
 

Os prós e contras dos diferentes tipos de adoçantes e açucares 

 A busca por novos tipos de adoçantes é cada vez maior, não 

apenas por aqueles que necessitam deste produto, como os pacientes 

diabéticos, mas também aquelas pessoas que com o intuito de reduzir o 

peso e o consumo de calorias, optam pelo uso de adoçantes naturais, 

artificiais ou os diferentes tipos de açúcares. 

 

Os adoçantes são formulados a base de edulcorantes, substâncias 

naturais ou artificiais, e é isso que lhe confere o sabor adocicado e um 

poder adoçante superior ao dos açúcares tradicionais. 

Existe ao menos 10 diferentes tipos de adoçantes naturais ou 

artificiais no mercado. Agora apresentaremos os prós e contras: 

Os 4 principais adoçantes naturais 

Agave azul: o agave azul é originado de uma planta mexicana 

(Agave tequilana Weber), ela possui baixo índice glicêmico e adoça até 

1,5 vezes mais do que o açúcar refinado. Ele pode ser utilizado para 

adoçar tanto bebidas quanto alimentos. O ponto negativo da calda 

agave azul, é que por possuir alta capacidade adoçante, ele não é 

recomendado para pacientes diabéticos. 



Esteviosídeos ou stévia: o adoçante com base na stévia é extraído 

de uma planta (Stevia reubadiana). Ele não possui calorias e adoça até 

300 vezes mais do que o açúcar refinado. A stévia regula os índices de 

açúcar no sangue, e essa característica torna-o indicado para pacientes 

diabéticos. O contra do uso desse adoçante, é que ele pode deixar um 

sabor amargo residual.  

 

Frutose: a frutose tem sua origem nas frutas e mel. Sua capacidade 

adoçante é de 170 vezes mais do que a sacarose. O uso da frutose é 

indicado para pacientes diabéticos, pois, como ela possui uma estrutura 

química semelhante à da glicose não necessário o uso da insulina. Esse 

tipo de adoçante não é indicado para pessoas em que os níveis de 

triglicerídeos está alto; e diferentes dos outros adoçantes, a frutose pode 

provocar cáries. 

Polióis: os polióis, também são conhecidos como sorbitol, xilitol, 

manitol, entre outros. Eles são muito utilizados na indústria alimentícia, 

para a fabricação de alimentos como refrigerantes e biscoitos. Os prós 

do uso dos polióis, é que ele possui baixo índice glicêmico e baixo valor 

calórico, podendo dessa forma ser consumido por pacientes diabéticos. 

Já os contras, é que pode causar dores na barriga, gases e inchaço, pois, 

algumas pessoas não conseguem absorver o açúcar presente nesse 

adoçantes. 

Os 6 principais adoçantes artificiais 

 

Acessulfame K: é um adoçante derivado do potássio, seu poder 

adoçante é de até 200 vezes maior do que a sacarose. O Acessulfame K 



é utilizado em associação com a sucralose e o aspartame. Esse categoria 

de adoçante não é metabolizada pelo organismo, e é excretada sem 

provocar alteração ou danos ao organismo. Por ser um adoçante com 

baixo teor calórico, é indicado para diabéticos e não provoca cáries. O 

Acessulfame K é contraindicado para pessoas que possui algum tipo de 

deficiência renal, pois o consumo de potássio por essas pessoas deve ser 

limitado. 

Aspartame: o aspartame é certamente o pior adoçante criado. O 

aspartame pode adoçar até 180 vezes mais do que o açúcar, para se ter 

uma ideia, 1g de aspartame tem a mesma quantidade de calorias do 

que 1g de açúcar, com o diferencial que adoça mais. Entretanto, a lista 

de fatores negativos que pode ocorrer com o consumo desse produto é 

gigantesca.  

Ele provoca desde enxaquecas, síndrome do pânico, depressão, 

náuseas, ganho de peso, depressão, dores articulares, espasmos 

musculares, taquicardia e convulsão. O uso do aspartame pode acelerar 

a progressão de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e 

Alzheimer, além de pioras os quadro de pacientes diabéticos. 

O uso do aspartame por gestantes pode levar a alterações no 

desenvolvimento no sistema nervoso do feto. 

 Enfim, se fossemos quantificar o número de efeitos colaterais 

provocados pelo aspartame, certamente esse número seria superior a 

100. 

Ciclamato de sódio: esse adoçante faz parte do grupo de “piores 

adoçantes desenvolvidos até hoje”. O ciclamato é um produto originado 

de hidrocarbonetos, ou seja, do petróleo. Isso mesmo, do petróleo! Sua 

principal característica, é ser altamente cancerígeno. Ele é muito 

utilizado pela indústria para a produção de alimentos de baixa 

qualidade, por esse motivo é importante prestar muita atenção no que 

se está consumindo. 

Além de cancerígeno, o ciclamato de sódio também pode 

provocar alterações renais como, nefrite e nefrose, calcificação do 

músculo do coração, o miocárdio e provocar anemia. 

Sacarina: a sacarina adoça até 200 vezes mais do que a sacarose. 

Ela pode ser consumida por diabéticos, pois, possui baixa caloria. Porém, 

devido sua origem (assim como o ciclamato de sódio, a sacarina 

também é derivada do petróleo), possui alto teor cancerígeno.  

Esse adoçante é totalmente contraindicado para gestantes, pois, 

seu uso pode alterar o crescimento do feto e provocar tumores malignos. 

A sacarina também é rica em sódio, dessa forma, não deve ser ingerido 

por pessoas hipertensas. 



Sucralose: a sucralose é um subproduto da sacarose extraída da 

cana-de-açúcar. Sua capacidade adoçante é 600 vezes superior ao da 

sacarose e não contem calorias. Devido sua alta capacidade adoçante, 

ele é muito utilizado pela indústria na produção de alimentos diet, light e 

zero. Dessa forma pode ser consumido por pacientes diabéticos, 

hipertensos e gestantes. 

A sucralose é contraindicado para pacientes com problemas na 

tireoide, pois, em sua composição há o cloro. Essa substância compete 

com o iodo, que é essencial para o funcionamento dessa glândula. 

Tagatose: é produzida através da lactose (o açúcar do leite). Ele tem 

praticamente a mesma capacidade adoçante do açúcar refinado, 

cerca de 90%. Seu uso não é indicado para pessoas que possuem 

sensibilidade ou são intolerantes a lactose, pois seu uso pode provocar 

náuseas, dores abdominais gases e diarréia. 

A escolha é o açúcar 

Muitas pessoas preferem não utilizar adoçantes artificiais ou mesmo 

os naturais. Elas mantém uma certa tradicionalidade, e optam pelo uso 

de açúcar. Entretanto, é necessário que pacientes diabéticos e obesos 

tomem um certo cuidado, uma vez que esse produto possui alto teor 

calórica. 

 

 

Existe ao menos 6 tipos de açucares mais utilizados pela população 

mundial, que são: 



 Coco: o açúcar do coco é extraído da palma do fruto com o 

mesmo nome. Ele é fonte natural de nutriente como potássio, magnésio, 

zinco e ferro e vitaminas como a B1, B2, B3 e B6. 

Demerara: o açúcar demerara é considerado um dos açúcares mais 

saudáveis para consumo, pois mesmo passando pelo processo de 

refinamento, ele mantém os nutrientes presentes na cana-de-açúcar. 

Light: esse açúcar recebe esse nome por possuir menos calorias do 

que os açúcares tradicionais, porém sua composição não é considerada 

uma das mais adequadas para consumo, pois, ele é produzido a partir 

de combinação de açúcar refinado e adoçantes como o aspartame. 

Mascavo: o açúcar mascavo também é originado da cana-de-

açúcar. O fator que diferencia ele dos demais açúcares, tornando-o mais 

saudável, é que ele não passa pelo processo de refinamento, mantendo 

dessa forma grande parte de seus nutrientes, como cálcio e ferro. 

Orgânico: o açúcar orgânico também provêm da cana-de-açúcar, 

mas o seu diferencial, é que não é utilizado agrotóxicos e fertilizantes na 

sua produção. Ele também não passa pelo processo de refinamento. Isso 

permite que suas propriedades nutricionais sejam mantidas. 

Refinado: o açúcar refinado ou açúcar branco, é o mais consumido 

pela população mundial. Esse possui essa cor branca devido seu 

processo de refinamento, na qual é utilizado enxofre e outros produtos 

químicos. 

Por conta do uso de substâncias tóxicas na sua produção, o açúcar 

refinados possui diversos efeitos colaterais no organismo, como: cáries, 

osteoporose, arteriosclerose, depressão, diabetes, obesidade e câncer. 

 

Na verdade, é necessário usar o bom senso durante o consumo de 

qualquer um desses produtos, pensando sempre na saúde e bem estar 

físico. 

 

 

  

  

 

 



  


