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RESUMO: A aceitação do produto alimentício sem açúcar, em especial 
balas e pirulitos pelo consumidor, está diretamente relacionada a dietas 
com restrição de açúcar, seja devido a obesidade, diabetes ou controle no 
aparecimento de cáries dentárias. O açúcar na indústria de doces tem sido 
substituído pelos polióis também conhecidos como alcoóis polihídricos 
resistentes ao metabolismo das bactérias encontradas na boca, que 
quebram açúcares e amidos a ácidos causando cáries. Com isso são 
considerados “amigos dos dentes” por não causarem cáries, uma vez que 
não reduzem tanto o pH bucal como os açucares e os amidos (FADINI,et  
al 2006). Esses polióis dão corpo e adoçam, embora na maioria das vezes 
é necessário adicionar um edulcorante de maior intensidade de dulçor 
como a sucralose, aspartame, etc. As indústrias de doces tem investido no 
desenvolvimento desse tipo de produto sem adição de açúcar, os 
chamados produtos diet, com restrição total do referido ingrediente, que 
atende os diabéticos e também contribui para redução de cáries dentárias. 
Já para os obesos com intenção de redução de peso, é necessário 
analisar com cautela, pois nem sempre os produtos diet apresentam 
redução calórica, muitas vezes são mais indicados os produtos light.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considerado por alguns uma droga tão viciante quanto a heroína, o 

açúcar esconde por trás de seu doce paladar uma verdadeira ilusão para a 

saúde. Há quem fique com a boca cheia de água só de pensar em comer 

uma doce sobremesa, seja um pudim, um bolo, uma torta ou um sorvete; 

quanto mais doce, melhor. Tem ainda aqueles que são verdadeiras 

"formiguinhas": não ficam muito tempo sem comer algo bem docinho, e na 

falta de uma sobremesa pronta, vale encher a colher na lata de leite 

condensado e levar à boca ainda pingando. Qualquer coisa que mate 

aquela vontade louca de comer doce. O que essas pessoas não sabem - 

muitas sequer imaginam - é que o aparentemente inocente açúcar 

refinado, quando consumido em excesso, pode provocar muitos males à 

saúde, desde cáries a problemas mais graves, como labirintite, aumento 

da pressão arterial, diabetes, obesidade. A impressão que se tem é que à 

medida que vão sendo realizadas pesquisas sobre esse tema, são 

descobertas novas consequências prejudiciais da ingestão de açúcar. 

Tema de teses, estudos e livros, o açúcar foi considerado veneno pelos 

que defendem sua abolição total da dieta. Outros alertam para o aumento 

vertiginoso do consumo, recomendando o uso mais moderado. 

Independentemente do posicionamento, em uma coisa todos são 

unânimes: açúcar demais faz mal (PEREIRA, 2012)! 

Quando o açúcar é consumido em excesso, é armazenado sob a 

forma de triglicérides, aumentando o risco do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Além disso, por ser calórico, estimula o ganho de peso 

podendo levar a obesidade e com ela aumentar o risco de diabetes e 



hipertensão.  

       Em substituição ao açúcar temos os edulcorantes que adoçam e 

alguns além de adoçar dão corpo, que são os polióis. As vantagens ao 

usar os  edulcorantes é que eles   são de baixa caloria e não aumentam a 

glicemia de diabéticos, dando assim mais liberdade a dietas de 

emagrecimento e de restrição de açucar. A grande desvantagem é que a 

maioria dos edulcorantes são químicos e um consumo elevado pode 

causar danos à saúde. Além de serem menos calóricos, alguns adoçantes 

contêm zero caloria (DAUD, 2009). 

Os açucares em geral contribuem com 4 kcal/g, enquanto os polióis 

conferem em média de 1 a 2,5 kcal/g reduzindo significativamente a 

quantidade calórica dos produtos onde são utilizados (KRUGER, 1999). 

 No Brasil, a Portaria n◦41, de 14 de janeiro de 1998, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, define que o valor calórico conferido pelos 

polióis é de 2,4 kcal/g. Os polióis entre eles podemos citar o manitol, 

isomalte, maltitol, lactitol, etc. Além de baixa caloria em relação aos 

açucares,os polióis são resistentes ao metabolismo das bactérias 

encontradas na boca, que quebram açucares (FADINI,et  al 2006). O xilitol 

não só evita como previne a cárie (HOEF, 1999). 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

         A busca por uma vida mais saudável tem levado muitas pessoas a 

reavaliarem suas dietas, reverem seus conceitos nutricionais e 

frequentemente nesse balanço o açúcar tem passado para a lista dos 



vilões. O questionamento sobre o uso do açúcar envolve a qualidade do 

produto, que exige uma série de processos químicos desde que a cana é 

retirada até a conclusão do processo de refino, e também a quantidade 

consumida (PEREIRA, 2012).  

É durante o refinamento, processo em que são adicionados 

produtos químicos, como clarificantes, antiumectantes e conservantes, que 

o açúcar perde componentes valiosos e torna-se pobre em termos 

nutricionais. O problema do açúcar refinado, é que ele é 100% caloria, sem 

nutrientes ou benefícios a oferecer.  Porém existem alternativas ao açúcar 

refinado que são: 

- Açúcar mascavo: É o açúcar bruto, escuro e úmido, extraído depois do 

cozimento do caldo de cana.  Rico em cálcio e ferro. 

 - Açúcar demerara: Passa por um leve refino. Não recebe aditivos 

químicos. Seus grãos são marrom-claros e têm valores nutricionais 

parecidos com os do açúcar mascavo. Tem fácil diluição e não altera o 

sabor das preparações.  

- Agave: é uma opção 100% natural e nutritiva, rica em sais minerais 

(ferro, cálcio, potássio e magnésio). Além disso, por possuir baixo índice 

glicêmico não altera a glicemia bruscamente, como o açúcar. Pode ser 

consumido por aqueles indivíduos que buscam uma alimentação saudável 

(DAUD, 2009). 

         O consumo de açúcar teve um grande aumento nos últimos 100 

anos, levando autoridades como a Organização Mundial de Saúde a 

realizar campanhas para reduzir os índices, propondo limitar seu consumo 

a 10% da caloria diária. Nesses 10% estão inseridos não apenas o açúcar 

que é retirado diretamente do açucareiro, mas também o que vem 



embutido em biscoitos, refrigerantes, bolos, doces e até no pão. Esse 

açúcar que parece "invisível" porque as pessoas mal se dão conta de que 

o estão ingerindo é o que tem oferecido maior preocupação, pois está 

presente na maioria dos alimentos que fazem parte da nossa alimentação. 

Acredita-se que é por isso que tem crescido o número de obesos, 

aumentado consideravelmente os casos de diabetes.  Estudos apontam 

que o excesso de açúcar aumenta risco de câncer de pâncreas. 

Considerando que a utilização do açúcar como adoçante é relativamente 

recente na história da humanidade, em pouco tempo este "ouro branco" já 

tem feito muitos estragos. Antes do uso de produtos industrializados na 

alimentação, a humanidade se desenvolveu por milhares de anos 

utilizando somente os alimentos que a natureza oferecia. O gosto doce era 

saboreado com a imensa variedade de frutas encontradas especialmente 

em países tropicais, como o Brasil (PEREIRA, 2012). 

      Com a descoberta do sabor do melado da cana, ele foi utilizado 

primeiro como remédio e só depois, mais recentemente, o açúcar passou a 

incorporar o cardápio entrando como mero adoçante, sem acrescentar 

qualquer nutriente, apesar de incluir muitas calorias na dieta (PEREIRA, 

2012). 

      Mas se esse pó branco faz mais mal do que bem, por que será que 

gostamos tanto? A resposta talvez esteja na história de nossos 

antepassados, que, pelo que tudo indica, consideravam o sabor adocicado 

para separar os bons alimentos dos venenosos. Ou talvez ele realmente 

tenha poder de "viciar" devido à sensação de bem-estar que proporciona, o 

que justificaria o fato de ser tão difícil deixar de lado esse hábito 

(PEREIRA, 2012). Com relação à importância nutricional, o açúcar pode 

ser abolido do cardápio sem nenhum prejuízo para a saúde, pois ingerimos 



muitos outros alimentos fontes de carboidratos em nossa dieta, dentre 

eles: pão integral, aveia, granola, arroz integral, batata, mandioca, milho, 

frutas, hortaliças (DAUD, 2009). 

Indivíduos que desejam perder peso devem evitá-lo, e priorizar 

alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes e cereais 

integrais, que promovem a sensação de saciedade, reduzindo o apetite e 

auxiliando no controle das calorias ingeridas. 

Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um 

aumento anormal da glicose (açúcar) no sangue. A glicose é a principal 

fonte de energia do organismo, mas quando em excesso, pode trazer 

várias complicações à saúde. Quando consumido em excesso, o açúcar 

pode provocar o surgimento do diabetes porque sobrecarrega o pâncreas 

e, conseqüentemente, interfere na produção de insulina, favorecendo a 

resistência insulínica e o diabetes.  

Para auxiliar na prevenção de diabetes é importante adotar bons 

hábitos de vida, associando uma alimentação saudável com a prática 

regular e orientada de atividade física. Sugere-se o consumo de alimentos 

fontes de fibras, como os grãos integrais (quinua, aveia, amaranto) e a 

farinha de banana verde, que retardam a absorção de glicose pelo 

organismo (DAUD, 2009). 

 Em substituição ao açúcar na indústria alimentícia temos a opção 

de usar os polióis, adoçantes que dão corpo e adoçam com moderação. 

Os álcoois polihídricos, polióis ou açúcares álcoois, conhecidos também 

como edulcorantes de corpo, diferenciam-se de outros sacarídeos devido à 

redução das funções cetona ou aldeído. Os polióis são produzidos pela 

hidrogenação catalítica de sacarídeos em altas pressões e altas 

temperaturas, tais reações promovem a substituição de aldeídos e cetonas 



(grupos carbonilas) por grupo hidroxilas (FADINI, et  al 2006). Constituem 

uma classe especial de carboidratos, podendo ser monossacarídicos 

(sorbitol, manitol, xilitol, eritritol), dissacarídicos (maltitol, lactitol, isomalte) 

e mistura de sacarídeos e polissacarídeos hidrogenados (xarope de 

glucose hidrogenado). Alguns destes polióis são mais comumente 

conhecidos através do nome comercial, como é o caso do isomalte ou 

Palatinit, e do xarope de glucose hidrogenado ou Lycasin. Os polióis 

monossacarídicos são encontrados naturalmente em frutas e verduras e 

como produto intermediário no metabolismo de carboidratos de animais, 

incluindo o homem (ADITIVOS & INGREDIENTES).  

      Os polióis resultam da hidrogenação catalítica do grupo redutor de um 

sacarídeo específico facilmente acessível (sacarose, açúcar invertido, 

frutose, glucose, xarope de glucose, xarope de maltose, lactose, xilose 

etc.). Os polióis apresentam resistência ao escurecimento, diminuição da 

susceptibilidade à fermentação, maior resistência à cristalização, maior 

estabilidade química e maior afinidade Na indústria alimentícia, são 

empregados misturados com edulcorantes intensos, quando há a 

necessidade de restrição de açúcar. Tais misturas muitas vezes não 

promovem redução do valor calórico do alimento, mas oferecem resultados 

satisfatórios em termos de sabor e textura. O poliol que apresenta maior 

doçura é o xilitol, geralmente considerada igual a da sacarose, os demais 

são menos doces (Quadro1). Quando dissolvidos na boca na forma 

cristalina, os polióis contribuem para uma sensação refrescante agradável, 

devido ao calor de dissolução negativo. O poliol com maior ação 

refrescante é o xilitol, sendo seguido pelo manitol, sorbitol, maltitol, lactitol 

e isomalte. O sorbitol, xilitol, maltitol e lactitol têm solubilidade próxima a da 

sacarose (195g/100g H2O a 20°C). O sorbitol é um álcool monossacarídico 



encontrado em pequenas quantidades em diversos frutos e produzido 

comercialmente pela hidrogenação catalítica da glicose (FRITZ, 1995). 

Outro poliol não mencionado é o eritritol. É derivado do monossacarídeo 

eritritose, muito utilizado em confeitos e chocolates sem adição de açúcar. 

        

Quadro 1: Grau de doçura dos polióis em relação a sacarose 

 

POLIÓIS 

DOÇURA EM 

RELAÇÃO A 

SACAROSE 

 

VALOR CALÓRICO 

(Kcal/g) 

Sorbitol 50 % 4 

Manitol 40% 2 

Xilitol 100% 4 

Maltitol 80% 4 

Lactitol 30 a 40 % 2 

Isomalte 45 a 60% 2 

Fonte: Aditivos & Ingredientes 

 

        Também são utilizados os adoçantes de alta intensidade em 

pequenas dosagens, conforme seu poder edulcorante em relação ao 

açúcar. Destacam-se o aspartame, o ciclamato, a sucralose, a sacarina, o 

acessulfame e o alitame (vem sendo usado fora do Brasil e seu dulçor é 

2000 vezes maior que a sacarose). As combinações de edulcorantes são 

muito comuns em função dos efeitos sinérgicos que oferecem (FADINI,et 

al 2006). Começam a aparecer alguns edulcorantes naturais como a 

estévia já conhecida e a taumatina que é um adoçante 100% natural 

extraído de uma fruta a Katemfe, cujo princípio ativo é uma proteína 

naturalmente contida nessa fruta que é a taumatina.  

 



 1 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE POLIÓIS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

     A indústria que fabrica balas, pirulitos e chicletes desenvolveu balas 

duras e pirulitos com restrição total de açúcar. Foi retirado o açúcar e 

glicose e substituído por polióis. Foram testados o eritritol, maltitol e 

isomalte para dar corpo ao produto e adoçá-lo suavemente. A taumatina, 

estévia e sucralose foram testadas como adoçantes de maior intensidade. 

O melhor resultado obtido em termos de textura, sabor, consistência ideal 

(obtenção do ponto ideal) foram obtidos com o isomalte e sucralose. Por 

opção também pode ser usada a taumatina como adoçante de 

arredondamento junto com o isomalte e a sucralose. A taumatina confere 

um sabor natural, mas precisa da sucralose para intensificar o sabor doce.   

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

         O açúcar refinado é um produto que pode ser retirado da nossa dieta 

alimentar diária, pois nos fornece somente calorias e carboidratos e 

nenhum outro nutriente. Contribui para o ganho de peso, desenvolvimento 

de doenças  e ainda recebe no processo de refino alguns aditivos químicos 

prejudiciais a nossa saúde. Temos na nossa alimentação outras fontes de 

carboidratos que irão suprir a sua ausência, caso desejarmos restringi-lo 

totalmente. Outros tipos de açúcar como o mascavo, demerara e agave 

podem ser usados em substituição ao açúcar refinado, pois são mais ricos 

em nutrientes. Uma outra opção são os adoçantes de mesa para uso 



doméstico. Os polióis também substituem o açúcar, na indústria de 

alimentos, acrescidos dos adoçantes de maior intensidade (os mesmos 

utilizados para mesa). Não existe comprovação científica que esses 

adoçantes causam problemas de saúde. Como tudo deve ser feito com 

moderação, não devemos exceder a quantidade usada de adoçantes 

(sejam eles polióis ou de mesa) e açucares ainda que mais ricos em 

nutrientes.  
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