
 

 



 

 

OS DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCAR (SACAROSE) 

 

O açúcar é um termo genérico usado para carboidratos cristalizados comestíveis, 

principalmente sacarose, lactose e frutose. Costuma-se referir o açúcar à sacarose, 

identificando outros açúcares por seus nomes específicos (glicose, frutose, etc).  

Quando se fala em açúcar (sacarose), há uma grande variedade no mercado, o que 

nos deixa com muitas dúvidas sobre qual devemos escolher.  

Na hora da compra devemos levar em consideração alguns aspectos como em que 

tipo de preparação será utilizado, pois pode interferir no sabor e na cor; se possui 

nutrientes; se a quantidade de sacarose contida no produto é muito alta. Enfim, a 

melhor escolha dependerá da finalidade do uso.  

Vamos conferir as principais diferenças entre os tipos de açucares mais comuns no 

mercado:  

 Açúcar cristal é obtido a partir da cana de açúcar, cujo caldo passa por um 

processo de cozimento e refinação até a obtenção dos cristais de açúcar. 

Este processo promove a perda de vitaminas e minerais. Apresenta 

coloração esbranquiçada com cristais grandes e transparentes. É o mais 

conhecido e consumido. 

 

 Açúcar refinado é obtido a partir da dissolução do açúcar cristal passando 

por processos de refinamento e clarificação. Pode conter traços dos produtos 

químicos utilizados durante o processamento. 

 

 Açúcar de confeiteiro é um açúcar mais fininho e dilui mais facilmente. É 

muito utilizado na confeitaria para preparo de glacês e coberturas. Possui 

amido na sua composição para manter os mini cristais soltinhos.  

 

 Açúcar mascavo é a forma mais bruta da extração do açúcar da cana, 

sendo extraído depois do cozimento do caldo. Como não passa por processo 



 

químico de clarificação e refinamento, é mais integral e preserva os minerais 

e vitaminas originais da cana. 

 

 Açúcar demerara Passa por um refinamento leve e não recebe nenhum 

aditivo químico. Seus grãos possuem coloração marrom claro devido à 

camada de melado que envolve seus cristais. Também possui minerais em 

sua composição e tem um sabor mais suave que o açúcar mascavo. 

 

 Açúcar light é uma mistura de açúcar refinado com adoçante, fazendo com 

que tenha menos calorias.   

Outro açúcar muito consumido atualmente é o açúcar de coco, que é obtido a partir 

da seiva do coqueiro. Não contém conservantes e não passa por processo de 

refinamento. Possui vitaminas e minerais, pois é integral. 

Devido ao alto teor de calorias independentemente do tipo de açúcar o seu 

consumo deve ser a menor quantidade possível.   

Uma dica é reduzir o consumo de açúcar aos poucos. 

Experimente adoçar cada vez menos para sentir mais o gosto natural dos alimentos. 

Seu paladar irá se adaptar gradativamente. 

 


