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RESUMO 
 
Objetivo: do trabalho foi analisar o teor de açúcares e gorduras totais de biscoitos 
integrais de cinco marcas distintas, investigando fraudes na rotulagem em relação 
ao conteúdo real dos biscoitos. Método: Foi avaliado através do método Fenol 
Sulfúrico para analise do açúcar e a determinação de lipídeo para as gorduras, 
sendo assim. Resultados: foi possível observar fraudes em todos os biscoitos 
analisados com teor de açúcar maior do que o referido na tabela nutricional e maior 
do que os 20% de variação permitida pela RDC N° 360. Contrariando também a 
legislação que define um alimento integral se o produto tiver mais que 51% de grãos 
integrais na sua composição, já que a maioria dos biscoitos analisados 
apresentaram mais da metade de sua composição de carboidratos simples, neste 
caso o açúcar, clarificando esse trabalho novamente de fraudes de auto rotulagem 
de biscoitos integrais e tabela nutricional. Já a gordura analisada estava de acordo 
com a rotulagem de todas as marcas. Conclusão: Fraudes desse tipo ocorrem de 
maneira lubridiadora, modificando até a capacidade nutritiva prometida ao alimento, 
com intenção de obter maiores lucros em cima de consumidores que confiam e 
adquirem de maneira  leiga e inofensiva seus produtos, sendo necessário que haja 
segurança alimentar e empresas alimentícias que trabalhem de maneira límpida e 
transparente principalmente em alimentos que prometem serem sinônimo de 
alimentação saudável.  
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ABSTRACT 

 
The Objective: of this study was to analyze the total sugars and total fat content of 
five different brands, investigating label frauds in relation to the actual content of the 
biscuits. Method: It was evaluated by means of the method Sulphuric Phenol for 
sugar analysis and the determination of lipid for the fats, and thus. Results: it was 
possible to observe frauds in all cookies analyzed with a sugar content higher than 
that mentioned in the nutritional table and greater than the 20% variation allowed by 
RDC No. 360. Contrary also to the legislation that defines an integral food if the 
product has more than 51% of whole grains in its composition, since most of the 
biscuits analyzed presented more than half of their composition of simple 
carbohydrates, in this case the sugar, clarifying this work again of self-labeling frauds 
of whole biscuits and table nutritional. Already the fat analyzed was in agreement 
with the labeling of all brands. Conclusion: Frauds of this type occur in a lubricating 
way, modifying even the nutritional capacity promised to the food, with the intention 
of obtaining greater profits over consumers who trust and acquire in a layman and 
harmless their products, being necessary that there is food security and food 
companies that work in a clear and transparent way mainly in foods that promise to 
be synonymous with healthy food. 
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INTRODUÇÃO 

 

A valorização do que se come é motivo de priorização.  Neste 

sentido, o atendimento nutricional, tanto pelo nutricionista, quanto pelas empresas 

que produzem alimentos, deve ser mais do que fornecer um padrão de dieta ou 

informações nutricionais, representa a atuação de um efetivo modelo de reeducação 

alimentar, segurança alimentar, sendo designada principalmente ao profissional 

nutricionista, visando uma melhora na alimentação, saúde e na qualidade de vida 

(WITTH; SCHNEIDER, 2011).  

Paralelo a isso, mudanças na composição das dietas e no estilo de 

vida dos indivíduos decorrentes de mudanças no ambiente relacionado à 

industrialização, urbanização, economia global, aumenta a demanda por alimentos 

de fácil consumo (CLARO; MONTEIRO, 2010).  

Como uma opção de alimento acessível, embora não constituam um 

alimento básico como o pão, os biscoitos são aceitos e consumidos por pessoas de 

qualquer idade (EL-DASH; GERMANI, 1994).  

Segundo Mansur, (2011) a crescente demanda por alimentos ricos 

em fibras e funcionais trouxe como opção os biscoitos integrais, com farinha branca 

refinada substituída de forma total ou parcial pela farinha de trigo integral ou por 

fontes proteicas e de fibras com quantidade de gorduras e açúcar são diminuídas, 

porém, o predomínio de ingrediente deve ser da farinha de trigo integral para estar 

de acordo com o PROJETO DE LEI N° 5.081-A, DE 2013 que dispõe em seu 

regulamento a totalidade de 51% ou mais de predomínio de grãos integrais para um 

alimento seja considerado integral. 

Sendo assim é imprescindível conhecer e utilizar as informações que 

constam nos rótulos dos alimentos para que possa ser consumido um alimento de 

acordo com a necessidade requerida e que as empresas sejam fiéis as tabelas 

nutricionais, para que os consumidores possam escolher os melhores produtos e os 

profissionais da saúde como o nutricionista possam indicar os alimentos que 

possuam maiores benefícios à população (SILVA; GOLLON; THEODORO, 2014).  

 

METODOLOGIA 

  A pesquisa realizada foi um estudo transversal, avaliado em um 

único momento, de caráter qualitativo. A análise do açúcar total foi realizada no 



laboratório de análises de alimentos da Universidade de Estadual de Londrina UEL, 

no município de Londrina, PR. Já a análise da gordura total foi realizada no 

laboratório de análise de alimentos da empresa SL Alimentos Ltda. 

Os açúcares totais foram determinados pelo método Fenol-Sulfúrico, 

segundo Dubois e colaboradores (1956). 

A determinação de lipídeos foi realizada de acordo com Lutz (1985). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A detecção da presença de açúcar em maior quantidade do que a 

referida nas tabelas nutricionais foi encontrada nas maiorias nas amostras 

analisadas, deixa evidente a possível realização de fraudes na rotulagem do produto 

e exposição dos consumidores a produtos de qualidade duvidosa. 

De acordo com o quadro 1 abaixo é possível analisar os resultados 

em possíveis fraudes do tipo em que a declaração na rotulagem não condiz com o 

contido na embalagem. 

 

Quadro 1 - Teor de açúcar em relação a tabela nutricional 

 

Fonte:  Mattos, 2018. 

No quadro 1 houve uma variação de 4 a 14g de açúcar e três das 

amostras mostraram-se acima do referido a tabela nutricional. A amostra 3, 

apresentou maior diferenciação na quantidade de açúcar quando comparado com as 

informações nutricionais da embalagem.  
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Ao quadro 5 refere-se ao teor de gordura total de todas as amostras 

analisadas integrais e biscoitos recheados, comparando com o rótulo.  

 

Quadro 5 - Teor de gordura em relação a tabela nutricional 

 

Fonte: Mattos. 

Um estudo realizado em barras de cereais por Stork e Oliveira 

(2015) em relação ao valor de gorduras 90% das marcas analisadas apresentaram 

valores adequados e dentro da tolerância de 20% para mais ou para menos dos 

valores rotulados 

Contudo, mesmo que os valores de gorduras no presente estudo 

estejam em conformidade, não ofusca o fato mais relevante desta analise o teor 

exacerbado em todas as amostras de açúcares simples não rotulado. A ANVISA 

determina penalidades para o não cumprimento das normas e dentro de suas 

regulamentações destacam-se a rotulagem de produtos, regras de padronização das 

informações, alegam segundo CONAQ (2018) “Verificar qualquer adulteração, 

falsificação ou fraude em alimentos e bebidas que possam acarretar risco à saúde 

pública ou mesmo enganar seus consumidores”. Ocorre uma divergência entre os 

lados afetados, sugerindo não fiscalização da ANVISA, ou o não cumprimento das 

normas pelas empresas. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que à análise de açúcares totais todas as amostras 

mostraram maior divergência em relação aos valores expressos a  tabela nutricional, 

não estando de acordo com a, indicando fraude,  mostrando nível superior do teor 

de açúcar ao de carboidratos e também nível igual ou superior as bolachas 

recheadas, as gorduras totais mostraram valores dentro dos padrões permitidos 

diante da análise. Essas não conformidades atrapalham o trabalho do nutricionista, 

não atendendo aos objetivos e estratégias do nutricionista a população. 
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