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RESUMO 

 

A rotina do brasileiro mudou, é difícil conciliar a vida doméstica com o trabalho, 

e a alimentação sofreu essa mudança. A indústria buscou produzir alimentos que 

facilitem a vida da população, os produtos industrializados. Como reflexo dessa nova 

alimentação, temos os problemas de saúde, afetando toda a 

populaçãoindependentemente da idade. Com a falta de tempo dos pais para cozinhar, as 

crianças passaram a consumir esses alimentos prontos, porém não oferecem benefícios 

para asaúde, acarretando em problemas como alergias e cáries dentárias desde a 

infância, chamando atenção para estudos dos males desses alimentos nas crianças. 

Nesse contexto, esta pesquisa de campo buscou apontar dois principais ingredientes 

“açúcar e gordura hidrogenada”, utilizados em bolinhos e biscoitos recheados, produtos 

muito consumidos e com publicidade infantil alta, chamando atenção para efeitos 

adversos do seu consumo, tanto na infância como seus efeitos tardios através da revisão 

de literatura. 

 

Palavras Chave: açúcar, AGT, crianças 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian's routine hás changed, it is difficult to reconcile domestic life with 

work, and food hás under gone this change. The industry tought to produce foods that 

make life easier for the population, industrialized products. As a reflection of this new 

diet, we have health problems, affecting the entire population, regard less of age. With 

the parents' lack of time to cook, children started to consume the industrialized ones, 

however, these foods do not offer health benefits, resulting in problems such as allergies 

and tooth decay since childhood, drawing attention to studies of the evils of these foods 
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in children. In this context, this Field research seeks to point out two main ingredients 

“sugar and hydrogenated fat”, used in dumpling sandfilled cookies, products that are 

widely consumed and with high children's advertising, drawing attentionto the adverse 

effects of their consumption, both in childhood and their effects late. 

 

Key Words:sugar, AGT, children  

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Com o crescimento populacional, a indústria apresenta cada vez mais a 

necessidade de produzir alimentos com poder de alta durabilidade, tornando mais fácil o 

dia a dia dos consumidores. Em busca de praticidade, o consumidor deixou de buscar os 

alimentos in natura, que demandam um tempo de preparo, e passou a consumir os 

embalados e prontos para consumo (DALL’AGNOL,et al., 2013; POLÔNIO e PERES 

,2009). 

O avanço da industrialização gerou a necessidade de adição de químicos nos 

alimentos, para melhorar não só a durabilidade como também as condições de 

armazenamento, buscando oferecer sempre um alimento seguro, prático e atrativo ao 

consumidor (REZENDE, NASCIMENTO, PIOCHON, 2008). Esses acontecimentos 

vêm gerando preocupação, pois se tratam de alimentos com modificações, 

apresentando-se diferentes dos naturais, e chamando atenção para aos aditivos 

alimentares (DALL’AGNOL,et al., 2013; POLÔNIO et al.,2009). 

 Segundo a definição da ANVISA (1997),um aditivo alimentar pode ser definido 

como “qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos com objetivo de 

modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais (durante a 

fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, 

transporte ou manipulação), sem o propósito de nutrir”. Entretanto, mesmo com 

vantagens como praticidade, variedade e fácil acesso, nem sempre a troca dos alimentos 

naturais pode ser positiva, podendo trazer malefícios aos que os consomem (JAQUES e 

BARRETO; 2018). 
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Dentre as diversas reações que os aditivos podem causar na saúde de um 

indivíduo, podemos destacar os processos alérgicos, que nos dias atuais têm aumentado, 

principalmente, no público infantil.  Foi comprovado que esses aditivos podem 

aumentar crises de asma e ataques anafiláticos em crianças, além de reações alérgicas na 

pele (MOGHTADERI et al., 2015).Todos os dias as indústrias lançam novos produtos 

no mercado e demonstram um alto investimento na mídia dos produtos infantis, com o 

objetivo de chamar a atenção das crianças, com propagandas, desenhos e personagens. 

Esse investimento existe por diversos fatores, porém, o que se destaca é seu potencial de 

lucro (IBA et al., 2017), tornando o público infantil mais suscetível ao consumo dos 

industrializados, e muitas vezes levando esse hábito para toda a vida adulta, gerando 

consumo não só por crianças, mas de públicos diversos(VASCONCELLOS et al., 

2009). A nutrição adequada na vida de uma criança é de extrema importância para 

criação dos hábitos. Ao ofertar alimentos naturais e variados, os pais estão ensinando a 

seu filho uma alimentação saudável para que ele tenha uma vida de qualidade. Os pais 

devem ter essa consciência de não ofertar sempre esses alimentos industrializados aos 

filhos, pois podem desencadear problemas de saúde como a desnutrição por falta de 

variedades de nutrientes saudáveis, assim como a obesidade e suas doenças associadas 

(CARVALHO et al., 2015). 

Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa de campo foidescrever dois 

ingredientes comuns utilizados em bolinhos e biscoitos recheados: “gordura 

hidrogenada e açúcar”. Chamando atenção para efeitos adversos do seu consumo no 

público infantil. Realizou-se uma pesquisa de campo em busca dos rótulos nutricionais 

desses produtos, bem como, uma revisão na literatura em bases de dados científicos 

como: Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, livros e dados de órgãos públicos. O 

período de desenvolvimento da pesquisa foi de fevereiro de aoutubrode 2020. 

 

2- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com tantas variedades que aparecem todos os dias, antes de iniciar a pesquisa, 

foi definido apenas um sabor de bolacha recheada e um sabor de bolinhos recheados 

para obtenção da tabela nutricional e ingredientes, ambos de massa e recheio de 

chocolate. Os produtos foram adquiridos em mercados da cidade de Itapeva/SP, sendo 
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9marcas de bolachas e 6 marcas de bolinhos, devido a diferente disponibilidade dos 

produtos nos mercados. 

 Para análise da quantidade de açúcar foram selecionados aqueles que continham 

a informação separada dos carboidratos totais na tabela nutricional. A porção de bolacha 

estabelecida foi de 30g (3bolachas). Das nove opções encontradas, apenas 5 

apresentaram em sua tabela nutricional a quantidade de açúcar por porção. Já os 

bolinhos recheados de chocolate com massa de chocolate, não apresentam um padrão de 

porções como as bolachas, sendo 4 bolinhos de 60g e 2 de 70g . Dentre os 6, apenas 3 

apresentam a quantidade de açúcar separada na tabela nutricional. 

A pesquisa também buscou apontar se nesses alimentos, existe alguma 

quantidade de gordura TRANS. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A quantidade de açúcar presente nas bolachas (Tabela 1) e nos bolinhos (Tabela 

2) só foi possível dos que possuíam a quantidade estabelecida separada dos carboidratos 

totais, sendo a média da quantidade de açúcar 9,86 gramas a cada 3 bolachas recheadas, 

enquanto nos bolinhos a quantidade média chega ao valor de 19,4 gramas por porção de 

2 unidades (1 pacote) dos bolinhos.  

 

Tabela 1:Quantidade de açúcar e gordura TRANS nas amostras de bolachas 

Amostra Porção Gramas 

de açúcar 

Gordura  

Trans 

Bolacha 1 30g 10g 0 

Bolacha 2 30g 9,3g 0 

Bolacha 3 30g 10g 0 

Bolacha 4 30g 10g 0 

Bolacha 5 30g 10g 0 
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Tabela 2: Quantidade de açúcar e gordura TRANS nas amostras de bolinhos 

Amostra Porção Gramas 

de açúcar 

Gordura  

Trans 

Bolinho 1 60g 22g 0 

Bolinho 2 60g 13,2g 0 

Bolinho 3 60g 23g 0 

 

A quantidade de gordura TRANS não pôde ser avaliada, logo que todas as 

bolachas e bolinhos apresentam a quantidade “0”, o que não quer dizer que todas as 

amostras sejam livres de AGT, mas que possuem até 0,2g. Ao analisar os ingredientes 

das bolachas, em 6 tipos a gordura vegetal não foi especificada, sendo apenas uma 

amostra  de “gordura vegetal de soja e palma”, e duas amostras especificaram como 

“gordura vegetal hidrogenada”.  Nos bolinhos apenas 1 amostra descreveu como 

“gordura vegetal hidrogenada”, 1 amostra não possuía a gordura vegetal e 2 amostras 

não especificaram qual gordura se encontra nos bolinhos. Mesmo que não seja possível 

avaliar a quantidade das amostras que contém AGT, não se sabe quais as gorduras 

presentes nas que não foram especificadas. 

Na Tabela 3 e 4 são apresentados os tipos de gordura utilizados na produção de 

bolachas e bolinhos respectivamente. 

 

Tabela 3: Gordura vegetal Bolachas 

Amostra Tipo de gordura 
Biscoito 1 Gordura vegetal 

Biscoito 2 Gordura vegetal 

Biscoito 3 Gordura vegetal 

Biscoito 4 Gordura vegetal (soja, palma) 

Biscoito 5 Gordura vegetal 

Biscoito 6 Gordura vegetal 

Biscoito 7 Gordura vegetal hidrogenada 

Biscoito 8 Gordura vegetal hidrogenada 

Biscoito 9 Gordura vegetal 

 

 

Tabela 4: Gordura vegetal bolinhos 
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Amostra   Tipo de gordura 

Bolinho 1 Não possui ingredientes referentes à AGT 

Bolinho 2 Gordura vegetal 

Bolinho 3 Gordura vegetal 

Bolinho 4 Gordura vegetal 

Bolinho 5 Gordura vegetal hidrogenada 

 

 

Através dos dados, observa-se que a gordura vegetal hidrogenada, ou não 

especificada, e o açúcar andam juntos em 4 das 5  amostras de bolinhos, e em 8 dos 9  

biscoitos recheados, sendo uma média de 80% nos bolinhos e 89% nos biscoitos 

recheados. A gordura vegetal hidrogenada está presente em 22% dos biscoitos, sendo 

11% gordura vegetal de soja e palma e 67% de gordura vegetal não especificada. Nos 

bolinhos a quantidade que não possui ingredientes referentes à AGTé de 20% das 

amostras, a gordura vegetal 60% enquanto a gordura vegetal hidrogenada representa 

20% dos bolinhos. 

Recentemente a gordura hidrogenada tem chamado atenção de pesquisadores por 

se tratar de um ácido graxo trans (AGT) que causa diversos efeitos negativos na saúde, 

o que também chama a atenção para o aumento de doenças cardiovasculares 

(DCV).(ASCHERIO, 1997; WILLET, 2006). 

 A doença cardiovascular se caracteriza pela alta da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) considerado o colesterol ruim, e a diminuição do colesterol bom, 

chamado de lipoproteína de alta densidade (HDL) (ASCHERIO, 1997; WILLET, 2006). 

Para entender melhor o efeito negativo do AGT no organismo, precisamos saber que a 

função do HDL é levar os lipídeos do tecido para o fígado, onde é realizado o processo 

de degradação e excreção, fazendo o organismo funcionar corretamente, enquanto o 

LDL não consegue realizar todo o processo de excreção, sendo o lipídeo biossintetizado 

distribuído para todo o organismo (SOLOMONS, 2006). 

Se essa gordura comprovadamente trás malefícios á saúde, porque a indústria 

continua a utilizá-la? As gorduras trans, têm origem da mistura de óleos insaturados 

com temperatura propícia, chamado de processo de hidrogenação. Com um catalisador 

(que é eliminado após o processo) é possível controlar a temperatura e também qual a 

quantidade de trans que será gerada no processo (Geuking,1995). O que a torna tão 
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chamativa para indústria é seu ponto de fusão, que comparada a outras gorduras será 

sempre maior (Jones, Kubow, 2000).  Isso significa que esse ingrediente pode ser 

utilizado para melhorar a consistência de produtos que necessitam de crocância, no caso 

dos biscoitos, e a textura macia nos bolinhos, além de acentuar sabor e aumentar a 

palatabilidade, ou seja, é responsável por melhorar as características tecnológicas e 

sensoriais dos alimentos (CHIARA et al., 2006).  

Outro fator de grande relevância para sua utilização é o prolongamento do prazo 

de validade dos produtos. Por se tratar de um ingrediente barato e de fácil manuseio, 

confere um alto ponto de fusão aos óleos vegetais. Do ponto de vista industrial é 

vantajoso investir em um ingrediente com diversas funções e ainda com baixo custo 

(CHIARA et al., 2006). 

Um estudo realizado por GALDINO et al. 2010, demonstra que a introdução de 

alimentos que contenham AGT ainda na infância elevam o risco de desencadear 

doenças como obesidade e aterosclerose, que progredirá na vida adulta. A doença 

aterosclerótica pode ter início na infância, de forma imperceptível, podendo progredir a 

partir dos 30 anos (FARIA et al., 2008).  

Uma pesquisa realizado por PIMENTEL et al. 2003 mostra que o consumo de 

alimentos que contém gordura hidrogenada rica em AGT, por crianças e adolescentes, 

pode contribuir para o desenvolvimento dessas doenças citadas por GALDINO (2010). 

A recomendação diária de gordura trans, para que se preserve a saúde segundo a 

ANVISA 2018, é algo inferior a 1% do valor energético total (VET) equivalente a 2 

gramas diários, considerando uma dieta de 2000 kcal. Essa quantidade diz respeito á 

alimentação de um adulto, portanto não há registros da quantidade segura para manter 

uma criança saudável e fora do risco de desenvolver DCNT. 

Segundo a ASBRAN (Associação Brasileira de Nutrição), desde 2004 a OMS 

recomenda que as indústrias eliminem a gordura trans de seus alimentos, devidos á 

todos os riscos que trazem para a saúde das pessoas. Porém, mesmo que as regras de 

rotulagem sejam modificadas, o Brasil permite que as indústrias possam omitir valores 

até 0,2g, ou seja, o produto pode conter essa quantidade e na rotulagem nutricional não 

apresentar valor da gordura TRANS. Um estudo do Idec (Instituto de Defesa do 

Consumidor) avaliou a quantidade de AGT em 50 produtos, dentre eles 40 biscoitos 

doces que foram bolachas recheadas, cookies entre outros. A partir da avaliação pode-se 
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perceber que uma bolacha cookie com gotas de chocolate possuía em sua tabela 

nutricional o valor 0 referente a gordura trans, mas quando conferida a lista de 

ingredientes, um dos principais era a “gordura vegetal hidrogenada”, o que provou que 

mesmo que em sua tabela nutricional o valor referente a AGT seja “0”, a gordura está 

sim presente no alimento. 

Em 2019, a ANVISA publicou a Resolução 332/2019 que estabelecia que as 

indústrias deveriam limitar o uso das Gorduras Trans em alimentos, dividida em fases.  

A primeira fase limita que sua presença não deve ultrapassar 2g nos óleos refinados, o 

prazo para essa adequação é de 18 meses, portanto, a partir do dia 1º de Julho de 2021 a 

lei passará a entrar em vigor, na mesma data entra em prática a segunda fase do projeto 

que busca limitar a mesma quantidade para os alimentos industrializados e 

comercializados no varejo e atacado. A restrição entra em vigor em 1º de Julho de 2023. 

A regra não vale para alimentos matéria-prima com fins industriais. A terceira fase 

prevê banir até o dia 1º de Janeiro de 2023 o ingrediente “gordura parcialmente 

hidrogenada”, a principal fonte de AGT em alimentos industriais. 

Pinto 2016, disse que é importante ficar atento aos ingredientes para saber se o 

alimento contém ou não AGT em sua composição. Em sua pesquisa analisou 251 

amostras de alimentos que alegavam ter “zero gordurastrans”, e pôde concluir que na 

lista de ingredientes muitos constavam “gordura vegetal”, mas não especificava qual 

tipo, ou seja, mesmo que o valor seja o decretado por lei de 0,2g e conste “0” na tabela 

nutricional, não é especificado qual tipo de gordura ficando a informação “mascarada” 

para os consumidores que acreditam  estar consumindo um produto que não contém 

gordura trans. 

 Dentro da indústria alimentícia, o açúcar é um ingrediente que acrescenta muito 

além de seu sabor doce característico. Também é utilizado como alimento para bactérias 

de fermentação, dar cor ao produto (ex: caramelo), serve como conservante e realçador 

de sabor, também cumpre a função de acrescentar textura aos alimentos. É um produto 

versátil e barato, que agrada o paladar dos consumidores de todas as idades e está muito 

presente na história das civilizações (FANI, 2014). 

 Em uma publicação a revista Aditivos e Ingredientes, FANI., 2014, relata que 

o açúcar é utilizado nos biscoitos para dar textura crocante, sabor adocicado e cor 

através da Reação de Maillard, também descreve sua função na produção dos bolinhos 
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como ingrediente necessário, o açúcar granulado,para que possa incorporar ar á gordura 

durante o processo de elaboração do creme. Com o objetivo de deixar os bolinhos mais 

suaves, a junção do açúcar e gordura permite que o ar fica preso nos grânulos cobertos 

pela gordura, fazendo com que o produto final tenha textura mais leve e macia. Quando 

a combinação açúcar e farinha de trigo entram na preparação da massa, ocorre a 

dissipação das moléculas de gliadina e glutenina, proteínas do glúten. Com essa 

separação, o glúten fica macio, fazendo com que o açúcar tenha a função de permitir 

que a massa tenha um maior poder de crescimento, deixando a massa volumosa e com 

leveza no produto final. Segundo FANI, 2014 o açúcar invertido passa um processo de 

hidrólise ácida que provoca a quebra da sacarose em duas moléculas de açúcar: glicose 

e frutose. Tem cor amarelada e possui um alto poder adoçante (20% a mais que a 

sacarose). Suas vantagens incluem: umectância (afinidade com a água), evitando que os 

bolos fiquem secos e quebradiços; funciona como substituto ao glicerol; é um 

modificador; melhorador de textura e inibidor de cristalização, garantindo que os 

bolinhos continuem macios e suaves por mais tempo.           

Diversos estudos mostram que as crianças que possuem hábitos de alta ingestão 

de alimentos ricos em açúcar, têm mais propensão a desenvolver cáries dentárias 

(LOPEZ. N; et al., 2011). Além das cáries, o alto consumo está diretamente ligado ao 

sobrepeso e a obesidade infantil, podendo acarretar outras doenças crônicas não 

transmissíveis, tanto na infância quanto no decorrer da vida (HANAN, S.;  et al., 2012).  

Segundo PERIBANEZ, 2008, o organismo humano consegue metabolizar o 

açúcar, transformando-o em energia, porém, não está fisiologicamente adaptado para 

seu excesso, ocasionando diversos problemas de saúde, como: osteoporose, 

hiperatividade, cárie dentária, depressão, esteatose hepática, diabetes tipo II, obesidade, 

aumento do colesterol, candidíase vaginal, hipertensão arterial, labirintites e alergias. 

Muito se sabe dos malefícios causados pelo excesso de açúcar no organismo. Nas 

crianças, os riscos a curto e longo prazo são ainda mais alarmantes (AZEVEDO. et al., 

2016). Além dos problemas causados à saúde física, crianças obesas podem apresentar 

baixa autoestima, o que pode acarretar em um mal estar psicológico e social 

(ABRANTES, M.;. et al., 2002). 

O tipo de alimentação oferecido à criança estabelece uma influência não apenas 

em seu estado atual, mas também nas preferências alimentares da vida adulta 
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(Ministério da saúde, 2009). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que a 

quantidade de açúcar, tanto para adultos, quanto para crianças, seja de 5% do valor 

calórico total da dieta diária.  Enquanto o Guia Alimentar para População Brasileira não 

estabelece uma quantidade para manter o bem estar, porém, define que se deve 

consumir uma pequena quantidade, visto que podem causar problemas de saúde. 

 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo os estudos analisados, pôde-se perceber que a indústria alimentar 

enxerga esses ingredientes como facilitadores e melhoradores para o desenvolvimento 

de produtos. Com tantos benefícios industriais, é compreensível sua grande utilização 

no mercado, porém, não refletidos na saúde da população e tampouco no público 

infantil, que pode ser afetado já na infância através de obesidade, cáries dentárias e 

alergias, resultando em crises de asma e ataques anafiláticos. Na vida adulta, o resultado 

dessa ingestão apresenta-se como efeito tardio. São muitos os males causados por esses 

ingredientes. Seu consumo deve ser evitado sempre que possível. Os pais devem tomar 

cuidado com a publicidade, que muitas vezes é o impulsionador do seu consumo, e com 

a leitura dos ingredientes, mesmo que a tabela nutricional apresente “0 gorduras 

TRANS”. Cabe aos pais ensinar desde cedo que esses alimentos não trazem benefícios 

ao organismo, e que seus filhos devem sempre optar por uma alimentação saudável, o 

hábito desde a infância pode prevenir doenças futuras. 
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