
Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (2) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 
 

28 

 

    

RG NEWS 
 

IV - Expresse a sua opinião 

O excesso de açúcar nos alimentos 

Afonso Celso Candeira Valois a 

a Pesquisador Aposentado da Embrapa. 

 

Contextualização 

Atualmente muito tem sido discutido sobre o 
excesso do açúcar (sacarose) nos alimentos, conduzindo à 
obesidade, excesso do mau colesterol no sangue (LDL), 
além de inúmeros outros malefícios à saúde. Têm havido 
boas instruções, nas mídias escritas e faladas, que 
conduzem à preferência por alimentos funcionais (aqueles 
que fazem bem à saúde), bem como, a distinção entre suco 
de frutas, néctar e refresco, belos recados televisivos 
indutivos ao uso de adoçantes artificiais como aspartame, 
ciclamatos e sacarinas (chama-se atenção para evitar o 
aspartame por causar mal à saúde). 

Opções válidas como adoçantes têm sido adotadas 
como os edulcorantes esteviosideo e rebaudiosideo, ambos 
extraídos da Estévia (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, 
família Asteraceae), a qual já era consumida no passado 
como adoçante pelos índios Guaranis.  

Possui substâncias extremamente doces (300 e 450 
vezes respectivamente, mais doces em relação ao açúcar 
da cana-de-açúcar), porém não sendo absorvidas pelo 
corpo humano, sem causar obesidade, propícias para 
pessoas diabéticas, sem efeitos colaterais danosos, de 
sabor incomparável quando esses dois adoçantes são 
misturados com equilíbrio, além de outras vantagens 
comparativas, sendo assim esses edulcorantes naturais os 
mais apropriados e salutares nesta verdadeira competição 
por alimentos doces. Além desses reconhecidos benefícios 
deve-se enfatizar que ainda não existe nenhuma 
comprovação científica de que os edulcorantes advindos 
da Estévia causem qualquer malefício à saúde humana, 
diante dos inúmeros artigos técnicos-científicos nacionais 
e internacionais já publicados sobre o tema que incluem 

consistentes testes biológicos, o que tem ampliado o seu 
uso em refrigerantes e outros produtos. 

A Estévia é um arbusto dicotiledônio, ordem 
Asterales, da família Asteraceae. É alógama, semiperene, 
e ocorre espontaneamente na América do Sul, região da 
Serra do Amambai, entre o Brasil e o Paraguai. 

Objetivo deste artigo 

Aqui apraz-me inserir um breve relato de caso onde 
as pessoas se acostumam a ingerir alimentos açucarados. 
Há um costume de que quando uma criança nasce e vai ser 
alimentada pela primeira vez, especialmente no caso onde 
a mãe não pode oferecer o colostro, logo lhe é 
cuidadosamente colocado na boca um chumaço de 
algodão umedecido com água e açúcar (sacarose) para ela 
sugar, seguido mais adiante por mamadeiras com leite 
doce, papinhas, mingaus etc. Com isso, desde cedo a 
criança se acostuma com os alimentos doces, muitas vezes 
com exageros, sem poder de escolha, e assim cresce com 
esse mal procedimento de ingerir líquidos ou outras 
comidas doces.  

Na minha opinião acredito na execução de uma 
campanha nacional para efetivar uma mudança paulatina 
de hábito, atitude, postura, cultura, costume, conduta e 
educação alimentar das pessoas, desde criança, no sentido 
de mitigar ou mesmo evitar as comidas doces em demasia. 
Em princípio, isso deveria começar desde as maternidades 
e creches públicas e privadas, além das escolas de tempo 
integral, o que já seria uma enorme contribuição ao 
sucesso de uma vida saudável. Nesse sentido reforço que 
as creches públicas e privadas e escolas de tempo integral 
também poderiam ser envolvidas nessa proposição de 
esforço nacional para a redução de açúcar nos alimentos. 
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É fundamental que os profissionais pediatras e da culinária 
também sejam componentes ativos deste muito importante 
processo! 

Existe ainda a necessidade de se atentar para a 
absorção rápida das substâncias doces pelo organismo 
humano, e em vista disto dar preferência aos produtos de 
liberação lenta de açúcar na corrente sanguínea como 
aveia, centeio, feijão, ervilha, lentilha, soja e batata-doce, 
evitando ou mitigando o uso daqueles com elevados 
índices glicêmicos, que promovem a alta liberação de 
insulina, hormônio produzido pelo pâncreas que, em 
excesso, estimula o corpo humano a armazenar gorduras, 
como cenoura e beterraba, além de produtos que têm como 
fonte o açúcar da cana-de-açúcar. Desta forma, o melhor 
mesmo é preferir os edulcorantes oriundos da Estévia que 
embora atualmente sejam mais caros, com o aumento da 
produção e consumo deverão se tornar cada vez mais 
baratos, tornando-os acessíveis a todos! 

O uso da Estévia 

Este germoplasma nativo necessita de um 
consistente programa de introdução, coleta, conservação, 
avaliação, documentação e informatização, e utilização de 
recursos genéticos em projetos de melhoramento genético, 
além de outras ciências afins. Para tanto, torna-se 
premente a implementação de bancos ativos de 
germoplasma.  

A criação de um BAG específico se justifica 
plenamente pela sua enorme relevância do ponto de vista 
social, econômico, ambiental e político, principalmente 
pela produção dos dois edulcorantes, o esteviosídeo e o 
rebaudiosideo, com maior concentração nas folhas. Estes 
edulcorantes conforme acima, são em média, 
respectivamente, de 300 a 450 vezes mais doces que o 
açúcar da cana-de açúcar. No entanto, não são 
metabolizados pelo corpo humano, possuindo 
propriedades excepcionais, como serem não calóricos, 
antidiabéticos, antiglicêmicos, anticáries, sem efeitos 
colaterais, além de outras vantagens comparativas, 
inclusive sendo úteis para a produção de fitormônios bem 
mais baratos, bem como, o uso do bagaço pode ser 
empregado na alimentação animal.  

A título de sugestão, a base física desse BAG 
poderia ser estabelecida no campo experimental da 
Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados, MS), por ficar 
localizada próximo à área de dispersão natural da 
variabilidade genética do germoplasma desta espécie 
(Serra do Amambaí), dentre outras vantagens 
comparativas! 

Em termos do desenvolvimento de novos genótipos, 
quando estive fazendo treinamento a nível de pós-
doutorado nos Estados Unidos, a Estévia foi um dos 
produtos que usei nas pesquisas, neste caso com o fito de 
aumentar a concentração dos edulcorantes nas folhas. Para 
isso, sementes (aquênios) foram tratados com a colchicina 
(C22H25NO6) a 0,5%, tendo sido obtidos indivíduos 
poliploides com significativo sabor adocicado nas folhas 
em relação aos diploides (VALOIS, 1992). Através de 
cooperação técnica entre a Embrapa e a Unicamp, 
explantes foram cedidos para pesquisas adicionais bem-
sucedidas nesta universidade! 

Embora haja questionamentos quanto ao sabor 
amargo que o edulcorante possa transferir para algumas 
bebidas, isto pode ser minimizado pelo novo processo de 
extração do esteviosideo e que também envolve o 
rebaudiosideo, tornando a mistura mais palatável. Uma 
alternativa seria utilizar edulcorantes em mistura com o 
açúcar comum ou mesmo mascavo ou orgânico, na 
proporção ao redor de 1:1, que também tem se mostrado 
saudável e funcional. 

Conclusões 

1. Deve-se montar um BAG Estévia no plano federal, e 
assim incentivar os trabalhos de pré-melhoramento e 
de melhoramento genético, para obter mais cultivares 
que potencializem o seu uso industrial. 
 

2. Sugere-se incentivar o consumo dos edulcorantes da 
Estévia e consequentemente mudar os hábitos dos 
brasileiros quanto ao consumo do tão nocivo açúcar 
(sacarose). 
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