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1. RESUMO  

Os refrigerantes são bebidas carbonatadas e não alcoólicas produzidas 

industrialmente à base de açúcar líquido (xarope simples) e gás carbônico, 

podendo conter edulcorantes e aromas sintéticos em sua composição. O Brasil 

é o terceiro produtor mundial de refrigerantes, depois dos Estados Unidos e 

México, contudo em relação ao consumo per capita é da ordem de 69 Litros 

por habitante por ano, o que coloca o país na 28ª posição. O brasileiro 

consome menos de 50% das necessidades diárias de fibras, quando a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 25g para um 

adulto. Pensando nisso, uma empresa de bebidas, lançou um refrigerante com 

fibras e zero açúcar nos sabores Cola e Guaraná. O foco da marca é que é uma 

bebida que une os benefícios das fibras à satisfação de apreciar um 

refrigerante saboroso, refrescante e de baixa caloria. O objetivo deste trabalho 

foi verificar a preferência do consumidor e comparar sensorialmente, com 

relação aos atributos odor, sabor e doçura, uma marca de refrigerante sabor 

guaraná enriquecida com fibras (marca A) a duas outras marcas, uma marca 

de refrigerante líder de mercado (marca B) e uma marca regional (marca C). As 

amostras de refrigerante sabor guaraná envasadas em garrafas de 

politereftalato de etileno de 2000mL foram adquiridas no comércio local do 

município de São José do Rio Preto-SP. A análise sensorial foi realizada no 

laboratório de Análise Sensorial da Unilago. Para esta análise, utilizou-se o 

Teste de Aceitação Geral, através de uma escala hedônica de nove pontos, 

sendo 9 - gostei muitíssimo e 1 - desgostei muitíssimo e 84 julgadores não 

treinados. Aos julgadores, foram entregues3 amostras de refrigerante sabor 

guaraná a 5ºC, e pediu-se que avaliassem os atributos odor, sabor e doçura. 

Os dados sensoriais obtidos foram submetidos à análise de variância, ao teste 

de comparação de médias de Tukey ao nível de 5% de significância. Verifica-

se que, as marcas B e C (refrigerante líder de mercado e refrigerante regional) 

foram os mais aceitos (notas 7,0-“gostei moderadamente”) em todos os 

atributos como cor, aroma e sabor, não ocorrendo diferenças estatísticas entre 

eles. Já, a marca A (refrigerante de guaraná enriquecida com fibras) foi o 

menos aceito com média de aceitação igual a 5,8 (gostei ligeiramente). 



Independentemente da matéria-prima utilizada na produção das bebidas, a 

aceitação dos provadores foi pelo refrigerante mais adocicado (marca C). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os refrigerantes são bebidas não alcoólicas, não fermentadas, 

produzidas com água, açúcar, suco natural ou extrato vegetal, corante, 

acidulante, antioxidante, aromatizante, conservante e gás carbônico. É 

basicamente um alimento que fornece calorias, asquais são obtidas do açúcar 

utilizado para a sua produção, sendo que um refrigerante a11°Brix fornece 

aproximadamente 450 calorias/L (TOCCHINI; NISIDA, 1995). 

Com uma produção de 11,5 bilhões de litros, o Brasil está situado entre 

os três primeiros produtores mundiais de refrigerantes, embora seja o 25º país 

em consumo per capita de refrigerantes (BERTO, 2001). De acordo com a 

literatura especializada, o setor de bebidas não-alcoólicas deverá continuar 

crescendo nos próximos anos e essa tendência indica a preocupação dos 

consumidores na busca de bebidas mais saudáveis. 

Apesar da elevada produção de refrigerantes, as engarrafadoras 

brasileirasproduzem quatro tipos básicos de sabores: cola, guaraná, laranja e 

limão, sendo que os saboresuva, maçã, citros, morango, abacaxi. são 

comercializados em pequenas proporções. As marcasregionais de refrigerantes 

detêm 30% do mercado brasileiro e crescem a taxas maiores emrelação às 

grandes marcas (SALATA, 2003) 

Entre 1989 e 2000 houve um crescimento no consumo de refrigerantes 

de 100%, como demonstra a Figura 1. Atualmente, de acordo com a ABIR – 

Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, estão no mercado cerca de 

700 empresas de refrigerantes e por volta de 3.500 marcas sendo 

comercializadas (BERTO, 2001). Sendo que 176 destas empresas são 

produtoras de refrigerantes regionais (SALATA, 2003). 

Inspirado em um produto da matriz japonesa e adaptado em embalagem 

e sabor para atender ao perfil do público brasileiro: cola e guaraná, uma das 

maiores empresas do país, lança uma bebida com fibras e baixa caloria. 

Segundo dados da marca, esse refrigerante está em linha com uma 



necessidade do dia a dia do consumidor: ter uma alimentação equilibrada, sem 

alterar sua rotina diária.  

A fibra é amplamente reconhecida como um papel benéfico na saúde, 

quando consumida em níveis adequados: 25g por dia para adultos saudáveis. 

Um dos principais benefícios das fibras é o auxílio na perda de peso e a 

melhora da regularidade intestinal. 

Os alimentos ricos em fibras são, essencialmente, os alimentos de 

origem vegetal, como cereais, frutas, vegetais, leguminosas e frutas secas. As 

fibras são constituintes naturais encontradas nos alimentos, que facilitam o 

funcionamento do intestino combatendo a prisão de ventre e ajudando a 

diminuir a fome. Além disso, também diminuem a absorção de açúcares e 

gorduras, ajudando no combate à diabetes e colesterol alto (ZANIN, 2015). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi comparar sensorialmente, com relação aos 

atributos odor, sabor e doçuraum refrigerante enriquecido com fibrascom outros 

dois tipos de refrigerante sabor guaraná, sendo um refrigerante produzido por 

empresa líder de mercado e o outro de uma marca regional, realizada com um 

grupo de oitenta e quatro indivíduos. 

 

4. METODOLOGIA  

4.1 Formulação do refrigerante com fibras 

O refrigerante com fibras possui uma tabela nutricional praticamente 

zerada, com pouquíssimas calorias, pouco sódio e 2,6 g de fibras, o que 

representa 10% do valor que devemos consumir diariamente. 

Possui os seguintes ingredientes do sabor Guaraná: água carbonatada, 

dextrina resistente (fibra alimentar), extrato de guaraná, acidulante INS 330, 

aroma idêntico ao natural de guaraná, edulcorantes artificiais ciclamato de 

sódio (64,0 mg) e sucralose (9,30 mg) POR 100 mL, conservador INS 211, 

regulador de acidez INS 578 e corante INS 150d. A Figura 1 apresenta a 

Informação Nutricional do refrigerante com fibras e baixa caloria. 

 

 

 



Figura 1: Informação Nutricional do Refrigerante com Fibras (marca A) 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

PORÇÃO DE 200 mL (1 COPO) 

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD * 

Valor energético 10 kcal = 42 kJ 0% 

Carboidratos 0 g DOS QUAIS 0% 

Açucares 0g (**) 

Gorduras Totais 0.5g 1% 

Gorduras Saturadas 0.3g 1% 

Gorduras Trans 0g (**) 

Fibra Alimentar 2.6g 10% 

Sódio 33mg 1% 

Não contém quantidades significativas de Proteínas. 

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

suas necessidades energéticas.                                                                                 

(**) Valores diários não estabelecidos. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Aceitabilidadedos refrigerantes sabor guaraná 

 

O Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação aos atributos 

odor, sabor e doçura. Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade do produto 

foi adotada a expressão: 



IA(%) = A x 100/B, onde A = nota média obtida para o produto, e B = nota 

máxima dada ao produto. O IA com boa repercussão tem sido considerado ≥ 

70% (BISPO et al., 2004). 

 

5.2 Análise sensorial 

 

Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação 

sensorial (teste afetivo de aceitação), utilizando uma equipe composta por 84 

provadores não treinados, com idade entre 18 e 54 anos de ambos os sexos, 

alunos e professores da União das Faculdades dos Grandes Lagos – 

UNILAGO. Foi solicitado aos provadores avaliação dos atributos: aroma, cor 

e sabor, por meio de escala hedônica de 9 pontos, sendo os extremos 1. 

Desgostei muitíssimo e 9. Gostei muitíssimo. Os resultados obtidos nos 

testes de aceitação foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste 

de Tukey (p<0,05). 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Aceitabilidade dos refrigerantes sabor guaraná 

 

O Índice de Aceitabilidade Geral (IA) verificado para os refrigerantes das 

marcas B e C foram significativos, com 77,3% e 82%, respectivamente em 

cada atributo avaliado, considerando a repercussão favorável quando ≥ 70%, 

segundo Bispoet al. (2004). Já, para orefrigerante com fibras (marca A), o 

índice de aceitabilidade geral foi não significativo, com 64,4%. Os índices de 

aceitabilidade das marcas B e C foram significativos, variando de 77,0 a 

85,5%, em cada atributo avaliado, considerando a repercussão favorável 

(Tabela 1). 

  

 

 

 

 



TABELA 1. Índice de Aceitabilidade dos refrigerantes segundo cada atributo 

avaliado. 

 

Marcas dos 

Refrigerantes  

 

Atributos 

 

Notas 

Médias 

 

Índice de 

Aceitabilidade 

(%) 

 

Índice de 

Aceitabilidade 

Geral (%) 

 Odor 6,1 67,8  

Marca A Doçura 5,7 63,3 64,4% 

 Sabor 5,6 62,2  

 Odor 6,9 77,0  

Marca B Doçura 7,0 77,8 77,3% 

 Sabor 6,9 77,0  

 Odor 7,7 85,5  

Marca C Doçura 7,2 80,0 82,0% 

 Sabor 7,2 80,0  

 

6.2 Análise sensorial 

O perfil dos consumidores que participaram da Análise Sensorial é 

mostrado na Figura 1. Verifica que a maioria dos provadores que participaram 

do teste tem faixa etária entre 18 e 30 anos (79 %). 

 

 

 

 



Figura 1. Faixa Etária dos provadores utilizados no teste de  
análise sensorial de refrigerantes. 
 

 

 

 Através da análise dos resultados do teste de aceitação (Tabela 2), 

observou-se que as amostras dos refrigerantes foram igualmente aceitas 

pelos provadores quanto ao odor. Verifica-se, que o refrigerante regional foi o 

mais aceito em todos os atributos como cor, aroma e sabor, não ocorrendo 

diferenças estatísticas entre eles.  

 

Tabela 2. Médias da aceitação das amostras 

Atributos Marca A Marca B Marca C 

Odor 6,1a 6,9a 7,7a 

Doçura 5,7b 7,0a 7,2a 

Sabor 5,6b 6,9a 7,2a c 

      Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística ano nível de 5%. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As amostras dos refrigerantes não foram igualmente aceitas pelos 

provadores quanto a cor, sabor e doçura. O refrigerante líder regional (marca 

C) foi o mais aceito em todos os atributos como odor, doçura e sabor, não 

ocorrendo diferenças estatísticas entre eles. Verifica-se que, as marcas B e C 

79%

21%

Faixa Etária

18 a 30 anos

31 a 45 anos



(refrigerante líder de mercado e refrigerante regional) foram os mais aceitos 

(notas 7,0-“gostei moderadamente”) em todos os atributos como cor, aroma e 

sabor, não ocorrendo diferenças estatísticas entre eles. Já, a marca A 

(refrigerante de guaraná enriquecida com fibras) foi o menos aceito com média 

de aceitação igual a 5,8 (gostei ligeiramente). 

Verificou-se que, independentemente da matéria-prima utilizada na 

produção das bebidas, os resultados do índice de aceitabilidade e do teste de 

aceitação mostraram, portanto que, o refrigerante regional, foi o produto com a 

maior aceitação. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

BERTO, D. Refrigerantes: pura efervescência em ascensão desenfreada. 

Engarrafador Moderno, São Bernardo do Campo, v.11, n.91, p.38-42, nov. 

2001. 

 

BISPO, E. S.et al. Processamento, Estabilidade e Aceitabilidade de Marinado 

de Vongole. Ciência e Tecnologia de Alimentos. v. 24, n. 3, p. 353-356, 

2004. 

 

SALATA, C. C. Produção de Refrigerante a partir de Suco 

IntegralCongelado e Suco Desidratado de Maracujá (Passiflora edulisf. 

flavicarpa): Avaliação Físico-Química, Sensorial e Econômica. Dissertação 

(Mestrado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP – 

Campus de Botucatu, 2003. 

 

TOCCHINI, R.P.; NISIDA, A.L.A.C. Industrialização de refrigerantes. 

Campinas: Ital/Fruthotec, 1995. 50 p. (Manual). 

 

ZANIN, T. Alimentos Ricos em Fibras. Disponível 

em:<http://www.tuasaude.com/alimentos-ricos-em-fibras>. Acesso em: 16 jun. 

2015. 

 

 

http://www.tuasaude.com/alimentos-ricos-em-fibras%3e.%20Acesso%20em:%2016

