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CORANTEC

CORANTES NATURAIS
Consumidores mais conscientes e 

interessados em alimentos que 
apresentem aditivos e ingredientes 
não alérgicos e mais saudáveis em seus 
rótulos, impõem um ritmo acelerado 
aos fabricantes que buscam superar 
essas expectativas. Publicações que 
revelam propriedades nutracêuticas 
dos corantes naturais fazem com que a 
substituição dos corantes artificias seja 
um caminho sem volta. É neste con
texto positivo que a Corantec Corantes 
Naturais investe em pesquisas para 
devolver ao alimento industrializado 
a sua cor original, a partir de extratos 
da própria natureza. Considerandose 
que a aceitação de um produto está 
diretamente relacionada à sua cor, o fa
bricante precisa fazer uso dos corantes 
naturais para tornar seu produto mais 
atrativo, fazendo da cor um diferencial 
na decisão de compra do consumidor. 
Os corantes naturais permitem que o 
consumidor identifique um produto e 
o diferencie de outros, além de serem 
capazes de restaurar, uniformizar, in
tensificar, preservar a identidade e, in
clusive, indicar a qualidade do produto. 

Há quase 30 anos, a Corantec 
fornece todos os corantes naturais 
permitidos pela legislação brasileira, 
assim como orienta seus clientes quan
to ao modo de aplicação e seus limites 
máximos de dosagem. 

Segundo o Coordenador Técnico, 
Daniel Bonadia, os principais corantes 
naturais utilizados são: vermelho de 
betanina, urucum, cúrcuma, clorofila, 

carmim de cochonilha, caramelo, car
bo vegetal e dióxido de titânio, além 
dos vegetais desidratados beterraba, 
espinafre, cenoura e tomate. O ver
melho de betanina é a primeira opção 
para a substituição do corante carmim 
de cochonilha. Apesar de não possuir 
a mesma estabilidade e mesmo poder 
tintorial, seu consumo é crescente de
vido às frequentes elevações no preço 
do carmim no mercado internacional. 
Além disso, a betanina é um dos pou
cos corantes que a ANVISA não impõe 
limites de dosagem para a maioria dos 
segmentos em que seu uso é permitido. 

O corante urucum proporciona 
tonalidades que vão do amarelo ala
ranjado ao laranja avermelhado e é  
amplamente utilizado em bolos, quei
jos, manteigas, iogurtes, sorvetes, ba
las, suplementos, rações animais, entre 
outros. Seu uso é preferencial ao uso do 
corante artificial amarelo crepúsculo. 

A cúrcuma proporciona a tonalida
de amarela e está presente em molhos, 
snacks, manteigas, sorvetes, gelatinas 
e iogurtes. É a primeira opção quando 
se trata de saúde, devido às polêmicas 
que envolvem os corantes artificiais, 
como o amarelo tartrazina. 

Já a clorofila é responsável pela cor 
verde e sua importância vem se consu
mando pelo crescente lançamento de 
produtos que escolhem por não decla
rar em seus rótulos a mistura de dois 
corantes artificiais, o azul brilhante e 
o amarelo tartrazina. O uso da cloro
fila é permitido em produtos lácteos, 
sorvetes, geleias, confeitos, cereais 
matinais, molhos, sorvetes, suplemen
tos, biscoitos, gelatinas, sopas, snacks 
e bebidas. 

O corante carmim de cochonilha 
é muito utilizado em embutidos 

e é responsável pela cor do 
morango em biscoitos, sorve
tes, iogurtes, etc. Por possuir 

ótima estabilidade, substitui 
muito bem os corantes artificiais 

vermelho allura, vermelho ponceau e 
o vermelho bordeaux. 

O corante caramelo é o mais 
consumido no mundo, pois é 

muito utilizado em bebidas, refrescos 
em pó, balas, iogurtes, biscoitos e 
molhos. O uso de corantes artificiais 
no lugar do caramelo não é boa opção, 
pois para se obter a cor marrom, é 
comum a mistura de azul brilhante, 
vermelho allura e amarelo tartrazina, 
por exemplo.

Já o dióxido de titânio fornece a 
cor branca é responsável por fornecer 
opacidade em refrescos em pó e bebi
das prontas. 

A composição de dois ou mais 
corantes naturais tem trazido ótimos 
resultados de cor, que atendem a vá
rios sabores para todos os segmentos 
alimentícios.

Segundo o Diretor Comercial, 
Alexandre Caprino Lopez, a Corantec 
Corantes Naturais, ao longo de sua 
história, vem lançando novos produtos 
e serviços em evolução simultânea aos 
novos lançamentos da indústria de 
alimentos. O seu diferencial está no 
desenvolvimento de formulações espe
cíficas que atendam todas as expectati
vas do cliente, sejam elas quanto à cor, 
ao preço, à legislação ou à tecnologia 
envolvida. 

Ao longo de seus quase 30 anos 
de mercado, a Corantec disponibiliza 
seus especialistas e seus laboratórios 
criando uma relação mais dinâmica 
com seus clientes durante o desenvol
vimento de seu produto. 

Consumidores com maior poder 
de compra, cada vez mais conscientes 
e melhor informados terão impacto 
direto no setor alimentício, o qual pre
cisa investir no lançamento de novos 
produtos com maior valor agregado e 
mais saudáveis, objetivo final da indús
tria moderna.
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