
 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PRESENÇA DOS CORANTES AMARELO CREPÚSCULO E 

TARTRAZINA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIRECIONADOS AO PÚBLICO 

INFANTIL E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS NA SAÚDE 

 
Introdução: os corantes alimentícios são considerados aditivos alimentares, pois, conforme 
regulamentação, são ingredientes adicionados intencionalmente aos alimentos com o 
objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, 
durante sua fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, 
acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação, sem o propósito de nutrir. A 
indústria   alimentícia   utiliza   os   aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia para 
manter e intensificar a aparência, além de manter o alimento estável quanto as suas 
características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Dados do IBGE (2015) 
estimam que o consumo semanal igual ou superior a cinco dias de guloseimas atingiu o 
percentual de 41,6% dentre estudantes brasileiros do 9º ano. Dentre os corantes 
alimentícios, há dados na literatura que associam o amarelo crepúsculo a reações 
anafilactoides, angioedema, vasculite e púrpura. Já o amarelo tartrazina pode provocar 
reações alérgicas como asma, bronquite, rinite, náusea, broncoespasmo, urticária, eczema, 
dor de cabeça, eosinofilia e inibição da agregação plaquetária à semelhança dos salicilatos. 
Insônia em crianças associada à falta de concentração e impulsividade. Reação alérgica 
cruzada com salicilatos (ácido acetilsalicílico) e hipercinesia em pacientes hiperativos. Além 
disso, ambos, quando associados ao benzoato de sódio, podem provocar hiperatividade 
em crianças. No anexo III da resolução 04/88 do CNS/MS estão listados 8 corantes 
artificiais permitidos para o uso em alimentos no Brasil, dentre eles está o amarelo 
crepúsculo e a tartrazina, porém o amarelo crepúsculo é um aditivo banido na Noruega e 
Finlândia, enquanto a tartrazina é proibida em cinco países da União Europeia. Objetivo: 
verificar a presença do corante artificial amarelo crepúsculo e tartrazina em produtos 
alimentícios posicionados para o público infantojuvenil no mercado nacional, através da 
verificação da rotulagem e realizar ampla revisão literária sobre possíveis impactos à saúde 
do consumo desses aditivos. Métodos: trata-se de um estudo de caráter exploratório, 
descritivo e quantitativo, com delineamento de pesquisa de campo.  As amostras foram 
coletadas de forma aleatória, de acordo com a disponibilidade do mercado varejista de 
Maceió-AL, no mês de agosto de 2021. Por meio de registros fotográficos dos rótulos de 
cada produto, foi analisada a presença do corante tartrazina e/ou amarelo crepúsculo em 
suas composições. Resultados: foram analisados 37 produtos alimentícios, dos quais 28 
apresentaram os dois corantes, 6 apresentaram apenas o corante o amarelo crepúsculo e 
3 somente a tartrazina. Deve-se destacar que o consumo acumulativo desses corantes 
pode favorecer a ocorrência de efeitos negativos à saúde, especialmente em associação e 
a longo prazo. Conclusão: verificou-se a presença em comum e frequente dos corantes 
artificias (amarelo crepúsculo e tartrazina) nos produtos infantis analisados, demonstrando 
a disseminação do seu uso na fabricação desses produtos. Porém, ainda não existe 
consenso na literatura sobre os impactos do consumo desses corantes para a saúde, 
evidenciando a necessidade da realização   de   mais   estudos sobre esse tema, no intuito 
de direcionar medidas de controle para evitar ou retardar o surgimento de efeitos 
indesejáveis à saúde da população. 
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