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Edulcorantes são substâncias químicas (sintéticas ou naturais)
utilizados pela indústria na produção de alimentos “light” e “diet” e
também em adoçantes líquidos de mesa. Estes vem sendo cada vez
mais consumidos pela sociedade através de produtos light e diet, e
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mais consumidos pela sociedade através de produtos light e diet, e
diretamente como adoçantes líquidos de mesa, dado o interesse pela
diminuição da quantidade ingerida de açúcares, bem como da
manutenção da massa corpórea. Assim, pesquisas que possam traçar
um parâmetro desse consumo são de grande importância para a
sociedade do ponto de vista de saúde pública.

OBJETIVOS
Pela Figura 3 verifica-se que grande parte dos entrevistados que se
declararam consumidores possuíam IMC elevado, evidenciando a

Figura 2. Divisão dos consumidores de adoçantes líquidos de mesa em função de patologias.
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Avaliar o perfil dos consumidores de adoçantes líquidos de mesa no
Brasil, através de suas características socioeconômicas e de saúde,
assim como quantificar os edulcorantes presentes nos adoçantes
líquidos de mesa das marcas disponíveis aos consumidores.

Para obtenção dos dados de consumo de adoçantes líquidos de mesa foi

MATERIAL E MÉTODOS

OBJETIVOS
associação do produto com o desejo de perda de massa corpórea.
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realizada uma pesquisa de campo, através de um questionário, nas
cidades de Campinas-SP, Ourinhos-SP e Maringá-PR. O período de
aplicação dos questionários foi entre os meses de agosto de 2011 e
janeiro de 2012.
Para a determinação dos edulcorantes nos adoçantes, foram analisadas
amostras de três lotes diferentes de 11 marcas de adoçantes líquidos de
mesa disponíveis ao consumidor, as quais continham sacarina, ciclamato

Figura 3. Consumidores de adoçantes em função do índice de massa corpórea (IMC)

Quanto as análises dos adoçantes líquidos de mesa, foi verificada
variação nas concentrações dos edulcorantes sacarina, ciclamato e
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aspartame e acesulfame-K. As análises foram realizadas conforme a
seguir:
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variação nas concentrações dos edulcorantes sacarina, ciclamato e
aspartame entre as marcas e entre os lotes de uma mesma marca
(Figura 4). De 11 marcas analisadas apenas 4 não apresentaram
diferenças estatísticas entre seus lotes.
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Figura 4. Concentrações máximas e mínimas de edulcorantes nas marcas de adoçantes analisadasFoi verificado um maior consumo de
adocantes liquidos de mesa por parte
dos individuos do gênero feminino
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O consumo de adoçantes líquidos de mesa é maior para o gênero
feminino e nos indivíduos que possuem alguma patologia associada ao
consumo de açúcares. Conclui-se também que deveria haver maior
controle de qualidade entre os fabricantes de adoçantes líquidos de
mesa, já que várias marcas apresentaram diferenças no teor de
edulcorantes entre seus lotes.

dos individuos do gênero feminino
(Figura 1), assim como por parte de
indivíduos que possuem alguma
patologia que possa ser relacionada,
ou agravada, pelo consumo de
açúcares (Figura 2).

Figura 1. Divisão dos consumidores por gênero.
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