o grupo éter, sendo que tais grupos 
funcionais presentes na estrutura da etil 
vanilina são responsáveis pela capacidade 
flavorizante; o maltol, produto sintético 
idêntico ao natural, pouco solúvel em 
água, sendo mais solúvel em álcool e 
propileno glicol, muito utilizado como 
realçador e potencializador de aromas 
e sabores na indústria alimentícia e de 
bebidas; o mentol cristal, um álcool 
graxo obtido a partir da cristalização 
em baixa temperatura do óleo essencial 
de menta da espécie Mentha arvensis e, 
subsequentemente, centrifugação, sendo 
muito utilizado como aromatizante na 
indústria alimentícia; o mentol pó, um 
benzaldeído obtido por processo termo-
químico, que utiliza como substrato o 
Guaiacol; e a vanilina, um benzaldeído 
obtido por processo termoquímico, 
que também utiliza como substrato o 
Guaiacol. 

Amplamente utilizados na indústria 
alimentícia, a linha de corantes disponi-
bilizados pela Sunset inclui os tradicio-
nais amarelo crepúsculo e amarelo tar-
trazina; azul brilhante e azul indigotina 
(índigo carmine); os vermelhos allura, 
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ESTÉVIA

Na América do Sul, atualmente, a 
estévia é cultivada principalmente nas 
cidades de Amambay e Iguazu, frontei-
ra do Brasil, Paraguai e Argentina. No 
entanto, a China é o maior produtor 
e consumidor de estévia no mundo, 
seguida pelo Japão. 

MACRO E MICRONUTRIENTES

A planta da estévia está relacionada 
a macro e micronutrientes. Entre os 
macronutrientes estão o nitrogênio, o 
fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio 
e o enxofre. Os micronutrientes incluem 
o boro, o ferro, o manganês, o zinco e 
o cobre.

O nitrogênio é essencial para a plan-
ta, já que faz parte das proteínas e de 
outros compostos orgânicos essenciais, 
como enzimas, coenzimas, vitaminas, 
ácidos nucleicos, clorofila, reguladores 
de crescimento, nucleotídeos, etc. Por-
tanto, a importância deste nutriente é 
evidente por estar presente na maioria 
das reações celulares fisiológicas das 
plantas. 

O fósforo é parte essencial de muitos 
glucofosfatos, como a glicose uridina 
difosfato, UDP-Glc, molécula doadora 

ESTÉVIA
A DOÇURA 
SAUDÁVEL
Considerada como o melhor substituto 
do açúcar, por ser até 300 vezes mais 
doce e não conter calorias, a estévia é 
um edulcorante não calórico, de origem 
natural, cultivada e usada em várias 
partes do mundo, e que ingressou de 
forma signifi cativa nos mercados 
nacional e internacional.

O QUE É ESTÉVIA?

A estévia é um pequeno arbusto 
herbáceo, que raramente ultrapassa os 
80 cm de altura, da família dos crisân-
temos. Seu nome científico é Stevia 
rebaudiana Bertoni, em homenagem 
aos dois cientistas (Rebaudi e Bertoni) 
que primeiro estudaram e classificaram 
a estévia. É originária das montanhas de 
Amambay, entre o Paraguai e o Brasil, 
onde cresce espontaneamente, tendo 
sido consumida pelos índios Guarani 
por séculos, muito antes da chegada dos 
espanhóis à América. Conhecida pelos 
nativos como Ka’a He’e, que significa 
erva doce, a estévia é o mais antigo ado-
çante natural que se tem conhecimento.

A estévia foi descoberta quando 
conquistadores espanhóis aportaram 
na América do Sul e observaram a exis-
tência de uma planta que era utilizada 
pelos índios tupis-guaranis para adoçar 
bebidas medicamentosas, especialmen-
te o mate cozido. A primeira descrição 
da estévia no Brasil foi feita em 1926, 
quando foi editado o primeiro volume 
do Dicionário das Plantas Úteis do 
Brasil,  do  botânico  brasileiro  Manuel  
Pio  Correa.   

A folha da estévia é a parte mais 
doce da planta e onde residem as suas 
propriedades terapêuticas. Suas flores 
são pequenas e brancas e não muito 
vistosas. As sementes desta planta são 
aquênios muito leves, que são espalha-
das pelo vento, tendo baixa capacidade 
de germinação.

Atualmente, a estévia é cultivada 
intensamente para fabricação de ado-
çantes e, também, para consumo como 
planta medicinal devido as suas proprie-
dades medicinais.

Das 200 espécies do gênero Stevia 
já identificadas, a S. rebaudiana e 
a S. aristata são as que apresentam 
princípios edulcorantes. Esta última é 
pouco conhecida e, por sua descrição, 
a S. aristata apresenta características 
superiores às da S. rebaudiana para a 
produção de folhas.

 A S. rebaudiana Bertoni, apresenta 
numerosas variedades. No Japão, foram 
selecionadas 28 variedades, nas quais foi 
encontrada uma grande variação no teor 
de esteviosídeo, entre 2,07% a 8,34%. Os 
estudos sobre as características mor-
fológicas e o conteúdo dos princípios 
ativos edulcorantes mostraram ser de 
alta herdabilidade. 
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SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS

Os mais recentes produtos disponi-
bilizados ao mercado pela Sunset, inclui 
uma linha de suplementos nutricionais 
destinada a prática de exercícios físicos. 

O BCAA Sunset é composto por ami-
noácidos, que são as unidades básicas de 
uma proteína. Em indivíduos saudáveis, 
nove aminoácidos são considerados 
essenciais, uma vez que não podem ser 
sintetizados pelo organismo, devendo, 
portanto, ser ingeridos através da dieta. 
Entre os aminoácidos essenciais, se 
incluem os três aminoácidos de cadeia 
ramificada (BCAA), que são a leucina, 
a valina e a isoleucina, presentes neste 
suplemento. Disponível em embalagem 
com 200 ou 500 cápsulas.

A Creatina Sunset é composta, 
obviamente, por creatina, um aminoácido 
encontrado primariamente no músculo 
esquelético e sintetizado pelo fígado, rins 
e pâncreas, a partir dos aminoácidos me-
tionina, glicina e arginina. Também pode 
ser obtida via alimentação, especialmente 
pelo consumo de carne vermelha e peixes. 
É encontrada no organismo na forma livre 
(60% a 70%) e fosforilada (30% a 40%). 
Cerca de 95% de creatina é armazenada 
no músculo esquelético. Apresentada 
em embalagem contendo 300g ou 500g.

A Dextro One e Dextrose é um produ-
to composto por um tipo de carboidrato 
simples: a dextrose (glicose). Das três 
classes de nutrientes (gorduras, proteínas 
e carboidratos), os carboidratos são as 

mais ativas fontes de energia durante o 
exercício. A glicose no sangue pode ser 
utilizada como fonte de energia. Este 
monossacarídeo também pode ser con-
vertido em glicogênio e ser armazenado 
nos músculos ou fígado. Esses estoques 
de glicogênio são considerados suficien-
tes para promover energia para 90 a 
180 minutos de exercícios de moderada 
intensidade. Exercícios de alta intensida-
de podem acabar com o estoque em 30 
minutos. Ambos os produtos estão dispo-
níveis em embalagem de 1 kg, sendo que 
o Dextrose oferece as opções de sabores 
abacaxi ou laranja. 

O Sun Waxy apresenta uma proporção 
de 70% de amilopectina e 30% de ami-
lose. O seu diferencial é devido ao alto 
teor de amilopectina, um carboidrato 
complexo, composto por várias unidades 
de glicose e com ramificações a cada 30 
moléculas de glicose. As ramificações nos 
carboidratos os tornam mais facilmente 
metabolizáveis. Por esse motivo, o Sun 
Waxy (amilopectina) é comparado ao 
glicogênio (reserva de energia) presente 
no músculo, que possui ramificações a 
cada B- 12 resíduos de glicose. O produto 
está disponível em embalagem de 1.400 
kg, no sabor abacaxi, e em embalagem 
de 2.800 kg, sem sabor.

O Sun Whey é composto por proteína 
do soro de leite, ou whey protein, um 
dos suplementos mais consumidos por 
praticantes de atividades físicas, com o 
objetivo de aumento de massa muscular, 
recuperação muscular e diminuição do ín-

dice de lesões. As proteínas do soro de lei-
te são altamente digeríveis e rapidamente 
absorvidas pelo organismo. Apresenta 
excelentes quantidades de aminoácidos 
essenciais e elevadas concentrações dos 
aminoácidos triptofano, cisteína, isoleuci-
na e lisina. O Sun Whey está disponível em 
embalagens de 2 e 5 libras, nos sabores 
abacaxi, laranja e morango.

O suplemento de frutose é amplamen-
te utilizado pelos praticantes de esportes. 
A frutose é um tipo de carboidrato sim-
ples, encontrado naturalmente em frutas, 
que possui baixo índice glicêmico e, as-
sim, não gera picos e declínios rápidos de 
insulina. Em um declínio rápido de insu-
lina, o organismo usa praticamente todo 
o estoque de glicogênio, observando-se 
fadiga e redução de rendimento. Estudos 
demonstram que o consumo de frutose 
antes e durante os exercícios mantém as 
taxas de glicose estáveis, evitando a fadiga. 
Ainda de acordo com estudos, consideran-
do que o pico de insulina também tem 
efeito inibitório sobre a queima de gordu-
ra, o que não é desejável para os indivíduos 
que desejam perder gordura corporal, o 
consumo de frutose, por não ocasionar 
o pico, favorece a lipólise imediatamente 
após a prática do esforço. Além disso, a 
frutose possui de 1,3 a 1,8 vezes a doçura 
do açúcar comum (sacarose), podendo 
substituí-lo pela metade da quantidade 
nos alimentos, o que diminui a quantida-
de de calorias ingeridas. O suplemento 
de frutose da Sunset está disponível em 
embalagem de 250g e 1 kg.

Sunset Importação e Exportação Ltda.
Tel.: (11) 4652-2000

sunset.com.br
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