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ADOÇANTES CALÓRICOS 
E NÃO CALÓRICOS - PARTE I
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O
s adoçantes po-
dem ser agrupa-
dos ou classifi-
cados de várias 
maneiras, geral-
mente com base 
em sua origem e 
valor calórico. 
a legislação da 

cee, o codex alimentarius e al-
guns autores especialistas no as-
sunto classificam a sacarose e seus 
substitutos em dois grandes grupos: 

- os edulcorantes nutritivos, ainda 
chamados de adoçantes de corpo, que 
fornecem energia e textura aos ali-
mentos, geralmente contém o mesmo 
valor calórico do açúcar e são utilizados 
em quantidades maiores.

- os edulcorantes não nutritivos, 
ainda chamados de edulcorantes in-
tensos, que fornecem somente doçura 
acentuada, não desempenham nenhu-
ma outra função tecnológica no produ-
to final, são utilizados em quantidades 
muito pequenas e são pouco calóricos 
ou efetivamente não calóricos.

Os edulcorantes calóricos, ou nutri-
tivos, subdividem-se, de um lado, em 
carboidratos e derivados, tais como 
os açúcares refinados, HFCS (High 
Frutose Corn Syrup), frutose, glicose, 
mel, lactose, maltose, polióis e outros, 
e de outro lado, os peptídeos e deriva-
dos, como aspartame, alitame e outros. 
Embora sejam tecnicamente calóricos, 
alguns deles não trazem nenhuma 
caloria para os seus consumidores, 
devido as baixíssimas quantidades 
usadas.

Tanto os carboidratos quanto os 
polióis são muito usados como agen-
tes de volume ou agentes de corpo, 
para conferir textura aos alimentos 
que serão adoçados. A presença deles 
também é importante para conferir 
praticidade nas aplicações de uso 
doméstico. Nos adoçantes líquidos, o 
agente de corpo é... a água.

Os edulcorantes não nutritivos po-
dem ser substâncias artificiais ou na-
turais, geralmente centenas de vezes 
mais doces que o açúcar, mas que não 
oferecem nenhum poder energético, 
tal como acessulfame-K, ciclamato, 

sacarina, sucralose e vários outros. 
Existe também uma categoria 

especial de adoçantes composta de 
substâncias obtidas de extratos vege-
tais. Muitas não têm sequer aplicações 
comerciais e são meramente curiosi-
dades, mas algumas são amplamente 
usadas, como a estévia (esteviosídeo), 
a glicirrizina e a taumatina, por exem-
plo, os três sendo considerados como 
nutritivos.

A definição usada pela FDA, agên-
cia norte-americana que regula pro-
dutos alimentícios e farmacêuticos, é 
mais precisa, uma vez que estabelece 
como edulcorantes não nutritivos 
aqueles que apresentam menos de 
2% do valor calórico da sacarose por 
unidade equivalente de capacidade 
adoçante. Assim, neste caso, tanto o 
aspartame como o edulcorante pro-
téico taumatina (4kcal/g) podem ser 
considerados não nutritivos por apre-
sentarem valor calórico por unidade de 
doçura de aproximadamente 0,02kcal/g 
e 0,002kcal/g, respectivamente. 

Parece existir uma certa confusão 
nas próprias definições, particular-
mente no que tange aos termos nutri-
tivos e não nutritivos, uma vez que esse 
conceito é também relacionado com as 
quantidades ingeridas.

No âmbito do presente artigo, os 
adoçantes não serão analisados em 
profundidade, nem serão consideradas 
as restrições colocadas ou não ao seu 
uso. Será feito somente um apanhado 
global dos compostos nutritivos que 
existem, deixando para a próxima 
edição, os compostos não nutritivos e 
aqueles oriundos de extratos vegetais, 
sejam eles produtos de utilização co-
mercial ou meras curiosidades científi-
cas. A classificação geral adotada será 
aquela apresentada no QUADRO 1.

CARBOIDRATOS E DERIVADOS
Os carboidratos são classificados 

pelos nutricionistas em açúcares, 
amidos e fibras. Sua estrutura quí-
mica básica é um composto chamado 
sacarídeo. Os açúcares são formados 
tanto a partir de um único tipo de 
sacarídeo, chamado monossacarídeo 
(como a glicose, por exemplo), ou de 

dois sacarídeos unidos, formando 
um dissacarídeo (como a sacarose). 
Quando vários sacarídeos são unidos, 
formam-se polissacarídeos, como o 
amido, por exemplo. O amido constitui-
se de dois tipos diferentes de polissa-
carídeos: a amilose, com cerca de 1.000 
unidades de glicose numa longa cadeia 
não ramificada enrolada em hélice, e a 
amilopectina, com cerca de 48 a 60 uni-
dades de glicose dispostas em cadeias 
mais curtas e ramificadas.

Os açúcares são ingredientes 
multifuncionais. Além de adoçantes, 
são agentes espessantes, umectantes, 
conservantes, solubilizantes, estabi-
lizantes e, ainda, atuam modificando 
a textura, fornecendo volume, real-
çando aroma e sabor, modificando a 
aparência e atuando como precursor 
de aroma, sabor e coloração. São 
ainda utilizados como matéria-prima 
de fermentação, controladores do 
ponto de congelamento e reguladores 
de estrutura e formação de cristais, 
particularmente em sorvetes.

Os principais açúcares disponíveis 
na forma sólida são a sacarose, a fru-
tose, a glicose e a lactose. Na forma 
líquida, pode-se encontrar xaropes 
de glicose, HFCS, açúcares inver-
tidos, melados e mel. Na escolha de 
um adoçante para uma determinada 
aplicação, as principais propriedades 
a serem consideradas são doçura, so-
lubilidade e higroscopicidade.

A sacarose
A sacarose (C12H22O11) é o nome 

científico designando o produto obtido 
industrialmente da cana-de-açúcar 
(Saccharum officinarum), da beterra-
ba (Beta vulgaris) e de outras plantas 
sacarinas, em suficiente estado de 
pureza para a alimentação humana. 
Seu nome oficial é α-D-glicopiranosil-
β-D-fructofuranoside. É um tipo de 
glícido, formado por uma molécula de 
glicose e uma de frutose produzida 
pela planta ao realizar o processo de 
fotossíntese. 

A sacarose não é um açúcar redu-
tor. Isso significa que os dois grupos 
redutores dos monossacarídeos que 
a formam estão envolvidos na ligação 
glicosídica, ou seja, o átomo de carbono 
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C1 da glicose e C2 da frutose devem 
participar da ligação (veja Figura 1). 

É muito solúvel na água, dando 
facilmente solutos sobressaturados, 
os xaropes; dissolve-se também no 
álcool absoluto e é insolúvel no éter, no 
clorofórmio e nos hidrocarbonetos. A 
sacarose é dextrogira. Quando aqueci-
da acima do seu ponto de fusão perde 
água e resulta numa mistura amorfa, 
escura, o caramelo. Tem sabor doce 
acentuado e na escala empírica para 
avaliação de edulcorantes atribui-se à 
sacarose o valor 100, ou 1. 

A importância da sacarose de-
corre de fatores como aceitabilidade, 
palatabilidade, alta disponibilidade e 
baixo custo de produção. Apresenta 
rápida percepção de doçura; o gosto 
doce aparente é percebido em um ou 
dois segundos e persiste por aproxi-
madamente 30 segundos. Os produtos 
elaborados com sacarose destacam-se 
em termos de aparência (cor, brilho), 
textura, sabor e estabilidade.

Dentre dos principais derivados 
da sacarose dois produtos têm grande 
destaque: o açúcar invertido e a pala-
tinose. A sucralose, outro adoçante de 

extrema importância, derivado da sa-
carose, é um adoçante não nutritivo.

O açúcar invertido é obtido atra-
vés da hidrólise (inversão) da sacarose 
por ácidos diluídos ou pela ação da 

enzima invertase, liberando a glicose 
e a frutose (ambos os monossacarídeos 
isômeros) que formam sua estrutura 
original, em proporções iguais e, 
quando a reação é parcial, sacarose 
residual. O termo inversão tem sua 
origem na polarimetria, em função da 
transformação da sacarose dextrogira 
na mistura levogira, glicose e frutose 
[o plano da luz polarizada incidente 
desvia-se da direita (+ 66,5°) para a 
esquerda (+ 52,7° - 92,3° = - 39,6º)]. 
A Figura 2 mostra o processo de 
invertase.

Vale lembrar que a doçura da 
glicose e da frutose em relação à sa-
carose é de, respectivamente, 0,74 e 
1,74. Fazendo-se a média, temos que 
a doçura relativa da mistura de iguais 
proporções dos dois monossacarídeos 
é (0,74 + 1,74) / 2 = 1,24, maior que 
a sacarose. 

O açúcar invertido apresenta 
propriedades muito semelhan tes ao 
xarope de alto teor de frutose e ao 
mel. Apresenta a elevada solubilidade 
da frutose e a difícil cristalização da 
glicose. 

Por apresentar peso molecular 

FIguRA 1 - SíNTESE DA SACAROSE 
A PARTIR DE SEuS CONSTITuINTES: 

α-gLICOSE E FRuTOSE

QuADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO gERAL DOS ADOÇANTES

 Nutritivos Não nutritivos Extratos vegetais

 Carboidratos &  Peptídeos &  
 Derivados  Derivados

Sacarose e derivados Alitame Acessulfame-K 3-acetato-de(+)-
   dihidroquercetina

Frutose Aspartame Ciclamato Curculina

Glicose Neotame Dihidrochalconas Estévia

Lactose e seus produtos de hidrólise  Frutooligossacarídeos Filodulcina

Tagatose  L-açúcares Glicirrizina

Polióis (eritritol, isomalte, lactitol, maltitol,   Sacarina Hernandulcina
manitol, sorbitol, xilitol, hidrolisado de amido 
hidrogenado e xarope de glicose hidrogenado

Xaropes de glicose ou xaropes de milho  Sucralose Mabinlina
(HFCS, xarope de maltose)

   Miraculina

   Mogrosídeo

   Monelina

   Osladina

   Oximas

   Pentadina

   Rubososídeo

   Taumatina
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menor, é menos viscoso do que a saca-
rose líquida na mesma concentração 
e reduz a atividade de água de forma 
mais eficiente, o que resulta em maior 
poder de retenção de água. O efeito 
de redu ção da atividade da água é 
empregado para reduzir a proliferação 
microbiológica, evitar mudança de 
textura por reduzir perda de água, e 
evitar cristalização, resultando em au-
mento do shelf life de muitos produtos 
alimentícios.

O açúcar invertido - assim como 
a glicose, mel e xaropes de glicose -, 
é utilizado em confeitos por permitir 
a obtenção de soluções de sacarose 
mais concentradas, supersatu radas e 
estáveis. Em sorvetes, tem seu poder 
adoçante elevado, permitindo menor 
adi ção de adoçante e fornece uma tex-
tura mais macia. Em produtos lácteos, 
confere garantia de pureza microbioló-
gica e, em bebidas, evita inconvenientes 
ligados à in versão do açúcar no produto 
final e inten sifica aromas.

A isomaltulose ou palatinose. É 
um dissacarídeo redutor quimica-
mente chamado isomaltulose (6-O-
α-D-glicopiranosil-D-frutofuronose, 
forma mono-hidratada), com fórmula 
química C12H22O11.H2O.

Suas propriedades físicas e orga-
nolépticas são muito seme lhantes às 
da sacarose, no entanto, é mais estável 
química e microbiologi camente e me-
nos estável termicamente, com menor 
ponto de fusão. É totalmente resisten-
te a ácidos. Não é fermentada pela 
maio ria das bactérias e leveduras. Em 
bebi das e pães contendo palatinose e 
saca rose, observa-se que a palatinose 
perma nece intacta. Esta propriedade 
permite que se mantenha a doçura e o 
sabor em bebidas e alimentos fermen-
tados. Apre senta baixa cariogenicida-
de e previne a formação de cáries.

A palatinose possui perfil de doçu ra 

semelhante ao da sacarose. O aumen to 
da percepção da doçura é mais rápi do. 
Logo após, persiste uma forte doçu ra 
semelhante a da sacarose, e no estágio 
final, permanece um sabor mais fra co. 
Não apresenta sabores estranhos. Seu 
poder adoçante é quase metade (0,42 
vezes) o da sacarose, não se alterando 
com a temperatura. É indicada para 
diabéticos. 

A isomaltulose é utilizada na pro-
dução de isomalte.

A frutose
A frutose é um monossacarídeo 

(C6H12O6), com os carbonos dispostos 
em anel, muito encontrada em frutas, 
como também em cereais (milho), ve-
getais e no mel (constituído por mais 
de 40% em peso de frutose). É também 
conhecida como levulose, pois uma so-
lução saturada é capaz de transformar 
luz linearmente polarizada em luz circu-
larmente polarizada, com giro vetorial 
para esquerda (levogira). É mais doce 
que a sacarose que, como já menciona-
do,  é um dissacarídeo proveniente da 
junção da frutose com glicose.

As propriedades mais importantes 
do ponto de vista tec nológico são: alta 
solubilidade em água (80% a 20°C) e 
alta higroscopicidade, o que a torna 
útil como inibidor de crista lização no 
armazenamento de alimentos. 

Em altas temperaturas, a frutose 
se decompõe mais facilmente que a 
sacarose, o que pode ser uma li mitação 
para seu uso. A substituição da saca-
rose por frutose implica na utiliza ção 
de menor quantidade de aromas no 

processamento, pelo fato da frutose 
exal tar o sabor e o aroma de outros 
ingredi entes, especialmente de frutas 
e ácidos. Reduz a atividade de água, 
auxiliando no controle da contamina-
ção micro biana. 

É o mais doce de todos os açúcares 
naturais, apresentando grau de doçura 
igual a 117 em relação a sacarose a 
10%. A doçura da frutose aumenta 
com o decréscimo da temperatura, pH 
e teor de sólidos.

O poder edulcorante elevado da 
frutose permite que seja consumida 
em menor quantidade que outros 
monos sacarídeos, reduzindo o aporte 
calórico. A doçura da frutose é rapida-
mente percebida, sendo seu uso ideal 
em produtos como sorve tes e gelados 
em geral.

Apresenta efeito sinérgico com 
edulcorantes nutritivos e não nutri-
tivos. A mistura de frutose e edulco-
rantes foram promovidas com o ob-
jetivo de mas carar sabores residuais 
de edulcorantes, obter sinergismo e 
fornecer corpo e sen sação tátil bucal 
(mouthfeel) a alimen tos de baixa ca-
loria. A frutose é menos cariogênica 
que a sacarose.

Graças às suas propriedades orga-
nolépticas e téc nicas, a frutose pode 
ser utilizada como substituto do açúcar 
em um número muito grande de pro-
dutos. A substituição de sacarose por 
frutose na dieta apresenta grandes 
van tagens em vários estados clínicos, 
tais como diabetes, obesidade e hipo-
glicemia reativa. Por ser metabolizada 
independen temente da insulina pode 
ser adminis trada a pessoas portado-
ras de diabetes melito, uma vez que 
não ocasiona alte rações bruscas na 
glicemia. A frutose favorece a síntese 
do glicogênio e a diminuição de seu 
catabolismo. 

Como alimento, a frutose equivale à 

FIguRA 2 – PROCESSO DE INVERTASE
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 +66,50 +52,70 -92,30

invertase

Na forma sólida, o sorbitol, 
assim como o manitol, associado a 
edulcorantes é amplamente empregado 
em chocolates dietéticos.
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glicose, mas a sua velocidade de absor-
ção é menor. É totalmente assimila da e 
seu valor calórico é de 4kcal/g. 

A glicose
A glicose (do grego glykys, que 

significa doce), também conhecida por 
dextrose, pertence ao grupo dos mo-
nossacarídeos e é o carboidrato mais 
importante na biologia. É o mais im-
portante açúcar circulante no sangue 
dos animais superiores. As células a 
usam como fonte de energia e inter-
mediário metabólico. A glicose é um 
dos principais produtos da fotossíntese 
e inicia a respiração celular em pro-
cariontes e eucariontes. É um cristal 
sólido de sabor adocicado, de fórmula 
molecular C6H12O6 , encontrado na 
natureza na forma livre ou combinada. 
Juntamente com a frutose e a galac-
tose, é o carboidrato fundamental de 
carboidratos maiores, como sacarose e 
maltose. Amido e celulose são políme-
ros de glicose. É encontrada nas uvas 
e em vários frutos. Industrialmente, 
é obtida a partir do amido. É um pó 
branco, de sabor doce, muito solúvel 
em água. É uma substância redutora, 
constituída por um pó branco, de sabor 
doce, muito solúvel em água.

No metabolismo, a glicose é uma 
das principais fontes de energia e 
fornece 4kcal/g. A glicose hidratada 
(como no soro glicosado) fornece 
3,4kcal/g. 

O melhor processo para produção 
de glicose é a hidrólise do amido de 
milho através de sistema multienzimá-
tico, especialmente de glucoamilases 
fúngicas. Obtém-se um xarope rico 
em glicose (92%) que é purificado, 
evaporado e cristalizado, re sultando 
na glicose hidratada. 

Comercialmente, a palavra glicose é 
utilizada algumas vezes para se referir 
ao xarope obtido através de hidrólise do 
amido. Este xarope não é uma solução 
de glicose pura e sim uma mistura de 
glicose, maltose e dextrina.

A glicose apresenta grau de doçura 
inferior ao da sacarose (0,7 em relação 
à sacarose a 10%) e apresenta uma 
interessante propriedade conhe cida 
como auto-potenciação a concen-
trações elevadas. À concentração de 

2% a 10%, sua doçura relativa é de 0,5 
a 0,6, à concentração de 50% a 60%, a 
doçura relativa passa a valores como 
0,9 a 1. A sacarose não pode ser total-
mente substituída pela glicose em fun-
ção de diferenças entre algumas pro-
priedades físicas, como solubilidade, 
ponto de fusão e estrutura cristalina. 
A glicose é cariogênica.

É utilizada como ingrediente na 
in dústria farmacêutica e alimentícia, 
prin cipalmente na fabricação de 
pães, bebi das, conservas, geléias e 
confeitos. É empregada em algumas 
bebidas para atletas. A forma anidra 
é utilizada em gela tinas, pós instantâ-
neos e outras mistu ras secas devido às 

propriedades de re tenção de sabor da 
glicose, e em cober turas de chocolate 
onde o produto deve estar livre de 
umidade. A forma hidratada é usada 
na indústria de panificação com propó-
sitos de fermentação, como adoçante 
em bolos, biscoitos e conser vas. Na 
indústria de confeitos é empre gada 
como umectante aumentando o shelf 
life. A glicose fornece tex tura mais 
macia a sorvetes.

Os xaropes de glicose, muitas 
vezes chamados de xaropes de milho, 
são uma mistura de glicose, maltose e 
oligossacarídeos superiores. São obti-
dos por hidrólise ácida ou enzimática 
controlada do amido, principalmente 
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de milho, trigo ou batata. Enzimas são 
utilizadas quando se necessitam dife-
rentes graus de hidrólise, sendo que 
através de enzimas é possível prever 
exatamente de que maneira a hidrólise 
irá ocorrer. A extensão da hidrólise do 
amido é medida pelo equiva lente de 
dextrose da mistura (DE = 100 / grau 
de polimerização).

O DE representa o teor total de 
açúcares redutores do xaro pe expres-
so como porcentagem do teor de açú-
car redutor da glicose pura. O amido 
apresenta DE igual a zero, sendo que 
a sua hidrólise completa (glicose pura) 
fornece um DE igual a 100. O DE é o 
termo mais utilizado para classificar 
os xaropes, toda via limitado, pois dois 
xaropes podem ter o mesmo DE na 
composição e proprie dades diferen-
tes. Um método mais con veniente de 
descrever os componentes dos xaropes 
é através do grau de polimerização 
(DP), que descreve o nú mero de 
unidades de glicose nos com ponentes 
individuais do xarope (DP1= glicose; 
DP2= maltose).

O perfil destes xaropes para aplica-
ções específicas pode ser otimizado 
por técnicas como HPLC (High Per-
formance Liquid Chromatography) 
ou GPC (Gel Permeation Chromato-
graphy), que infor mam o peso mole-
cular médio, ou através de métodos 
indiretos, como medida da viscosidade 
e instrumentos reológicos.

Estes xaropes podem ser classifica-
dos de acordo com o seu equivalente de 
dextrose (DE), em quatro grupos: tipo 
I, de 20-38, tipo II, de 38-55, tipo III, 
de 55-73 e tipo IV, acima de 73. São vá-
rios os produ tos de amido hidrolisado: 
xarope de glicose (42 a 64 DE), xarope 
de alto teor de frutose (95 a 97 DE), 
maltodextrina (3 a 20 DE), xarope de 
maltose, xarope de mi lho desidratado, 
dextrose monohidratada e dextrose 
anidra. Existe ainda uma grande 
variedade de xaropes de glicose con-
tendo teores de frutose superior a 9%. 
As maltodextrinas não são utilizadas 
como adoçantes.

O controle do grau de hidrólise 
produz xaropes com diferen tes efeitos 
sobre: higroscopicidade, vis cosidade, 
cristalização, solubilidade, emulsifica-

ção, doçura e aparência. A medida que 
o grau de conversão (DE) aumenta, 
aumenta a doçura (aumentan do o 
DE de 15 a 86, aumenta a doçura 
de 0,14 a 0,58), a higroscopicidade, 
a pro priedade de intensificação de 
sabor, a reação de escurecimento, a 
fermen tabilidade, a pressão osmóti-
ca, a eleva ção do ponto de ebulição, 
e o abaixa mento da temperatura de 
congelamen to. As propriedades de 
viscosidade, pre venção de cristalização 
do açúcar, esta bilização de espuma, 
agente de corpo e coesão decrescem.

As principais propriedades des-
tes xaropes incluem: adesividade, 
solubilida de, controle de doçura, fonte 
de açúcar fermentescível para a indús-
tria, substrato para reação de Maillard 
e ponto de ebu lição maior do que o da 
sacarose. São higroscópicos, inibidores 
de cristalização (especialmente os ri-
cos em frutose), inibidores de reações 
oxidativas em ali mentos e estabilizado-
res de espuma. Promovem diminuição 
do ponto de con gelamento e melhora 
da textura, aparên cia e sabor.

Os xaropes de glicose apresentam van-
tagens em relação à sacarose: dimi nuem 
o ponto de congelamento, o que é vital 
para manutenção da textura em sorvetes 
e em alimentos submetidos a ciclos de 
gelo-degelo. Xaropes com bai xo DE são 
mais viscosos e retardam a cristalização. 
Os de DE mais elevado são importantes 
como substrato para rea ções de escure-
cimento não enzimático.

O uso dos xaropes de glicose é 
limitado pelo fato de apresenta rem 
elevada viscosidade. Porém, nos Es-
tados Unidos, produzem-se xaropes 
de glicose sólidos com DE de 20 a 64, 
incluin do os xaropes de alto teor de 
maltose, atra vés da remoção de 97% 
da água do xaro pe. As propriedades 
funcionais são idênti cas às das suas 
formas líquidas, com as principais 
vantagens de serem de fácil manuseio, 
apropriados para uso em pro dutos 
de baixa umidade, com habilidade 
de aumentar sólidos solúveis sem 
cozimento e facilidade de mistura com 
ingredientes sólidos. 

Devido aos com ponentes dos xa-
ropes de milho apresen tarem elevado 

peso molecular, são absorvidos mais 
lentamente do que os açú cares simples 
e, conseqüentemente, cau sam menor 
elevação da glicose sanguí nea. Apre-
sentam ainda vantagens com respeito 
ao metabolismo lipídico, quan do com-
parados a sacarose, e menor ten dência 
a formação de placa bacte riana.

Convém aqui mencionar o caso 
específico dos xaropes de alto teor de 
frutose, mais conhecidos pelo termo 
inglês HFCS (High Fructose Corn 
Syrup). São produzidos através da 
conversão da glicose do xa rope de milho 
de 95 DE (92% de glicose em base seca) 
para a frutose por glicose isomerase 
imobilizada. Tais xaropes podem con-
ter de 40% a quase 100% de frutose, 
sendo principalmente comercializados 
o HFCS-42, HFCS-55 e o HFCS-90. O 
primeiro (isoglicose) é o mais utilizado; 
contém 42% de frutose, 52% de dextrose 
e 5% de outros sacarídeos, com doçura 
de 0,92 a 1,0 em relação à sacarose, e pro-
priedades fun cionais semelhantes as do 
mel e açúcar invertido total. O HFCS-55 
tem 55% de frutose, 40% de dextrose e 
5% de outros sacarídeos e é equivalente 
a sacarose quanto a doçura (1,0 a 1,1 
vezes a da sacarose). O HFCS-90, com 
90% de frutose, 7% de dextrose e 3% de 
outros sacarídeos, é muito empregado 
em produtos light e apresenta doçura 
1,2 a 1,6 vezes a da sacarose.

São os únicos xaropes, entre todos 
os xaropes de glicose, que têm doçura 
superior a da sacarose. Consideran-
do-se que a frutose é mais doce que a 
sacarose, consegue-se uma redução na 
quantida de de açúcar utilizado e con-
seqüente di minuição do valor calórico. 
Além da do çura, as principais vanta-
gens destes xa ropes são solubilidade, 
resistência a cris talização, e higrosco-
picidade. Apresen tam efeito sinérgico 
quando em mistura com dextrose, 
sacarose, ciclamato e sa carina.

Estes xaropes não são utilizados 
diretamente pelo consumidor e sim na 
produção de doces, balas, refrigeran-
tes e sorvetes. A indústria de refrige-
rantes é a principal consumidora do 
HFCS, porém seu uso está acentuada-
mente crescente em indústrias de 
pani ficação, enlatados, alimentos 
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processa dos e produtos lácteos. 

Os HFCS, assim como as malto-
dextrinas, são muito utilizados em 
bebi das para desportistas, os quais 
são asso ciados a sucos de frutas e 
pequena carbonatação. Estas bebidas 
têm como função contrabalançar os 
efeitos de per da de minerais e desidra-
tação causados durante a realização 
de exercícios. Os três principais tipos 
são as hipotônicas, indi cadas para 
absorção de líquido após exercícios; 
hipertônicas, para consumo durante 
exercícios, ajudando na manu tenção 
de equilíbrio mineral e balanço de lí-
quido; e, as mais comuns, as iso tônicas, 
para reposição rápida de ener gia a 
qualquer momento.

O HFCS é a principal fonte de 
frutose na dieta nos Estados Unidos 
e Reino Uni do, sendo muito utilizado 
como substitu to de adoçantes à base 
de açúcar de cana (sacarose, xaropes 
invertidos) em refrige rantes, devido 
ao fato de permanecer estável por 
todo o shelf life. O mercado de xarope 
de frutose se restringe à América do 
Norte, parte da Europa e Japão.

A lactose 
A lactose ou lactobiose é um dis-

sacarídeo formado por uma molécula 
de glicose e outra de galactose, unidas 
por uma ligação beta entre o carbono 1 
da galactose e o carbono 4 da glicose. 
O nome químico da lactose é 4-0-βD-
galactopiranosil-D-glucopiranose. 
A lactose é o principal carboidrato 
encontrado no leite, variando de 2% 
a 7% a sua concentração, no leite das 
diferentes espécies de mamíferos, sen-
do de cerca de 4% no leite de vaca e de 
6% a 8% no de humanos. No entanto, 
a sua concentração é bastante cons-
tante na espécie, sendo o componente 
do leite que tem a menor variação na 
composição (4,6% a 5,2% no leite de 
bovinos). Ela é quase exclusivamente 
encontrada no leite e na glândula 
mamária. Pequenas quantidades de 
lactose são encontradas nas plantas 
em muito baixas concentrações, sen-
do que os mecanismos de síntese nas 
plantas são diferentes. 

A lactose apresenta uma grande 
função na síntese do leite. É o prin-

cipal componente osmótico do leite, 
sendo o processo de síntese de lactose 
o principal responsável pela extração 
de água para o leite. Devido à estreita 
relação entre a síntese de lactose e a 
quantidade de água drenada para o lei-
te, a concentração de lactose é a menos 
variável dentre os componentes do lei-
te. A lactose não é doce como os outros 
dissacarídeos, sendo a mais digestível 
fonte de glicose para os neonatos. 

Normalmente, a lactose não é con-
siderada como adoçante, porque seu 
poder edulcorante é fraco. A doçura da 
lactose é de 0,16 a 0,23 a da sacarose 
(0,4 em relação a sacarose a 10%), sen-
do o açúcar de menor doçura. É pouco 
solúvel, apresentando um décimo da 
solubilidade da sacarose a tempera tura 
ambiente. 

Em função desta doçura, é bas-
tante usado industrial mente como 
um excelente suporte e estabilizador 
de vários aromas e produtos farma-
cêuticos. Como umectante, absorve 
duas ve zes mais água do que a fru-
tose a 60% de umidade relativa, mas 
consideravelmen te menos água do que 
sacarose, glicose e frutose a 100% de 
umidade relativa. Devido à sua baixa 
higroscopicidade, a lactose confere 
estabilidade a cobertu ras açucaradas. 
A lactose é empregada na indústria de 
panificação.

Lactobacilos  transformam a lacto-
se em ácido láctico.

A lactose é obtida do soro do leite, 
por evaporação, depois da fabricação 
dos queijos. Os cristais que resultam 
purificam-se, dissolvendo-os em água e 
deixando-os novamente cristalizar. 

Apre senta restrições de uso devido 
a ocorrên cia de intolerância. A hidrólise 
da lactose ocorre por ação da lactase 
presente nas microvilosidades intesti-
nais. Entretanto, algumas pessoas apre-
sentam deficiência desta enzima, sendo 
consideradas into lerantes à lactose. A in-
tolerância à lactose é muito freqüente 
em escala mundial; é comum entre po-
pulações asiáticas (98% de tailandeses, 
97% chineses, 99% ja poneses e 67% 
de indianos). Entre os caucasianos, a 
prevalência de intolerân cia a lactose 
é de cerca de 15%. Acome te também 

negros, africanos (72%), nor te-ameri-
canos (70%) e índios.

A deficiência congênita (genética) 
de lactose é uma doença rara. Pode 
ocor rer deficiência secundária da lac-
tase de corrente da atrofia da mucosa 
do intes tino delgado. A lactose não 
digerida permanece no intestino, onde 
sofrerá ação de bactérias fermentati-
vas, ocasionando flatulência, distensão 
abdominal, cólicas e, em casos mais 
extremos, diarréia.

A tagatose 
A D-Tagatose (sinônimo D-lyxo-

Hexulose) é uma cetohexose, um 
epímero da D-frutose invertida em 
C4, com sabor doce. Obtém-se a partir 
da hidrolisação da lactose em glicose 
e galactose. A seguir, a galactose é 
isomerizada (modificada para uma mo-
lécula com a mesma fórmula química, 
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mas com uma diferente disposição de 
átomos) para D-tagatose com a adição 
de hidróxido de cálcio. A tagatose tem, 
aproximadamente, 1,5 calorias por 
grama e não causa impacto significa-
tivo na glicose sanguínea ou nos níveis 
de insulina; não fermenta na boca, 
o que significa que não causa cárie. 
Não pode ser digerida, por isso passa 
diretamente pelo organismo sem ser 
absorvida. É semelhante ao açúcar em 
volume e sabor e pode ser combinada 
com outros adoçantes artificiais para 
melhorar sua textura e sabor. Com tex-
tura, umidade e sabor parecidos com o 
açúcar pode substitui-lo no preparo de 
doces e pães em proporções similares 
às estipuladas nas receitas tradicio-
nais. Pode até ser usada para dar a cor 
caramelada do açúcar queimado. 

Pode também ser usada em ce-
reais matinais, refrigerantes diet, 
barras de cereais, iogurtes, sorvetes, 
doces, confeitos, suspiros e gomas de 
mascar.  Como a tagatose é recente, 
ainda não há muita controvérsia a seu 
respeito. Não é bem absorvida pelo 
organismo e pode causar distúrbios 
gastrintestinais se consumida em 
grande quantidade. 

OS POLIÓIS
São também denominados açú-

cares de álcoois e são amplamente 
distribuídos no reino vegetal e animal. 
Apesar de serem compostos naturais 
de muitas plantas e animais, sua extra-
ção se torna economicamente inviável, 
devido aos baixos teores. Assim, os 

polióis são obtidos pela conversão do 
grupo carbonílico (aldeído e cetona) 
dos açúcares em álcool, por hidro-
genação catalítica, por isso também 
conhecidos como álcoois polihídricos 
ou açúcares de álcoois.

São denominados edulcorantes 
de corpo e na indústria alimentícia 
são empregados juntamente com os 
edulcorantes intensos, quando há 
necessidade de restrição de açúcar. 
Tem valor calórico e dulçor um pouco 
abaixo do açúcar, porém são usados 
em maiores quantidades dando corpo 
e textura aos alimentos.

Constituem uma classe especial de 
carboidratos, po dendo ser monossa-
carídeos (sorbitol, manitol, xilitol, eri-
tritol), dissacarídeos (maltitol, lactitol, 
isomalte), e mistura de sacarídeos e 
polissacarídeos hidrogena dos (xarope 
de glicose hidrogenado). Os polióis 
monossaca rídicos são encontrados 
naturalmente em frutas e verduras e 
como produto intermediário no meta-
bolismo de carboidratos de animais, 
incluindo o ho mem.

A conversão do grupo carbonílico 
(aldeído ou cetona) de açúcares em ál-
cool, com conseqüente transformação 
de estruturas cíclicas a li neares, con-
fere aos polióis importantes proprie-
dades, como resistência ao escureci-
mento, diminuição da suscepti bilidade 
à fermentação, maior resistên cia 
a cristalização, maior estabilidade 
química e maior afinidade por água. 
Uma das principais utilizações dos 
polióis está relacionada à propriedade 

destes compostos de conferir “corpo” 
aos alimentos. Na indústria alimentí-
cia, são empregados em mistura com 
edulcorantes intensos, quando há a ne-
cessidade 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 a maior 
do çura é o xilitol, que geralmente é 
conside rada igual a da sacarose, os 
demais são menos doces. Quando 
dissolvidos na boca na forma cris-
talina, contribuem com uma sensa-
ção re frescante 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. 
Sorbitol, xilitol, maltitol e lactitol têm 
solubilidade próxima à da sacarose. A 
solubilidade do isomalte e do manitol 
é cerca de 40% e 20 % a da sacarose, 
respectivamente.

Os polióis são excelentes agentes 
redutores de atividade de água. O 
manitol apresenta maior ativida de de 
água entre todos os polióis, segui do 
por lactitol, maltitol, xilitol, e sorbitol, 
nesta ordem.

Na forma cristalina, manitol e 
lactitol podem ser considera dos não 
higroscópicos, isomalte e maltitol são 
levemente higroscópicos, xilitol é mo-
deradamente, e sorbitol alta mente. 

Os polióis são mais estáveis em 
pre sença de ácido, base e calor que 
o açú car. O açúcar se decompõe a 
temperatu ra abaixo de 150°C, já os 
polióis em geral podem ser aquecidos 
a temperatura de 165 a 200°C. Xilitol, 
lactitol mono hidratado e sorbitol 
apresentam baixos pontos de fusão, 
e os demais polióis, incluindo lacti-
tol anidro, fundem a tem peraturas 
superiores. 

Atuam como emulsificantes, esta-
bilizantes, umectantes (condiciona-
dores de umidade), crioprotetores e 
redutores de ponto de congelamento. 

Os polióis não são cariogênicos. 
Ao xilitol são atribuídas propriedades 
carios táticas, ajudando a prevenir 
cáries por inibir a fermentação de 

A GALACTOSE
É um açúcar simples (monossacarídeo), de fórmula C

6
H

12
O

6
, estereoisômero 

com a glicose, pertencente ao grupo das aldo-hexoses [compostos químicos 
orgânicos com seis átomos de carbono, possuindo um grupo aldeído terminal 
(-CHO)], que na sua forma dextrogira (D) se forma por dissociação eletrolítica da 
lactose. A galactose pode ser hidrolisada por enzimas pertencentes à classe das 
hidrolases designadas galactosidades. 

A galactose, além de ser componente da lactose, também ocorre naturalmente 
em alguns oligossacarídeos e polissacarídeos, que se encontram nas pectinas, 
na goma-arábica e nas borrachas, e em alguns cerebrósidos.

Quando a presença da galactose no sangue excede a quantidade máxima ad-
mitida, esta pode provocar a designada galactosemia. Esta doença caracteriza-se 
pela dificuldade do organismo para metabolizar a galactose do leite em glicose, 
isto é, uma deficiência numa das enzimas que faz a interconversão de oses.
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carboidratos, reduzindo a acidogênese 
e a formação de placa. 

As principais aplicações de polióis 
em alimentos são em confeitos isentos 
de açúcar, como balas (duras e masti-
gáveis), gomas de mascar e chocolate, 
bem como em biscoitos, pães, bebidas 
não alcoólicas, sorvetes, geléi as e pro-
dutos lácteos.

Me tabolicamente, comportam-se 
como carboidratos, mas são absorvi-
dos inde pendentemente da insulina 
por absor ção passiva e sem elevação da 
taxa de glicose sanguínea, podendo ser 
consumidos por diabéticos. O intestino 
humano apresenta habilidade limitada 
de utilização dos polióis, sendo que 
menos de 50% a 75% da dose ingerida 
é biodisponível. Quando ingeridos em 
excesso, devido a baixa taxa e lenta 
velocidade de absor ção pelo intestino 
delgado (várias vezes menor que a da 
sacarose), podem pro mover, ao atingir 
o cólon, um efeito osmótico, causando 
diarréia. A tolerân cia à ingestão de 
polióis é variável de indivíduo para 
indivíduo, sendo maior para pessoas 
habituadas a ingeri-los. O eritritol é 
um poliol que não apresenta efeito 
laxa tivo. 

O sorbitol também conhecido como 
D-glucitol é o poliol mais amplamente 

encontrado na natureza, ocorrendo em 
concentrações rela tivamente elevadas 
em ameixas, maçãs, pêras e outras fru-
tas. Porém, como as quan tidades pre-
sentes na natureza não são suficientes 
para extração comercial, este hexitol 
pode ser produzido industrial mente a 
partir da sacarose (açúcar in vertido) 
ou do amido (xarope de glicose ou 
isoglicose), da mesma maneira que o 
manitol. É comercializado na forma de 
xarope a 70% ou na forma pura em pó. 
Sorbitol e manitol são estereoisômeros 
que diferem na posição do grupo hidro-
xila do C2, resultando em diferenças 
na solubilida de, higroscopicidade, po-
tencial laxativo, e conteúdo calórico.

Entre as caracterís ticas do sorbitol, 
podem ser citadas: espessante, edulco-
rante, inibidor de cristalização, estabi-
lizante, umectante, condi cionador de 
umidade, plastificante, anti congelante 
(reduz o ponto de congelamen to) e 
crioprotetor. Apresenta doçura igual a 
0,5 a 0,7 vezes a da sacarose (0,5 em re-
lação a sacarose a 10%) e, como todos 
os polióis, efeito refres cante quando 
dissolvido na boca.

É higroscópico, solúvel e mostra 
excelente estabilidade química, bacte-
riológica e tér mica, não sendo volátil. 
Funde a tempera tura de 96-9ºC. 

Mascara o sabor residual amar go da 
sacarina. Tem a capacidade de fixar 
tenazmente aromas e cores, podendo 
ser empregado como diluente de co-
rantes e aromatizantes para alimen-
tos. Não produz reação de Maillard 
no processamento ou armazenamento. 
É seqüestrante de metais, desenvol-
vendo ação antioxidante em rea ções 
oxidativas catalisadas por estes.

A viscosidade do sorbitol sob for ma 
de xarope é inferior à de um xarope de 
sacarose. O sorbitol cristaliza a tem-
peraturas inferiores a 21-23ºC.

Sob condições normais de utili-
zação, a acidogênese do sorbitol é 
desprezível, sendo virtualmente não-
cariogênico. No entanto, o sorbitol 
não apresenta proprie dades carios-
táticas.

O sorbitol é comumen te empre-
gado como adoçante em confeitos e 
medicamentos isentos de açú car e 
em produtos para fins dietéticos es-
peciais indicados para diabéticos. É 
utilizado em biscoitos, refrigeran tes e 
em vários confeitos isentos de açú car, 
sendo o ingrediente padrão em go mas 
de mascar. Devido a sua boa com-
pressibilidade, pode ser empregado 
na pro dução de gomas duras e macias, 
por dife rentes técnicas de compressão. 
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Na forma sólida, o sorbitol, assim como 
o manitol, associado a edulcorantes é 
amplamente empregado em chocola-
tes dietéticos. A substituição do açúcar 
por estes adoçantes e edulcorantes 
exige, em muitos casos, maior pro-
porção de mantei ga de cacau e leite, 
e, conseqüentemente, aumento no teor 
de lipídeos e protídeos. Estes chocola-
tes não são indicados para pessoas em 
dieta de emagrecimento, mas sim para 
portadores de diabetes. 

Doces elaborados unicamente 
com sorbitol não podem ser arma-
zenados por longo período devido a 
sua elevada higroscopicidade. Um 
grande proble ma associado ao uso de 
sorbitol em geléi as armazenadas por 
longos períodos é a sinérese, que é a 
expulsão espontânea da fase aquosa 
da rede do gel, gerando con tração do 
volume. A sinérese é um pro cesso que 
depende basicamente da es trutura da 
geléia, ou seja, da quantidade e tipo do 
agente gelificante e do conteúdo de 
matéria seca. 

De um modo geral, atribui-se ao 
sorbitol o valor calórico de 2,4kcal/g.

Apesar de não ser considerado 
tó xico, doses excessivas por via oral 
podem causar flatulência e desconforto 
abdomi nal. Doses acima de 20 a 30g/dia 
podem resultar em efeito diurético e 
acima de 30 a 70g/dia, efeito laxativo. 
Em alguns indi víduos, tais sintomas 
ocorrem em doses tão baixas quanto 
10g. Quando ingerido ocasional mente 
ou regularmente, como um confei to, 
ou seja, repetidas vezes durante o 
dia e mais freqüentemente após as 
refeições, sintomas digestivos meno-
res (flatulência excessiva) surgem em 
doses entre 30 e 40g/dia. 

O sorbitol tem “IDA não especifica-
da”, o que significa que, com base nos 
dados disponíveis (químicos, bioquí-
micos, toxicológicos e outros), a quanti-
dade necessária para produzir o efeito 
desejado, não é prejudicial à saúde, 
não sendo necessário estabelecer um 

valor numérico para a IDA (Ingestão 
Diária Aceitável). 

O manitol é encontrado na nature-
za em vege tais como aipo, cebola, beter-
raba, azei tonas, figos, em exsudatos de 
árvores, cogumelos e algas marinhas. 
É isômero do sorbitol, diferenciando-
se na orientação do grupo hidroxila 
no segun do átomo de carbono. É um 
açúcar hidrogenado correspondente 
a manose. Todavia, como a produção 
a partir deste carboidrato não é viável 
industrialmente, e a concentração de 
manitol na natureza não é suficiente 
para extração comercial, o manitol 
é obtido, em mistura com o sorbitol, 
preferencialmente por hidrólise da 
sacarose seguida de hidrogenação 
da frutose ou do açúcar invertido, ou 
ainda por hidrólise do amido, que em 
meio alca lino resulta na epimerização 
da glicose a frutose. O manitol pode 
ser isolado atra vés de sucessivas cris-
talizações, pela sua baixa solubilidade 
em água comparado ao sorbitol. 

O manitol apresen ta as seguintes 
propriedades: alta estabili dade, não 
higroscópico, baixa solubilida de, não 
fermen tescível e doçura 0,4 a 0,7 vezes 
a da sacarose. Funde a temperatura de 
165 a 168°C. Pode ser utilizado como 
edulco rante, espessante e excipiente 
(diluente). Devido ao caráter não 
higroscópico, tem seu uso indicado 
como agente antiaderen te, impedindo 
a aglomeração do adoçante em pó. A 
baixa higroscopicidade do manitol 
permite que não absorva água mesmo 
a umidade relativa superior a 90%. 
Apresenta efeito refrescante mais 
pro nunciado que o sorbitol. 

A principal aplicação do manitol, 
geralmente em mistura com o sorbi-
tol, é em gomas de mascar isen tas de 
açúcar, onde atua como ingredi ente 
inerte, antiaderente e como inibidor 
de cristalização. Sua baixa solubilidade 
impede que seja utilizado em produtos 
como sorvetes, frutas em conservas, 
re frigerantes ou confeitos.

Entre os polióis, o manitol é o 
que apresenta ação laxativa mais 
pronunciada, quando ingerido em 
elevadas doses. Estimula a secreção 
da insulina, como o sorbitol e o xilitol, 
provavelmente devido ao fato de ser 
parci almente convertido a glicose 
no orga nismo, o que não resulta em 
hipergli cemia. Admite-se que seu 
valor calórico é duas vezes menor do 
que o da sacarose, ou seja, 2kcal/g. Seu 
perfil toxicológico é semelhan te ao dos 
outros polióis. A FAO e a OMS permi-
tem uma dose diária de 50 -150mg de 
manitol/kg de peso corpóreo, sendo 
sua IDA não especificada. 

O xilitol ocorre naturalmente em 
madeiras, frutos e vegetais, cogumelos 
e micro rganismos, e está normalmen-
te presente no organismo humano. 
Ameixas, frambo esas e couve-flor 
contêm teores relativa mente elevados 
de xilitol, variando de 0,3 a 0,9g/100g 
de substância seca. É um ál cool pen-
tahídrico que pode ser produzido por 
métodos químicos ou biológicos. 

A produção pelo processo químico 
consiste na reação de hidrogenação de 
xilose, um açúcar comumente encon-
trado na parede de células vegetais na 
forma do polímero xilana. Esse pro-
cesso inclui quatro etapas básicas: 

- obtenção da xilose a partir da hi-
drólise ácida (quebra de moléculas por 
adição de água promovida por ácidos) 
de material vegetal rico em xilana; 

- purificação do material resultante 
até a xilose pura; 

- hidrogenação catalítica (adição de 
hidrogênios a certas ligações da molé-
cula) da xilose, formando xilitol; e 

- cristalização do composto. 
O rendimento do processo químico 

e a qualidade do xilitol dependem da 
pureza da solução inicial de xilose, já 
que a presença de impurezas interfere 
na reação catalítica. São necessárias 
operações de métodos de purificação 
(como troca iônica, descoloração e 
fracionamento cromatográfico) para 

As principais aplicações de polióis em alimentos são em 
confeitos isentos de açúcar, como balas duras e mastigáveis.
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obtenção de uma solução de xilose de 
elevada pureza. Após a remoção do 
catalisador por filtração e troca iôni-
ca, a solução de xilitol é concentrada, 
fracionada por cromatografia, e crista-
lizada para obtenção do produto puro. 
Essas diversas etapas de purificação 
aumentam o tempo de processamento 
e encarecem o produto.

Como alternativa ao processo 
convencional, o xilitol pode ser obtido 
microbiologicamente a partir da fer-
mentação de soluções ricas em xilose, 
sem a necessidade de purificação pré-
via do substrato; utilizam-se resíduos 
agroindustriais, como bagaço de cana, 
palha de arroz, palha de trigo e sobras 
de eucaliptos. Existem vários micror-
ganismos fermentadores de xilose em 
xilitol, em sua maioria fungos.

O xilitol é higroscópico, solúvel, 
tem boa estabilidade química e mi-
crobiológica tanto em forma cristali-
na como em solução. A percepção da 
doçura é considerada semelhante à da 
sacarose e o poder adoçante equiva-
lente ao da sacarose a 10%, porém a 
viscosi dade é substancialmente menor, 
por esta razão não serve como agente 
de corpo. Para resolver este problema, 
tem sido utilizadas formulações con-
tendo xilitol e sorbitol na proporção 
de doçura 60:40 (em gomas de mascar) 
ou maltitol e xilitol 80:20 ou 85:15 (em 
chocolates), que além de conferirem 
textura adequa da, apresentam efeito 
sinérgico em rela ção à doçura, e pro-
porcionam doçura igual ao produto 
adoçado com açú car. 

O xilitol é o único edulcorante 
disponível, que permite substituição 
da sacarose 1:1 em formu lações de 
alimentos. 

Entre os polióis é o que mostra 
maior sensação refrescante na saliva, 
quando na forma cristalina, e maior 
doçura relativa, além de ser considera-
do melhor preventivo contra as cáries 
entre todos os adoçantes nutritivos. Sua 
ação refrescante é acentuada quando 
combinado com aroma de menta (si-
nergismo). A sensação refrescante do 
xilitol intensifica sabores como de limão 
e tutti-frutti. Apresenta sinergismo 
com outros edulcorantes de corpo ou 
com edulcorantes intensos.

A propriedade cariostática (pre-
venção de cáries) desse álcool, compro-
vada por centenas de estudos, deve-se 
ao fato de não ser metabolizado por 
microrganismos da biota bucal, prin-
cipalmente a bactéria Streptococcus 
mutans, o que impossibilita a prolife-
ração das bactérias e, em conseqüên-
cia, impede a produção de ácidos que 
atacam o esmalte dos dentes. Além 
disso, também pode ser classificado 
como anticariogênico, por estimular a 
produção de saliva, que possui capaci-
dade tamponante (manutenção do pH), 
o que, juntamente com o aumento na 
concentração de íons cálcio e fosfato, 
induz a remineralização, revertendo 
lesões de cáries recém-formadas.

Portanto, ao xilitol são atribuídas 
propriedades não cariogênica (não 
causador de cáries), cariostática 
(inibe formação de novas cáries) e 
anti cariogênica (promove reversão do 
pro cesso de formação da cárie).

As principais aplicações do xilitol 
incluem: gomas de mascar (por ser 
cariostático), balas duras, chocolates, 
geléias de pectina e gelatinas e, na Eu-
ropa, em produtos à base de hortelã 
para uso após as refeições. 

Do ses consideráveis, de 5 a 15g/dia 
de xilitol são formadas normalmen-
te no or ganismo humano como um 
interme diário no metabolismo dos 
carboi dratos, sendo sua concentração 
no san gue na faixa de 0,03 a 0,06mg/
100ml. Do ses superiores a 30g/dia 
podem cau sar diarréia em adultos 
que o utilizam pela primeira vez, 
apesar do aparelho digestivo tolerar 
até 200-300g/dia quando acostumado. 
O xilitol é consi derado mais tolerável 
do que os hexitóis. Não apresenta 
efeitos teratogênicos. Tem “IDA não 
especificada”.

O lactitol, ou 4-O-β-D-ga1acto-
piranosil-D-sorbitol (C12H24O11.H2O), 
é um poliol dissacarídeo. Não é en-
contrado na natureza, sendo obti do 
através de hidrogenação catalítica de 
uma solução de lactose, a 30-40%, por 
redução de uma unidade glicopiranosil 
em sorbitol. 

O lactitol é comercializado na forma 
dihidratada, podendo ocorrer tamb ém 
na forma monohidratada, dependen-

do das condições de cristalização. A 
pri meira apresenta ponto de fusão de 
75 a 78 °C. e a segunda, 120 a 123°C. 
Alguns des tes cristais estão unidos a 
moléculas de água que se evaporam 
a temperaturas in feriores a 100°C, 
transformando a for ma monohidra-
tada em anidra. 

Por hidrólise produz D-galactose 
e D-sor bitol. 

Utilizado para substituir a sacaro-
se na proporção 1:1 em peso, propor-
ciona es trutura e textura semelhantes 
às da sacarose pura. A viscosidade 
do lactitol liquefeito é superior à dos 
demais polióis. Além disso, o lactitol 
tem boa solubi lidade. Mostra certo 
efeito refrescante, ao ser dissolvido 
em água, ou por ação da saliva, devido 
ao seu calor de dissolução negativo. 
Apresenta excelente estabilidade 
química e microbiológica. É estável 
ao armazenamento na faixa de pH 3,0 
a 7,5 e temperatura de 60°C. Com o 
aumento da temperatura e da acidez 
pode haver de composição do lactitol a 
sorbitol e glicose.

O peso molecular do lactitol é su-
perior ao dos demais polióis, o que 
re sulta em baixa higroscopicidade, 
justifi cando sua aplicação como exci-
piente para edulcorantes intensos. A 
alta visco sidade que confere às soluções 
torna-o o edulcorante ideal para carame-
los. Seu efeito sobre a atividade de água 
e redução do ponto de congelamento é 
semelhante ao da sacarose.

Devido a baixa doçura (0,3 a 0,4 ve-
zes a da sacarose, quando comparado 
a uma so lução de 2 a 8%), é utilizado 
industrialmente como supor te e es-
tabilizador de aromas e em produ tos 
farmacêuticos. Mostra perfil de doçura 
semelhante ao da saca rose com dulçor 
suave e sem sabor resi dual. Manifesta 
sinergismo com edulco rantes intensos 
e outros edulcorantes de “corpo”. 

O lactitol pode ser esterificado com 
ácidos graxos, originando excelentes 
emulsificantes. Por não apresentar 
gru pos redutores, não atua como subs-
trato para reação de Maillard.

O lactitol não é cariogênico, e como 
os demais polióis apresenta efeito 
pro tetor contra as cáries por ser hipoa-
cidogênico, podendo ser utilizado em 
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cremes dentais. O lactitol é de difícil 
metabolismo por microrganis mos 
orais. Verificou-se que apresenta baixo 
potencial desmineralizador do es malte 
in vitro e baixa cariogenicidade em 
ratos de laboratório. Além disso, forma 
placa dentária em proporção muito 
in ferior à sacarose.

Por seu sabor suave e agradável e 
excelente estabilidade térmi ca pode 
ser utilizado no preparo de bebi das, 
sorvetes, sherbets, sopas instantâ neas. 
Em produtos de panificação, origi na 
produtos igualmente crocantes. O 
lactitol realça o sabor de chocolates e 
promove aumento de shelf life, devido 

a sua baixa higroscopicidade. Nestes 
casos, seu baixo poder adoçante (40% o 
da sacarose) pode ser contorna do atra-
vés da adição de aspartame ou acessul-
fame-K, e a associação de lactitol com 
polidextrose pode resultar em maior 
redução do valor calórico. O lactitol é 
especialmente indicado na elaboração 
de geléias e doces. A substituição de 
50% de açúcar em geléia de morango 
produz sabor semi-doce e agradável. 
Pode subs tituir totalmente o açúcar 
em gomas de mascar, tornando-as 
mais flexíveis e não higroscópicas, e em 
balas duras, confe rindo-lhes estrutura 
vítrea bastante es tável. 

Seu metabolismo é semelhante ao 
de uma fibra alimentar. Quase 100% 
da dose administrada de lactitol não é 
absorvi da, ou seja, é muito pouco absor-
vido pelo trato digestivo, especialmen-
te quando ingerido por crianças.

Tem valor calórico de 2,4kcal/g, ou 
seja, 40% menos que o açú car. Não 
afeta os níveis de glicose ou insulina no 
sangue, podendo ser utiliza do por dia-
béticos Pode resultar em flatulência, 
diarréia e descon forto digestivo. 

Tem IDA não especificada, porém 
para evitar efeito laxativo não deve ser 
excedida a dose de 20g/dia. O orga-

nismo é capaz de se acostumar com o 
lactitol num período de tempo relativa-
mente curto, permitindo o consumo de 
doses superiores à recomendada

O isomalte ou isomaltitol é uma 
mistura equimolar de dois dissacarí-
deos hidrogenados, o α- D-glicopira-
nosil-1,6-D-sorbitol (GPS; isomaltitol) 
e o α-D-glicopiranosil-1,1-D- manitol 
(GPM). É uma isomaltulose hidro-
genada.

O processo de produção do isomal-
te consiste essencialmente de duas eta-
pas. A primeira envolve um rearranjo 
da ligação glicosídica 1,2 da sacarose 
para ligação 1,6, por bactérias ou en-

zimas imobilizadas (Protaminobacter 
rubrum), obtendo-se a isomaltulose 
(α-D-glicopiranosil-1,6- D -frutofu-
ranose). O produto é purificado por 
cristalização e, na segunda etapa, 
atra vés de hidrogenação catalítica 
no C2 da frutose da isomaltulose em 
manitol e sorbitol, obtém-se a mistura 
conhecida como isomalte, composta 
de quantidades equimolares de dois 
estereoisômeros α-D -glucopiranosil-
1,6-D-sorbitol (GPS) e α-D -glucosipi-
ranosil-l,l-D-manitol (GPM). 

O po der adoçante do isomalte é 
45 a 65% o da sacarose (0,5 a 0,6 em 
relação à sacarose a 10%). Seu perfil 
de sabor é puramente doce sem efeito 
refrescante ou gosto residual. Mostra 
sinergismo quando combinado com xa-
rope de glicose hidrogenado, sorbitol, 
xilitol e edulcorantes intensos, poden-
do mascarar o sabor resi dual amargo 
destes últimos. In tensifica sabores em 
alimentos. A subs tituição da sacarose 
por isomalte apresen ta vantagens em 
decorrência da semelhan ça de suas 
propriedades exigindo altera ções 
mínimas nos métodos de produção 
tradicionais. Em relação a corpo e 
textura, pode substituir a sacarose em 
proporção 1:1.

As propriedades físicas e químicas 
do isomalte são muito semelhantes às 
do açúcar e, em alguns aspectos, no 
que se refere ao menor valor calórico 
(2kcal/g) e estabilidade, superiores 
às do açúcar. Apresenta alta estabi-
lidade química, térmica, enzimática 
e microbiológica. O isomalte é 10 a 15 
vezes mais resistente à hidrólise ácida 
e enzimática que a sacarose. A estabili-
dade microbiológica decorre da ligação 
1,6, a qual é resistente às enzimas do 
trato digestivo e à maioria dos microor-
ganismos deteriorantes.

O ponto de fu são, viscosidade e 
densi dade são de mesma ordem que 

os da sacarose. Seu ponto de ebulição, 
17% maior que o da sacarose, exige pe-
ríodos mais prolongados de cozimento. 
É pou co solúvel em água. Em compa-
ração com os polióis monossacarídicos, 
o isomalte apresenta maior tendência 
a cristalização e menor higroscopicida-
de. Em produtos sólidos, como geléias, 
onde se usa o isomalte pode haver 
recristalização, devendo-se utilizar 
no máximo 46% do produto seco, ou 
empregar um inibidor de cristaliza ção 
como o xarope de glicose hidro genado. 
A baixa higroscopicidade, não exige 
embalagens especiais, aumenta o shelf 
life de muitos produtos e, em gomas de 
mascar, balas e caramelos macios, gera 
uma superfície de fusão não pegajosa. 
Mostra menor efeito refrescan te que 
os demais polióis e próximo do da 
sacarose.

É amplamente utilizado em geléi as 
com máximo de 25% de sólidos, para 
evitar cristalização, e em prepa rados a 
base de fruta. Utilizado como adoçante 
para chá e café, e em pudins, sobreme-
sas, sorvetes, bebidas refrescan tes, 
balas, chocolates, produtos de panifi-
cação e confeitaria.

O isomalte tem valor calórico de 
2kcal/g. Animais e humanos podem se 
adaptar mais rápido a altas doses de 

O isomalte é utilizado como adoçante para chá e café, e em 
pudins, sobremesas, sorvetes, bebidas refrescan tes, balas, 
chocolates, produtos de panifi cação e confeitaria.
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isomalte do que a altas doses de outros 
polióis. Entre as razões estariam o 
maior peso molecular e a menor pres-
são osmótica que o isomalte apresenta 
em relação aos polióis monossacarí-
dicos. Con tudo, doses acima de 100g 
ingeridas por adultos podem ocasionar 
diarréia, sendo bem toleradas doses 
diárias contínuas de pelo menos 50g 
de isomalte.

O isomalte tem “IDA não especi-
ficada”.

O maltitol ou 4-O-α-D-glicopira-
nosil-D-sorbitol é um poliol dissaca-
rídico, não encontrado na natu reza. É 
produzido por hidrogenação da D-mal-
tose obtida de hidrolisado enzi mático 
de amido de milho ou de batata hidro-
lisado enzimaticamente. A hidroge-
nação do xarope de maltose resulta no 
xarope de maltitol, o qual é purificado, 
de sidratado e cristalizado. 

O xarope contém cerca de 80% 
dos sólidos representado por maltitol, 
9,5-13,5% maltotriol, 3% sorbitol e 
6,5 a 13% por polióis polissacarídeos 
e oligossacarídeos hidrogenados. Na 
forma cristalina contém 88,5-99,0% 
de maltitol e no máximo 3% de sor-
bitol, 9% de maltotriol e 2 a 6% de 
oligossacarídeos e polissacarídeos 
hidrogenados. 

O maltitol é consi derado um edul-
corante de segunda gera ção, assim 
como o lactitol, isomalte, xaro pe de 
glicose hidrogenado e polidextrose. O 
poder edulcorante da forma cristalina 
a 98% de pureza é aproximadamente 
80 a 90% o da sacarose e para o xarope, 
a doçura relativa é tanto maior quanto 
maior o teor de maltitol. O xarope com 
55% de maltitol apresenta 75% da 
doçura da saca rose. É muito solúvel 
em água. A viscosidade das solu ções 
de maltitol é maior que às de sacarose 
pura, ou seja, a viscosidade de um xa-
rope de maltitol com 50 a 55% de malti-
tol é superior à de xaropes de sacarose 
e muito próxima de um xarope de 60 
DE. A habilidade de conferir “corpo”, 
a solubi lidade, o calor de dissolução, 
os efeitos de atividade de água e de 
depressão do pon to de congelamento 
são semelhantes aos da sacarose. O 
maltitol é de baixa fermentabilidade 
e alta higroscopicidade, exigindo cui-
dados especiais quanto a embalagem. 
Tem boa estabilidade quími ca, térmica 
e enzimática e não deixa sen sação 
refrescante ou sabor residu al. 

Seu uso é limitado de vido ao cus-
to. Pode ser utilizado em cho colates, 
barras de granola, assados, geléias, 
gelatinas, e sorvetes. No preparo de 

balas duras, devido à excelente esta-
bilidade tér mica, não ocasiona perda 
de cor durante a fervura. No caso de 
balas, caramelos e gomas de mas car, 
não é necessário reforço de doçura por 
edulcorantes intensos. Em chocolates, 
o maltitol cristalino anidro pode subs-
tituir todo o açúcar (acima de 50% da 
composi ção do chocolate), permitindo 
redução de 12 a 15% das calorias, ou 
utilizado em proporção 1:1 com po-
lidextrose ou inulina, resultando em 
redução de 23% das calori as.

É par cialmente metabolizado, e à 
semelhança dos demais polióis é trans-
formado em biomassa no intestino por 
ação da microflora. A digestibilidade 
do maltitol é cerca de um décimo a 
da maltose. Após a ingestão de uma 
única dose de 20g ou de 57g de mal-
titol dia após as refeições não foram 
observados sintomas digestivos. O 
valor calórico do maltitol é considerado 
igual a 2kcal/g. 

Estudos preliminares demons-
traram que o maltitol reduz os níveis 
séricos de insu lina e glicose. O maltitol 
tem “IDA não especificada” e a inges-
tão de 50g/dia não causa transtornos 
intestinais.

O hidrolisado de amido hidro-
genado (HSH) e o xaro pe de glicose 
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hidrogenado (HGS) são nomes ge-
néricos dados à misturas de polióis. 
Obtidos a partir de um xarope de 
glicose com composição pré-determi-
nada, onde todas as unidades com 
grupos aldeídicos livres são reduzidas 
ao álcool correspondente. Todas as 
glicoses da ex tremidade são reduzi-
das a unidades de sorbitol. Da mes-
ma maneira que podem ser obtidos 
inúmeros xaropes de glicose, muitas 
composições de xaropes hidro genados 
podem ser encontradas. Estes xaropes 
têm como componente principal o 
maltitol em uma mistura com sorbitol, 
maltotriol (maltotriose hidro genada) 
e numerosos oligo e polissaca rídeos 
hidrogenados. Os termos xarope de 
maltitol e xarope de glicose hidrogena-
do (HGS) são utilizados para xaropes 
com teor de maltitol superior a 50% 
e hidrolisado de amido hidrogenado 
(HSH) para aqueles com teor inferior 
a 50%. Os xaropes de maltitol com teor 
de maltitol superior a 73% apresentam 
propriedades di ferentes do HGS e 
HSH. Esses produtos são especiali-
dades da empresa francesa Roquette 
Frères e são comercializados sob a 
marca Lycasin®.

A razão original para o desenvolvi-
mento do Lycasin® foi a de permitir 
o pro cessamento a elevadas tempera-
turas, re sultando em um produto com 
brilho, clari dade e que não estivesse 
sujeito a inver são por ingredientes 
ácidos. Além disso, oferece equilíbrio 
entre doçura, cristaliza ção e não 
cariogenicidade, enquanto man tém 
propriedades plásticas importantes na 
produção de balas de açúcar. O Lycasin 
com melhores propriedades é o forma-
do por alto teor de maltitol, baixo teor 
de sorbitol livre e outros dissacarídeos 
e oligossacarídeos hidrogenados, por 
isso é mais conhecido como xarope de 
maltitol. 

Os xaropes hidrogenados têm 
aparência semelhante ao xarope de 
glicose com as seguintes propriedades: 
quimicamente inertes, não cristali-
zam mesmo em altas concentrações 
e baixas temperaturas e pelo fato de 
apresentarem doçura relati va inferior 
a da sacarose (0,75 a 0,80), tornando 

mais rápida a percepção de sa bor 
ácido. Têm boa palatabilidade, baixa 
reatividade, alta estabilidade tér mica 
e microbiológica, alta viscosidade, 
excelente habilidade texturizante, e 
atuam como amaciante, anticristali-
zante e plastificante. Em solução, a 
higros copicidade dos xaropes hidroge-
nados é mínima, mas no estado sólido 
é elevada. Em mistura com manitol, 
aumentam o shelf life de certos produ-
tos, permitindo o uso de embalagens 
con vencionais.

A não cariogenicidade dos xaropes 
hidrogenados é variável em função 
da quantidade relativa de álcoois de 
cadeia longa em sua composição. A 
não cariogenicidade destes xaropes 
deve-se ao fato de apresentarem 
menos de 3% de polióis com grau de 
polime rização superior a 20. Quando 
substituem a sacarose, re duzem sig-
nificativamente a incidência de cárie 
devido a baixa acidogênese, mas não 
protegem o dente contra o ataque 
de ácidos ou de outros agentes ado-
çantes. Uma pesquisa desenvolvida 
com ratos albinos jovens, submetidos 
a uma dieta de amido de milho não 
cozido suplementada com Lycasin®, 
mostrou sua capacidade de reverter 
fissuras na denti na molar decorrentes 
da formação da cá rie. Devido ao fato do 
Lycasin® ser lentamente hidrolisado 
por microrganismos orais, é possível 
que possa ser cariogênico se ingerido 
freqüentemente por indivíduos com 
elevada susceptibilida de à cárie.

São utilizados em balas macias 
em função da sua força anticristali-
zante, ha bilidade texturizante e alta 
viscosidade. Na fabricação de gomas 
de mascar, inibem a cristalização do 
sorbitol, originando um produto não 
cariogênico de exce lente plasticidade. 
O HSH pode constituir 70% a 98% em 
peso de um produto, subs tituindo a 
sacarose ou os xaropes de milho.

Existem controvérsias quanto à 
utilização do HSH por diabéticos.

O xarope de maltitol apresenta 
efei to laxativo menor que os outros 
polióis. Recomenda-se que a ingestão 
de produ tos que utilizem o xarope 
de glicose hidrogenado não exceda o 

limite de 50g/dia deste edulcorante, 
apesar de que estudos sugerem que 
são toleradas do ses de até 100g/dia. 
Os xaropes de maltitol têm IDA não 
especificada. 

O eritritol é um poliol encontrado 
em frutas, algas, cogumelos e em 
alguns alimentos fer mentados como 
vinho e cerveja. É deri vado do mo-
nossacarídeo eritritose. O eritritol é  
produzido por proces so biotecnológico 
de duas eta pas: hidrólise enzimática de 
amido de milho ou trigo, produzindo 
glicose; que é posteriormente fermen-
tada através de leveduras osmofílicas 
a eritritol com ribitol e glicerol como 
sub produtos típicos, obtendo-se 50% 
de rendimento. 

Não é cariogênico, sendo o único 
poliol que associa esta propriedade 
com baixo va lor calórico e ausência de 
efeitos cola terais.

Apresenta 68 % da doçura da saca-
rose, forte efeito refrescante, e perfil 
de sabor semelhante ao da sacarose. 
Para acentuar a doçura pode ser utili-
zado em combinação com edulcorantes 
como acessulfame-K ou aspartame. 
Além de ser utilizado como substi-
tuto da sacarose, pode atuar como 
agente redutor de ati vidade de água 
e umectante. Apresenta solubilidade 
muito inferior aos demais polióis, com 
exceção do manitol. Esta propriedade 
resulta em excelente comportamento 
de cristaliza ção, permitindo seu uso 
em aplicações onde a estrutura cris-
talina da sacarose é essencial. Em 
contraste com a sacarose, o eritritol 
é menos estável no estado vitrificado 
e cristaliza rapidamente. Apre senta 
excelente estabilidade térmica e a 
pH ácido.

É o poliol ideal para utilização em 
balas e chocolates, sendo que a substi-
tuição total de açúcar por eritritol 
neste último permite redução calórica 
de 30%, combinado a excelente sabor 
e qualida de de textura. Pode ser em-
pregado em gomas de mascar e, com-
binado com edulcorantes intensos, em 
adoçantes de mesa, proporcionando 
redução calórica em torno de 90%.

O eritritol foi considerado adequa-
do para ser ingerido por diabéticos. 
Não causa diarréia e flatulência, como 
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os demais polióis, devido ao fato de ser 
ra pidamente absorvido pelo intestino 
del gado. Quantidades que possam 
eventu almente alcançar o cólon são 
fermenta das com dificuldade pela mi-
croflora in testinal. Após ser absorvido, 
o eritritol não é metabolizado, sendo 
excretado inalte rado através da uri-
na. Devido à sua difícil utilização pelo 
organismo, com 90% sendo excretado 
pela urina, apre senta baixo valor caló-
rico, corresponden te a menos de 10% 
do da sacarose (0,3 a 0,4kcal/g). Com 
os demais edulcorantes de corpo, onde 
se tem consegui do redução calórica de 
50%, com o eritritol é possível reduzir 
até 90%.

PEPTíDEOS E DERIVADOS 

O aspartame 
O aspartame é o éster metílico de 

dois aminoácidos, a fenilalanina e o áci-
do glutâmico, ou seja, éster metílico de 
L-aspartil-L-fenilalanina. A molécula 
de aspartame é composta de 39,5% de 
áci do aspártico, 50% de fenilalanina e 
10,5% de éster metílico.

Pode ser sintetizado a partir do 
áci do aspártico e do éster metílico da 
fenilalanina por método químico, que 
resulta em outros produtos secundári-
os, ou com maior especificidade, por 
sín tese enzimática. A L-fenilalanina 
é ob tida por fermentação, sendo que 
sua produção pode ser acelerada e 
de me nor custo utilizando-se células 
imobili zadas.

O aspartame tem o sabor do açúcar: 
o per fil de doçura é o que mais se apro-
xima ao da sacarose, apesar de desen-
volver-se mais lentamente e persistir 
por mais tempo. Não deixa qualquer 
sabor resi dual amargo, químico ou 
metálico, fre qüentemente associados 
aos demais edulcorantes. Sua doçura é 
120 a 220 vezes supe rior a da sacarose 
(133 e 200 vezes em relação a sacarose 
a 10% e 4%, respec tivamente). Para re-
frigerantes pode-se considerar o valor 
de 180. A doçura rela tiva ou potência 
(concentração de sacarose dividida 
pela do aspartame a igual doçura) varia 
com o sistema ali mentar utilizado. O 
aspartame é geral mente mais potente 

a baixas concentra ções e em produ-
tos à temperatura am biente que em 
produtos gelados ou quen tes. Fatores 
como pH e presença de outros aditivos 
podem afetar a potência do aspartame. 
Podem ocorrer perdas em pre sença de 
alguns flavorizantes, especial mente à 
base de aldeídos (benzaldeído, vanilina, 
citral, n-decanal) ou mesmo ou tros com-
ponentes de alimentos que con tenham 
compostos carbonílicos. A reatividade 
é influ enciada pela concentração rela-
tiva dos reagentes, pH e atividade da 
água. O efeito sinérgico é ob servado na 
combinação de aspartame com vários 
dos carboidratos ou dos edulcorantes 
intensos. A mistura aspartame/aces-
sulfame-K na proporção 1: 1, aumenta 
o poder adoçante do aspartame (290 
vezes em relação a sacarose a 10% ), 
podendo atingir, dependendo do tipo 
de alimento em que é aplicado, valores 
de 3 a 6 vezes superiores que quan-
do utilizados in dividualmente. Suas 
propriedades edulcorantes são ainda 
melhores quan do em mistura com 
glucona-delta lactona, sais gluconados 
e bicarbonato de sódio.

O aspartame acentua o aroma e 
pro longa a percepção do sabor das 
frutas, principalmente de frutas áci-
das. A intensificação é mais efetiva 
com sabores naturais do que com ar-
tificiais. Pode, contudo, potencia lizar 
também o gosto amargo. Devido ao 
alto poder adoçante, são necessárias 
quantidades mínimas para produzir a 
doçura desejada, reduzindo a ingestão 
calórica. Seu valor calórico é 4kcal/g, 
no entanto, assumindo doçura relativa 
de 180, o valor calórico por uni dade 
de doçura é de aproximadamente 
0,02kcal/g. 

O aspartame é pouco solúvel em 
água, sendo que a solubilidade aumen-
ta a medida que o pH diminui ou que a 
temperatura aumenta. A solubilidade 
é máxima a pH 2,2. Para um nível 
ótimo de dissolução, recomen da-se 
temperatura de 40°C e pH de 4. Como 
alternativa, o aspartame pode ser 
pré-dissolvido numa solução de ácido 
cí trico sem a necessidade de elevar a 
tem peratura, desde que a solução não 
fique armazenada por longo período.

O aspartame apresenta algumas 
restrições quanto a sua estabilidade. 
É estável em sistemas líquidos acidi-
ficados, mas perde sua doçura em pH 
neutro ou alcalino, ou a temperaturas 
eleva das. A máxima estabilidade do 
aspar tame está na faixa de pH de 
3,0 a 5,0, onde se encontra a maioria 
dos alimentos e bebidas, e em teor de 
umidade de 4,0% a 4,5%.

Apesar da instabilidade do produto 
frente a temperaturas elevadas, vários 
processamentos, como UHT (Ultra 
High Temperature) ou HTST (High 
Tempera ture Short Time), promovem 
perdas inferiores a 3% na doçura do 
produto ado çado com aspartame.

O armazenamento do aspartame 
na forma de pó a temperaturas entre 
20ºC e 25°C e umidade relativa de 
50% não ocasiona perdas desde que 
a umidade seja inferior a 8%. São 
necessárias tem peraturas superiores 
a 150°C para que a hidrólise seja 
substancial.

Não provoca cáries, retardando 
ou inibindo a formação de placas e 
di minuindo a desmineralização do 
es malte.

Pode ser utilizado em praticamente 
todos os tipos de alimentos, incluindo 
adoçantes de mesa, assados, misturas 
em pó, cereais, gomas de mascar, balas 
duras e moles, sobremesas, bebidas, 
congelados, refrigerados, geléias, co-
berturas, xaropes, produtos lácteos, e 
produtos farmacêuticos.

Após sua ingestão o aspartame é 
rapidamente hidrolisado no intestino 
ao dipeptídeo L- aspartil-L-fenila-
lanina e a metanol. O dipeptídeo é 
metabolizado nas células da mucosa a 
seus aminoácidos constituintes: ácido 
aspártico e fenilalanina.

Pode ser consumido por diabé ticos.
Da mesma maneira que a sacari-

na, o aspartame foi intensamente 
es tudado, e passou por testes deta-
lhados e exames minuciosos para sua 
aprovação. Os estudos discuti dos de-
monstram claramente a segurança do 
aspartame para uso humano e nunca 
foi encontrada nenhuma evidência de 
toxicidade. Ensaios agudos, crônicos e 
sub-crô nicos em vários animais eviden-
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ciaram a ausência de toxicidade e carci-
nogenicidade associados à ingestão do 
aspartame. Em resumo: o aspartame 
não atua a nível de sistemas reproduti-
vos e não apresenta efei to mutagênico, 
teratogênico ou embrio tóxico, ou efeito 
tóxico de qualquer nature za. O aspar-
tame é essencialmente iner te a menos 
que sejam administradas doses muito 
elevadas.

Constatou -se que sintomas como 
dor de cabeça, tonturas e alterações 
gastro- intestinais são de natureza 
suave e relacionados à hipersensibili-
dade in dividual.

Os produtos contendo asparta me 
devem trazer no rótulo as especi-
ficações “contém fenilalanina”, como 
informação aos portadores de fenil-
cetonúria. A fenilcetonúria é um dis-
túrbio congênito muito raro, atingindo 
cerca de um em cada 15.000 nascidos 
no mundo, que aparece na infância e é 
caracteriza do por sintomas nervosos, 
retardamen to mental e lesões da pele, 
quando não tratado.

Após uma dose única de aspartame 
equivalente a 20 latas de refrigerante 
com este adoçante, o nível de fenila-
lanina no sangue permanece dentro 
da faixa normal, bem abaixo de níveis 
que possam causar toxicidade. Mes-
mo para indivíduos com capacidade 
reduzida de metabolizar a fenilanina 
(portadores heterozigotos de fenil-
cetonúria), uma dose semelhante 
não eleva os níveis plasmáticos de 
fenilanina a valores que possam ser 
considerados um risco à saúde.

A quantidade máxima de aspar-
tame que um adulto com 60kg pode 
ingerir diariamente, com segurança, 
é de 2.400mg, o que equivale, aproxi-
madamente, ao consumo de 48 enve-
lopes de 1g de um adoçante dietético 
com 5% de aspartame, ou a 4 litros 
de refrigerante adoçado apenas com 
aspartame.

A FDA estabeleceu para o aspar-
tame a IDA de 50mg/kg de peso corpó-
reo, uma IDA dificilmente alcança da, 

pois as ingestões média levantadas são: 
para pessoas de faixas etárias variadas 
(2,3mg/kg), para diabéticos (3,3mg/kg) 
e para gestantes (2,7mg/kg).

O JECFA estabeleceu para o as-
partame IDA de 40mg/kg (correspon-
de a 5 vezes o consumo diário médio de 
sacarose de uma pessoa de 60kg).

O alitame 
O alitame [L-α-aspartil-N-(2,2,4,4 -

tetrametil-3 - tioetanil)-D-alaninamida 
hidratada] é for mado pelos aminoá-
cidos ácido L -aspártico, D-alanina, e 
a amina  2,2,4,4 - tetrametiltioetanil. 
Da mesma maneira que o aspartame, 
é obtido por síntese química.

O alitame apresenta 2.000 vezes a 
doçura da sacarose a 10% . É aproxi-
madamente 12 vezes mais doce que 
o aspartame e 6 vezes mais que a 
sacarina, num nível de doçura compará-
vel ao da sacarose a 10%. O elevado 
po der adoçante do alitame reside na 
estru tura da porção tioetano amida. 
Apresen ta sabor agradável, estável, 
semelhante ao da sacarose, e sem 
sabor residual. O im pacto de doçura 
é muito semelhante ao do aspartame, 
sendo sua doçura mais du radoura que 
a da sacarose. Não é higroscó pico. É 
altamente solúvel em água e álcool. 
Apresenta efeito sinérgico com outros 
edulcorantes de baixa caloria, como 
acessulfame ciclamato.

Oferece boa estabilidade numa am-
pla faixa de pH e a elevadas tempera-
turas, podendo ser utilizado em alimen-
tos cozidos e assados. Em pH 2  a 4, 
faixa normalmente encontrada em 
bebidas, o alitame é duas a três vezes 
mais estável que o aspartame. A estabi-
lidade aumenta drasticamente, em 
rela ção ao aspartame, a pH superior 
a 5 devido a ausência de formação de 
dicetopiperazina e ao mecanismo de 
hidrólise da ligação éster. Na faixa de 
pH neutro (6-8), o alitame é estável 
para propósitos práticos. É estável a 
pasteurização a 90°C por 42 segundos 
e a 63°C por 10 minutos.

Apesar de ser significativamente 

mais estável do que o aspartame tanto 
em meio aquoso como em temperatu-
ras elevadas, se hidrolisa gradualmen-
te quando exposto por longo período a 
sis temas aquosos. 

Os três principais produtos de 
decompo sição são completamente 
insípidos nos ní veis gerados nos ali-
mentos. Não há cicli zação do alitame a 
dicetopiperazina, pro blema que ocorre 
com o asparta me.

Sob armazenamento prolongado, em 
bebidas acidificadas, pode se combi nar 
com alguns ingredientes produzin do 
sabores desagradáveis (off flavors). As 
substâncias que podem produzir off  fla-
vors no armazenamento com alitame em 
produtos líquidos são peróxido de hidro-
gênio e bissulfito de sódio. No en tanto, 
ajustes na formulação para elimi nar ou 
modificar ingredientes incompa tíveis 
podem resolver tais proble mas. Elevados 
níveis de açúcares redutores, como gluco-
se e lactose, po dem reagir com alitame. 
Em sistemas lí quidos e semi-líquidos 
aquecidos em presença de açúcares 
redutores, como produtos de confeita-
ria, pode haver for mação de produtos 
da reação de Maillard, dependendo da 
temperatura umidade e outros fatores. 
Foi observado uma pequena perda de 
doçura em refrigerantes contendo alita-
me após três meses de armazenamento 
a temperatura ambiente.

Não é cariogênico.
Pode ser aplicado, apresentando 

excelente estabilidade, em alimen-
tos assa dos, pasteurizados, cereais 
prontos para consumo, congelados, 
refrigerados, desi dratados, bebidas de 
frutas, geléias, conservas, gelatinas, 
pudins, refrigerantes, adoçantes de 
mesa (pó, líquido, compri mido), balas 
duras e moles, chocolates, gomas de 
mascar, entre outros. É empregado 
em níveis muito baixos, en tre 2 e 200 
ppm, no entanto, confeitos al tamente 
doces e produtos similares podem 
exigir níveis de até 600 ppm.

O áci do aspártico é metabolizado 
normal mente e a alanina passa pelo 

O neotame, assim como o aspartame, não tem gosto residual 
e o sabor se parece bastante com o do açúcar comum.
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organismo com mínima alteração me-
tabólica. É excretado principalmente 
pela urina (77% a 96%) e pelas fezes 
(7% a 22%). Seu valor calórico não está 
defini d0, no entanto, os valores encon-
trados foram de somente 1,4kcal/g ou 
1,2kcal/g 368, comparado as 4kcal/g 
das proteínas. Devido à doçura de 
elevada potência, seu valor calórico é 
desprezível nos níveis em que é utiliza-
do para obter um efeito edulcorante 
(cer ca de 0,02% da sacarose substi-
tuída no produto). Foram conduzidos 
vários estudos sobre a sua segurança 
em animais e hu manos, provando que 
é um produto que não apresenta riscos 
à dieta humana.

O neotame
É obtido a partir da modificação da 

molécula do aspartame, e tem como 
fórmula N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-
a-aspartil]-L-fenilalanina-1-éster 
metílico. Por conta da presença do 

dimetilbutil na molécula do neo-
tame, ocorre uma reacomodação 
das ligações, tornando estas mais 
fortes, impedindo assim a liberação 
do aminoácido fenilalanina; assim, o 
neotame não apresenta contra-indi-
cação para portadores de fenilceto-
núria, como é o caso do aspartame.  
É imune a qualquer restrição de uso e 
recomendado para pessoas de todas as 
idades, inclusive diabéticos e mulheres 
grávidas em época de amamentação. 

É o adoçante mais potente que 
existe, sendo 8 mil vezes mais que o 
açúcar comum. Em função deste alto 
dulçor, recomenda-se uma baixa dose 
nas formulações, o que reduz, entre 
outros gastos, os de embalagem, ar-
mazenamento e produção.

Assim como o aspartame, não tem 
gosto residual e o sabor se parece 
bastante com o do açúcar comum. A 
diferença é que o neotame pode ser 

aquecido e não se estraga tão facil-
mente quanto o aspartame. Produtos 
que contêm neotame também podem 
ser cozidos ou assados. Pode ser usado 
em bebidas, sobremesas congeladas, 
iogurtes, sorvetes, gomas de mascar, 
doces, bolos e tortas, coberturas, ge-
léias, cereais matinais e muitos outros 
produtos. Como ainda é muito novo, 
não existem muitos produtos que o 
utilizam.

Seus uso em escala industrial é 
particularmente interessante para o 
preparo de bebidas diet. De acordo 
com o site do neotame, apenas 6mg 
são necessárias para adoçar 340g de 
bebida. 

Como ingrediente seco, o neotame 
se mantém estável por, no mínimo, 
cinco anos em condições de armaze-
namento a temperaturas entre 15°C e 
30°C e com umidade relativa entre 35% 
e 60%, em embalagens fechadas. 
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