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RESUMO 

 
Os corantes podem provocar reações adversas, desencadeantes de alergias desde urticária, asma, déficit de 

atenção, hiperatividade e efeitos carcinogênicos. Objetivou-se com este estudo avaliar o consumo de alimentos 

com corantes artificias por escolares de uma escola privada de Itararé-SP. A metodologia se deu pela aplicação 

do QFCA com tratamento de dados no Microsoft Office Excel 365. Avaliou-se que o refrigerante, salgadinho de 

pacote, biscoito recheado e iogurte e/ou leite fermentado são frequentemente consumidos pela maioria dos 

escolares em quantidades que podem causar prejuízos à saúde e semanalmente estão presentes na alimentação 

das crianças. Os corantes mais consumidos são: caramelo III, IV, amarelo 5 e 6, vermelho 40, vermelho ponceau 

4R e azul brilhante. Por tanto, é necessário a promoção de estratégias de educação nutricional no ambiente 

escolar incentivando hábitos alimentares saudáveis, bem como aos pais, informações sobre os malefícios que o 

consumo excessivo de produtos industrializados acarretam à saúde infantil. 

 
Palavras chave: aditivos alimentares, adolescentes, estudo epidemiológico, ingestão dietética. 
 

ABSTRACT 

 
Dyes can cause adverse reactions, triggering allergies from urticaria, asthma, attention deficit, hyperactivity and 

carcinogenic effects. The objective of this study was to evaluate the consumption of foods with artificial 

colorings by students from a private school in Itararé-SP. The methodology was based on the application of the 

QFCA with data treatment in Microsoft Office Excel 365. It was evaluated that soda, snacks, stuffed biscuits and 

yogurt and/or fermented milk are frequently consumed by most students in quantities that can cause damage to 

health and weekly are present in the children's diet. The most consumed dyes are: caramel III, IV, yellow 5 and 

6, red 40, ponceau red 4R and bright blue. Therefore, it is necessary to promote nutritional education strategies 

in the school environment, encouraging healthy eating habits, as well as, for parents, information about the harm 

that the excessive consumption of industrialized products causes to children's health. 

 

Keywords: food additives, adolescents, epidemiological study, food intake. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

No período da infância e adolescência a alimentação é importante para o crescimento e 

desenvolvimento, ao mesmo tempo que pode representar um dos principais fatores de 

prevenção de algumas doenças da idade adulta. Muitas influências irão determinar a ingestão 

alimentar e os hábitos alimentares das crianças como o ambiente familiar, escolar, social, as 

mídias e doenças (LUCAS, FEUCHT, OGATA, 2013).  

À medida que as crianças ficam mais responsáveis, a maioria adquire dinheiro e tem 

livre acesso à produtos industrializados ficando mais vulneráveis a consumi-los em excesso, 

pois não possuem capacidade cognitiva para controlar o consumo, como deveria fazer um 

adulto. A produção na indústria de alimentos ultraprocessados aumentou ainda mais, 

ocasionando uma maior preocupação com possíveis efeitos que estes produtos podem causar à 

saúde infantil devido à sua imaturidade fisiológica, que prejudica o metabolismo e a excreção 

de substâncias (LUCAS, FEUCHT, OGATA, 2013; POLÔNIO e PERES, 2009).   

Os alimentos embalados tendem a ser os favoritos entre as crianças e as escolhas 

alimentares se limitam àqueles que são mais resistentes, de fácil transporte e que não precisam 

ser aquecidos ou refrigerados (LUCAS, FEUCHT, OGATA, 2013). Tais alimentos contém 

altos teores de calorias, sódio, açúcares, gorduras trans e saturada, que quando consumidos em 

excesso aumentam o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e outras doenças 

crônicas, além de conterem diversos tipos de aditivos que podem causar reações agudas ou 

crônicas com efeitos tóxicos ao metabolismo, podendo desencadear alergias, alterações no 

comportamento e câncer, observados à longo prazo (BRASIL, 2014; POLÔNIO e PERES, 

2009). 

Os aditivos alimentares são definidos pelo Codex Alimentarius (1995) como 

substâncias que não tem a finalidade de nutrir, por tanto, não podem ser consumidas como 

alimento ou utilizadas como ingredientes básicos na produção de alimentos. São adicionados 

intencionalmente aos alimentos para fins tecnológicos com o objetivo de melhorar o sabor, 

aparência, textura, cor e conservação de produtos, como por exemplo, os corantes artificiais 

que conferem, intensificam ou restauram a cor de um alimento. Sua utilização é um dos 

assuntos mais relevantes e polêmicos na indústria alimentícia, pois a justificativa para seu 
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emprego é para uma maior aceitabilidade do produto pelos consumidores (ANVISA, 1997; 

CODEX, 1995; PRADO e GODOY, 2003). 

O Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) é um método 

amplamente utilizado na epidemiologia nutricional para mensurar o consumo de alimentos em 

crianças e possibilita classificar grupos populacionais e identificar padrões alimentares de 

acordo com seu consumo habitual, além de monitorar possíveis tendências à comportamentos 

alimentares à longo prazo, por tanto, analisa a associação entre dieta e doença e tem como 

vantagens ser um instrumento de baixo custo e fácil aplicação, além de que a coleta das 

informações é razoavelmente simples. No Brasil, os estudos de avaliação do consumo de 

alimentos consumidos para adolescentes ainda são escassos, entretanto, o consumo alimentar 

vem sendo estudado pois tem forte relação com as doenças crônicas não transmissíveis 

(FURLAN-VIEBIG, PASTOR-VALERO, 2004; WILLIET et al, 1998). 

Diante desta problemática, o objetivo deste trabalho foi estimar o consumo e a 

frequência de alimentos coloridos artificialmente, entre eles refrigerantes, salgadinhos de 

pacote, iogurte ou leite fermentado e biscoitos recheados, e avaliar quais os corantes mais 

consumidos pelos escolares de uma escola privada do município de Itararé - SP. A 

metodologia utilizada se deu através da aplicação do Questionário de Frequência do Consumo 

Alimentar (QFCA) e revisão sistemática da literatura com base de dados por meio dos sítios 

eletrônicos Scielo, Pubmed, Lilacs e Google Acadêmico. O levantamento de dados e a 

aplicação do questionário ocorreu no período de março a julho de 2021. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado com uma amostra populacional composta por crianças 

e adolescentes, de ambos os sexos, com a faixa etária de 7 a 11 anos do 2° ao 5° ano do 

ensino fundamental do turno vespertino da instituição de ensino particular Colégio SEI – 

Positivo, localizado no município de Itararé -SP. A amostra constou com a participação de 50 

escolares e a pesquisa decorreu no período de junho à julho de 2021. Para a participação das 

crianças foi solicitada a autorização dos pais e responsáveis por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), encontrado no Anexo 1.  
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A metodologia de pesquisa utilizada foi através do questionário de frequência de 

consumo alimentar quantitativa e qualitativa, apresentado no anexo 2, e o tempo precedente 

determinado para análise foram as 4 semanas anteriores à sua aplicação. Os alimentos 

selecionados para o questionário foram: refrigerante, salgadinho de pacote, iogurte ou leite 

fermentado e biscoito recheado. Para elaboração da estrutura do QFCA foi utilizado como 

referência o questionário desenvolvido por Schumann, Polônio e Gonçalves (2008) que teve 

como objetivo avaliar o consumo de pó para gelatina, preparado sólido para refresco e 

refrigerante com 150 crianças de até 10 anos no Rio de Janeiro. 

  A aplicação do questionário foi realizada de forma individual em local reservado, 

sendo um aluno para cada entrevistador. Os participantes apenas responderam às perguntas do 

questionário e não houve a necessidade que assinalassem. Nenhum aluno se recusou a 

participar do estudo. Os participantes eram então questionados se consumiam ou não o 

alimento, em qual frequência (diária, semanal ou mensal), em qual quantidade e qual o tipo ou 

a marca do produto para facilitar a identificação dos corantes na rotulagem dos alimentos 

consumidos. Houve dificuldade para interpretação das respostas, pois alguns alunos não 

sabiam exatamente qual a frequência, a quantidade e qual o tipo ou marca de alimentos que 

consumiam.  

Foram adotadas todas as medidas de segurança, devido as circunstâncias da pandemia do 

coronavírus (SARS-COV-2), de modo a prevenir a contaminação do vírus respeitando o 

distanciamento social, com uso de máscara e álcool gel. Foi desenvolvido um material de 

educação nutricional com um cartaz para exposição na escola que abordava sobre a 

quantidade de açúcar e sódio em alimentos industrializados, com o objetivo de chamar a 

atenção das crianças em relação aos alimentos que geralmente elas consomem. Os dados 

foram tratados utilizando o Microsoft Office Excel 365 para a análise de frequência e 

cruzamento de dados. Nenhum participante foi excluído da amostra. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, apontam que o 

consumo per capta foi maior entre os adolescentes do que em adultos e idosos para 
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marcadores de dieta de baixa qualidade nutricional, entre os quais alimentos destacam-se: 

biscoitos recheados, refrigerantes, bebidas lácteas e salgadinhos do tipo chips (IBGE, 2020), 

fator preocupante sobre a alimentação dos adolescentes que leva mais estudos.  

Observou-se na amostra a predominância do sexo masculino (60%) e a faixa etária 

prevalente foi de 8 anos. A partir da análise dos dados, encontrados na Figura 1, foi possível 

avaliar que a maioria dos escolares (48%) consomem um copo de refrigerante habitualmente 

de 2-3 vezes por semana ou ao menos uma vez por mês (10%). Identificou-se que 34% das 

crianças não ingerem nenhum tipo de refrigerante, apenas suco de fruta ou água, o que é 

consideravelmente benéfico à saúde, pois as frutas são fonte de vitaminas, minerais, 

carboidratos e fibras, que são fundamentais para o crescimento adequado e desenvolvimento 

completo da criança (PHILIPPI, 2014; VITOLO, 2015). Os refrigerantes sabor cola e guaraná 

são os mais consumidos e ambos contêm o corante caramelo IV, que têm como subproduto 

indesejável o 4-metilimidazol (4-MEI) que é encontrado em níveis potencialmente tóxicos em 

refrigerantes, chá gelado, cervejas, molhos, xaropes, sobremesas lácteas, café, cacau e 

alimentos torrados (FOLMER et al, 2018; SMITH et al, 2015).  

 

Figura 1: Consumo de refrigerante por escolares. 

 

Na literatura ainda há divergência sobre os possíveis efeitos tóxicos que o 4- MEI 

pode causar à saúde, pois os ensaios foram feitos em ratos e camundongos e não há 

informações claras sobre a relação dos efeitos genotóxicos ou citotóxicos de 4-MEI em 
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humanos. Entretanto, estudos realizados pelo National Toxicology Program dos Estados 

Unidos mostraram que este subproduto pode causar câncer de pulmão, fígado, tireoide e 

leucemia. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), no Brasil, a quantidade 

permitida do 4-MEI não deve exceder 200 mg/kg de alimento, considerando uma porção de 

100g de um determinado produto, a quantidade é 700 vezes maior do que a permitida na 

Califórnia, o que torna um fato extremamente preocupante, pois a população brasileira, entre 

ela os adolescentes, consomem diariamente diversos alimentos que contém o corante 

caramelo IV, sendo um potencial risco à saúde (GOMES, SOUZA, MENEZES, 2021; IDEC, 

2019; NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM, 2007). 

A Figura 2 apresenta os dados sobre a frequência e o consumo de salgadinho de 

pacote, que também se mostrou significativo entre os escolares que consomem um pacote 

mais de uma vez por semana, sendo o total de 54%. Apenas 6% relataram não consumir. Os 

corantes que são utilizados na produção e que são consequentemente consumidos são os 

corantes amarelo 5 e 6 e vermelho 40, que podem causar aumento da hiperatividade em 

crianças, acentuando comportamentos como desatenção e impulsividade, como aponta 

Stevenson et al (2007), além de corantes esse ultra processado contém altos teores de gorduras 

saturadas e sódio que quando consumidos em excesso aumentam o risco de dislipidemias e 

doenças do coração (BRASIL, 2014). 

 

Figura 2: Consumo de salgadinho de pacote por escolares 
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Os resultados obtidos sobre o consumo de iogurte e/ou leite fermentado (Figura 3) 

mostraram-se distribuídos. Foi constatado que o iogurte e/ou leite fermentado são consumidos 

diariamente por 26% das crianças, geralmente como opção de lanche, 38% consomem de 1-3 

vezes por semana e 12% consomem eventualmente no mês. O iogurte é o mais consumido 

pelas crianças (36%) na quantidade aproximada de 90 ml, que equivale a um pote de iogurte, 

tendo como sabores mais consumidos de morango e coco, e 24% consomem o leite 

fermentado, conforme avaliado. 10% relataram que não consomem nenhum tipo de iogurte ou 

leite fermentado. 

Os corantes artificiais mais comuns utilizados na produção desses produtos são: 

vermelho ponceau 4R e azul brilhante, que segundo estudos de Valim (1989) em ratos, tais 

corantes podem causar efeitos inibindo a função respiratória das mitocôndrias dos rins e 

fígado; e o corante natural carmim cochonilha, que pode causar diversas reações alérgicas, 

tanto por sua ingestão como por contato cutâneo direto (POLÔNIO e PERES, 2009). Muitos 

pais acreditam que os iogurtes e leites fermentados industrializados não trazem malefícios à 

saúde e na maioria das vezes não tem conhecimento que estes alimentos contêm corantes, não 

controlando o consumo das crianças. 

 

Figura 3: Consumo de iogurte e/ou leite fermentado por escolares 
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O biscoito recheado é um ultraprocessado muito comum em ser consumido por 

adolescentes e os corantes mais utilizados na fabricação de tal produto são os corantes 

naturais carmim e clorofilina cúprica e corante caramelo III e IV que como mencionados são 

prejudiciais e causam efeitos tóxicos ao organismo, principalmente em crianças. O estudo 

demonstrou que 46% da população consome entre 1-3 vezes por semana e a maioria consome 

mais de uma porção recomendada (3 unidades), equivalente à ½ pacote de biscoito recheado. 

Apenas 10% dos escolares consomem diariamente esse produto e 10% das crianças não 

consomem. A Figura 4 apresenta tais dados. 

 

Figura 4: Consumo de biscoito recheado por escolares. 

 

 

Mundialmente, parâmetros de segurança para avaliar os aditivos alimentares, baseados 

na Ingestão Diária Aceitável (IDAs), foram desenvolvidos pelo Joint Expert Committee on 

Food Additives (JECFA) da Organização Mundial de Saúde (OMS) juntamente com a Food 

and Agriculture Organization (FAO). Este comitê de peritos, recomenda que os países 

verifiquem por meio de estudos da dieta de sua população o consumo total de aditivos 

permitidos para assegurar que a ingestão total não está maior do que os valores que são 

determinados na IDA. Todos os corantes artificiais permitidos pela legislação brasileira 

possuem valores definidos de limites máximos de IDA para as diferentes categorias de 

alimentos pelo Codex Alimentarius, descritos na Tabela I (POLÔNIO e PERES, 2009; 

PRADO e GODOY, 2003). 
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Tabela I - Corantes artificiais permitidos do Brasil 

Corantes artificiais, código de rotulagem e valores de IDA 

CORANTE INS IDA (mg/Kg) 

Tartrazina  102 7,5 

Amarelo crepúsculo F.C.F 110 4 

Bordeaux S ou Amaranto 123 0,5 

Ponceau 4R 124 4 

Eritrosina  127 0,1 

Vermelho 40  129 7 

Indigotina  132 5 

Azul brilhante F.C.F 133 12,5 

Fonte: Brasil, 1998. 

 

Por meio da análise de Conte (2016), é possível afirmar que o consumo de alimentos 

industrializados acarreta efeitos negativos a saúde, principalmente relacionados às doenças 

crônicas não transmissíveis como a hipertensão, diabetes mellitus tipo II, cânceres e doenças 

desmielinizantes, como esclerose múltipla, ainda mais quando esses alimentos são 

habitualmente consumidos pelo público infantil. Através do estudo realizado com a população 

infantil por Schumann, Polônio e Gonçalves (2008), verificou-se que o pó para gelatina e o 

preparado sólido para refresco e refrigerante foram os alimentos consumidos com maior 

frequência, o estudo aponta ainda que a introdução na dieta inicia muitas vezes antes da 

criança completar 1 ano de idade. Entre os corantes presentes nos alimentos consumidos 

identificou-se o amarelo crepúsculo, tartrazina e amaranto, observou-se também que a maioria 

da população em estudo estaria excedendo a IDA para o corante amaranto, e 20% das crianças 

estariam ultrapassando a ingestão recomendada para o amarelo crepúsculo. 

Conte (2016) demonstra também a relação dos corantes tartrazina e amarelo 

crepúsculo, como são utilizados nos alimentos e quais efeitos podem causar à saúde, 

apresentados na tabela 2.  

 

Tabela 2: Relação dos aditivos alimentares, funções, utilizações e efeitos à saúde. 
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ADITIVOS FUNÇÃO PRINCIPAIS 

UTILIZAÇÕES 

POSSÍVEIS EFEITOS 

Tartrazina  Corante Sucos artificiais, gelatinas, 

refrigerantes e balas 

coloridas. 

Reações alérgicas como 

asma bronquite rinite 

urticária eczema dor de 

cabeça eosinofilia inibição 

da agregação plaquetária e 

hiperatividade em crianças 

quando associado ao 

benzoato de sódio. 

Amarelo 

crepúsculo 

Corante Sucos artificiais, gelatinas, 

geléias, balas coloridas, 

refrigerantes e 

salgadinhos. 

Pode provocar 

hiperatividade em crianças 

quando associado ao 

benzoato de sódio.  
Fonte: Adaptado de Conte, 2016.  

 

O autor aponta ainda os efeitos de outros aditivos muito utilizados na produção de 

produtos ultraprocessados como o glutamato monossódico, o benzoato de sódio, sorbato de 

potássio, citrato de sódio, emulsificantes e o aspartame que podem contribuir para o aumento 

ou queda de pressão arterial e resistência à insulina, são desencadeadores do mal de 

Alzheimer e Parkinson, podem causar efeitos alérgicos como urticária, vermelhidão da pele, 

dor de cabeça e asma, além de aumentar o colesterol LDL e o colesterol total favorecendo as 

dislipidemias, pois são ricos em gorduras saturadas. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos dados foi possível estimar que o refrigerante é frequentemente 

ingerido pela maioria dos escolares, entretanto parte da amostra (34%) não consomem a 

bebida. O consumo de salgadinho de pacote também se mostrou significativo por mais da 

metade das crianças. Foi identificado que o iogurte e/ou leite fermentado são geralmente 

consumidos como opção de lanche dos escolares, por tanto, semanalmente está presente na 

sua alimentação e a quantidade consumida, pela maioria (56%), de biscoito recheado é maior 

do que a porção diária recomendada de doces.  

Em relação aos corantes presentes nos alimentos ingeridos pela população estudada, 

identificou-se a partir da análise dos rótulos que os mais consumidos são: caramelo III, IV, 

amarelo 5 e 6, vermelho 40, vermelho ponceau 4R e azul brilhante. 
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Novos estudos devem ser realizados para analisar os comportamentos alimentares das 

crianças e adolescentes para investigar a relação do possível surgimento de doenças 

relacionadas ao consumo excessivo de alimentos com corantes artificiais e a causa de tal 

ingestão. Conclui-se que é essencial o desenvolvimento e a promoção de estratégias de 

educação nutricional no ambiente escolar que objetivem o consumo racional de alimentos 

industrializados na alimentação infantil e incentivem uma alimentação saudável, e também 

aos pais e responsáveis, pois a formação dos hábitos alimentares são fortemente influenciados 

pela família, a fim de que se conscientizem sobre os efeitos negativos que os corantes podem 

trazer à saúde. 
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6- ANEXOS 

 
Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Anexo 2: Questionário de Avaliação do Consumo Alimentar 

 


