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HISTóRIA  
DOS AROmAS

A fisiologia reconhece que os 
alimentos devem obrigatoriamente 
possuir sabor agradável para que 
sejam consumidos em quantidades 
adequadas por períodos prolonga-
dos de tempo. Os condimentos e 
os aromatizantes estão situados no 
mesmo nível de importância que 
os macronutrientes (proteínas, 
gorduras e carboidratos) e micro-
nutrientes (vitaminas e minerais), 
que deveriam ser considerados 
como componentes essenciais da 
alimentação humana.

Em muitas publicações, o termo 
flavorizante é utilizado com o signi-
ficado de aromatizante. Flavor é um 
termo de origem inglesa empregado 
como sinônimo de sabor e aromati-
zante, sendo que o termo  “aromati-
zante” tem a maior variedade.

OS AROMAS E OS ALIMENTOS

Nesta classe de aditivos é onde 
existe o maior número de substân-
cias, uma vez que os aromas são 
muito complexos. Alguns produtos 
podem apresentar naturalmente 
mais de mil substâncias que, em 
conjunto, conferem um aroma 
característico. Como exemplo, po-
demos citar o aroma natural de café. 
O café torrado apresenta um aroma 
tão complexo que já se identificaram 
mais de mil componentes na sua 
constituição. 

Os aromatizantes aumentam 
a aceitabilidade dos alimentos, 
melhorando o seu aroma; desde o 
século XIX são desenvolvidos nume-
rosos aromas naturais. Até o século 
XX foram descobertos quase 1.000 
agentes químicos aromatizantes. 

Estão catalogadas mais de 3.000 
substâncias simples voláteis que 
podem ser utilizadas para compor os 
mais variados aromas que existem na 
natureza. O mel apresenta um aroma 
composto por mais de 200 aromas 
individuais; a maçã apresenta em 
seu aroma mais de 130 componentes 
individuais, voláteis.

Quase na totalidade, os aro-
mas são usados em quantidades 
diminutas, se comparadas às dos 
outros aditivos - cerca da milésima 

parte das quantidades utilizadas 
com os conservadores. 

  DEFINIçãO 
DE AROmA 
NATuRAL 

São obtidos exclusivamen-
te mediante métodos físicos, 

microbiológicos ou enzimáti-
cos, a partir de matérias-primas 

aromatizantes/aromas naturais. 
Entende-se por matérias-primas 
aromatizantes/aromas naturais 

os produtos de origem animal ou 
vegetal normalmente utilizados na 
alimentação humana, que contenham 
substâncias odoríferas e/ou sápidas, 

seja em seu estado natural ou após 
um tratamento adequado (torrefa-
ção, cocção, fermentação, enrique-
cimento enzimático, etc.).

Os aromatizantes/aromas natu-
rais compreendem:

• Óleos essenciais
São produtos voláteis de origem 

vegetal obtidos por processo físico 
(destilação por arraste com vapor 
de água, destilação a pressão redu-
zida ou outro método adequado). 
Os óleos essenciais podem se apre-
sentar isoladamente ou misturados 
entre si, retificados, desterpenados 
ou concentrados. Entende-se por 
retificados, os produtos que tenham 
sido submetidos a processo de des-
tilação fracionada para concentrar 
determinados componentes; por 
desterpenados, aqueles que tenham 
sido submetidos a processo de des-
terpenação; e, por concentrados, 
os que tenham sido parcialmente 
desterpenados.

• Extratos
São produtos obtidos por esgota-

mento a frio ou a quente de produtos 
de origem animal ou vegetal com 
solventes permitidos, que posterior-
mente podem ser eliminados ou não. 
Os extratos devem conter os princí-
pios sápidos aromáticos voláteis e 
fixos correspondentes ao respectivo 
produto natural.

Os extratos podem apresentar-se 
como:

- Extratos líquidos: obtidos sem a 
eliminação do solvente ou eliminan-
do-o de forma parcial.

- Extratos secos: obtidos com a 
eliminação do solvente. 

São conhecidos comercialmente 
sob as seguintes denominações:

- Concretos: quando procedem da 
extração de vegetais frescos. 

- Resinóides: quando procedem 
da extração de vegetais secos ou de 
bálsamos, oleoresinas ou oleogoma-
resinas. 

- Purificados absolutos: quando 
procedem de extratos secos por 
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dissolução em etanol, esfriamento 
e filtração a frio, com eliminação 
posterior do etanol.

• Bálsamos, oleoresinas e oleo-
gomaresinas

São produtos obtidos mediante 
a exudação livre ou provocada de 
determinadas espécies vegetais.

• Substâncias aromatizantes/
aromas naturais isolados

São substâncias quimicamente 
definidas, obtidas por processos físi-
cos, microbiológicos ou enzimáticos 
adequados, a partir de matérias-
primas aromatizantes naturais ou de 
aromatizantes/aromas naturais.

Os sais de substâncias naturais 
com os seguintes cátions: H+, Na+, 
K+, Ca++ e Fe+++ e ânions: Cl-, 
SO4--, C03-- se classificam como 
aromatizantes/aromas naturais.

A ImpORTâNcIA 
DE EScOLHER um 
AROmA NATuRAL

Existem muitas razões pelas 
quais se consomem alimentos e, 
certamente, a mais importante é a 
obtenção de nutrientes para a ma-
nutenção da saúde. Entretanto, em 
uma sociedade em que o suprimento 
de alimentos é abastecido por uma 
grande variedade de produtos indus-
trializados, a escolha pela sensação 
de prazer que eles proporcionam 
vem crescendo em importância.

Estudos demonstram que as 
características sensoriais, em par-
ticular o aroma, têm efeito sobre 
a escolha do consumidor. Historica-
mente, gregos e romanos perfuma-
vam seus vinhos com rosas, violetas, 
ervas e condimentos exóticos, tra-
zidos da China, Índia e Egito pelos 
mercadores venezianos. Na Europa, 
esses ingredientes foram mistura-
dos, também, aos alimentos para 

torná-los mais palatáveis. Durante 
o século XIX, avanços na química 
orgânica tornaram possível que im-
portantes substâncias aromatizan-
tes, como a vanilina e a cumarina, 
fossem sintetizadas e adicionadas 
aos produtos alimentícios.

Pesquisas de mercado têm de-
monstrado que os consumidores 
esperam encontrar no comércio 
produtos alimentícios que cons-
tituam uma alimentação saudável. 
Neste contexto, o termo “artificial” 
em produtos alimentícios adiciona-
dos de aditivos sintéticos vem tendo 
um impacto negativo na preferência 
do consumidor. Existe uma sensação 
de desconfiança de muitos consumi-
dores quando lêem no rótulo a infor-
mação “sabor imitação” ou “aroma 
artificial”, levando-os a busca de 
produtos que possam ser rotulados 
de naturais.

 A DEFINIçãO DE 
NATuRAL (NA VISãO 
DO cONSumIDOR)

O conceito de natural tem um 
lugar importante aos olhos do 

consumidor. No caso dos 
alimentos, o consumidor 
geralmente acredita que 
materiais naturais, in-
cluindo os compostos 
que conferem o aroma, 

são mais saudáveis e seguros do que 
os seus similares sintéticos. Embora 
evidências científicas não suportem 
esta idéia, a crença dos consumido-
res é bastante forte, de modo que 
o termo natural sempre tem cono-
tação positiva, especialmente para 
compostos aromatizantes.

No Brasil, em 1999, foi aprova-
do o Regulamento Técnico sobre 
Aditivos Aromatizantes e Aromas 
que, à semelhança dos regulamen-
tos internacionais, define como 
aromatizantes ou aromas naturais 
àqueles obtidos exclusivamente 
mediante métodos físicos, micro-
biológicos ou enzimáticos, a partir 
de matérias-primas aromatizantes 
e aromas naturais. A International 
Organization of the Flavor Industry 
(IOFI), organismo representativo da 
indústria mundial de flavorizantes, 
incluiu o uso de bactérias, levedu-
ras, fungos filamentosos, células 
animais ou vegetais, e enzimas 
derivadas destas, como processo 
bioquímico para produção de subs-
tâncias flavorizantes naturais.

Tradicionalmente, as principais 
fontes de extração de aromas na-
turais eram materiais crus, como 
carnes, frutas, folhas, ervas e se-
mentes condimentares. Devido a 
questões ecológicas e políticas, o 
uso de animais e plantas foi se tor-
nando problemático e essas fontes 
tradicionais foram sofrendo uma 
diminuição na sua disponibilidade, 
acarretando um aumento no valor 
comercial dos compostos extraí-
dos. Além disso, a sazonalidade, a 
natureza do processo de extração 
dos compostos e a variabilidade 
na quantidade e na qualidade do 
produto final foram fatores que 
tornaram a obtenção onerosa e 
provocaram irregularidades no su-
primento do mercado.
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