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Introdução 

Os corantes são adicionados aos alimentos e 

bebidas para que esses tenham uma melhor 

apresentação ao consumidor. Não proporcionam 

nenhum benefício na alimentação, sendo que 

podem estar relacionados a possíveis causas de 

alergias alimentares e também são possíveis 

agentes mutagênicos e carcinogênicos. 

Há corantes os quais foram banidos do comércio 

norte-americano, como amaranto, laranja I e 

ponceau 3R¹. Entretanto, no Brasil, o corante 

amaranto, objeto de estudo, ainda é permitido com 

um limite estabelecido pela Anvisa² que corresponde 

a 0,005 g(corante)/100 mL de produto pronto para 

consumo. 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma 

metodologia rápida, simples, de baixo custo e 

ambientalmente amigável envolvendo um menor 

consumo de reagentes, através da espectroscopia 

de reflectância difusa, para determinar a 

concentração de amaranto em groselhas. 

Resultados e Discussão 

O método proposto baseia-se em medidas de 

reflectância difusa do corante amaranto no 

comprimento de onda de máxima absorção (λmax = 

535nm) do referido analito adicionado sobre a 

superfície do papel de filtro qualitativo, utilizado 

como suporte sólido para a realização das medidas.  

O volume de soluções do corante ou das amostras 

comercias aplicado na superfície do papel de filtro 

foi de 20 µL, com medidas do sinal de reflectância 

difusa (AR) estáveis por pelo menos 12 horas. 

Uma curva analítica de absorbância (Ar) em função 

da raiz da concentração de corante (C
1/2

) foi obtida, 

representada por uma reta cuja equação é:             

Ar = -0,0613 + 15,3 C
1/2

; com R = 0,998. O método 

proposto apresentou faixa linear de 3,92 x 10
-5

 mol 

L
-1 

a 7,80 x 10
-4

 mol L
-1

, com limite de quantificação 

(LQ) de 3,72 x 10
-5

 mol L
-1

.  

O método foi aplicado a quatro marcas comerciais 

de groselha, as quais foram diluídas de acordo com 

as indicações dos respectivos fabricantes, e em 

seguida aplicadas em papel para posterior medida. 

Os resultados são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Determinação de amaranto em amostras 
de groselha. 

Marca 
Método 

Proposto
a
 

RSD
b
 

A 0,0073 4,6 

B 0,0114 3,3 

C 0,0060 3,8 

D 0,0049 2,4 

a 
Determinação expressa em g(corante)/100 mL produto pronto 

para consumo; média de três determinações. 
b
 Valores dados em porcentagem (%). 

 

O limite do corante amaranto permitido pela 

legislação brasileira em alimentos é de 0,005g/100 

mL. Nota-se que a maioria das amostras analisadas 

apresenta resultado acima do valor permitido pela 

legislação. As amostras serão posteriormente 

analisadas por cromatografia líquida de alta 

eficiência. 

Para averiguar a exatidão do método proposto, 

foram realizados os procedimentos de adição de 

padrão e recuperação, os quais apresentaram 

resultados entre 87-128%, valores estes 

satisfatórios para matrizes complexas de alimentos 

e bebidas.  

Conclusões 

O método proposto é rápido, exato, preciso, de 

baixo custo e limpo, em consonância com a filosofia 

da Química Verde. Não são necessárias etapas de 

clean-up das amostras, utiliza quantidades mínimas 

de reagentes gerando quantidade de resíduo 

negligenciável. Além disso, o papel utilizado como 

suporte é barato e obtido de fontes renováveis.   
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