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1. RESUMO 

 

O crescimento do setor de bebidas nos anos 90, baseado tanto no aumento do 

volume de produção quanto no aumento do consumo per capita, tem 

despertado o interesse da indústria de bebidas para a produção de novos tipos 

de produtos. O Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado mundial, 

sendo classificado como o terceiro maior mercado de bebidas, embora seu 

consumo per capita, estimado em 721 litros, seja ainda pequeno. Os 

preparados sólidos para refresco (PSRs) são definidos como sendo produtos à 

base de suco ou extrato vegetal de sua origem e açúcar, podendo ser 

adicionado de edulcorantes hipocalóricos e não calórico destinado à 

elaboração de bebida para o consumo imediato pela adição de água potável. 

Este trabalho destina se ao lançamento de um novo preparo de refresco em pó, 

nos sabores laranja e uva. Foi utilizado o método de análise sensorial de 

aceitação geral para avaliar os seguintes atributos, acidez, cor, dulçor e sabor, 

com escala hedônica de 1 desgostei muitíssimo a 9 gostei muitíssimo. Esta 

análise foi realizada por alunos e professores da União das Faculdades dos 

Grandes Lagos (UNILAGO). O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o 

suco sabor uva foi significativo, variando entre 80,9 a 84,5%, em cada atributo 

avaliado. Para o sabor laranja, os índices de aceitabilidade também foram 

significativos para todos os atributos, variando de 76,2 a 80%. Através da 

análise dos resultados do teste de aceitação, observou-se que as amostras dos 

preparos de refresco foram igualmente aceitos pelos provadores. Os resultados 

do índice de aceitabilidade e do teste de aceitação mostraram, portanto que, o 

refresco, sabor uva, foi o produto com a maior aceitação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os preparados artificiais sólidos para refresco, popularmente conhecidos 

como pó para refresco, já estão perfeitamente integrados ao dia-a-dia do 

consumidor brasileiro, dada à sua facilidade de preparo, ao seu rendimento e 

ao seu preço de mercado, bastante inferior, se comparado às bebidas prontas 

para o consumo, como os refrigerantes, por exemplo, o que o torna mais 



acessível economicamente, principalmente para as populações de renda mais 

baixa (INMETRO, 1999). 

De acordo com legislação sobre bebidas, o refresco ou bebida de fruta 

ou de vegetal, é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água 

potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem 

adição de açúcares. Os refrescos de laranja ou laranjada, de tangerina e de 

uva deverão conter no mínimo trinta por cento em volume de suco natural. 

Preparado sólido para refresco é o produto à base de suco ou extrato vegetal 

de sua origem e açúcares, destinado à elaboração de bebida para o consumo, 

após sua diluição em água potável, podendo ser adicionado de edulcorante 

hipocalórico e não calórico (BRASIL, 2009). 

Os preparados em pó para refresco apareceram em 1960, 

comercializados em embalagens pequenas e como um produto não adoçado. A 

partir daí foram ocorrendo alterações na formulação, como o emprego misto de 

açúcar e adoçante. Em 1999, com o apelo de adição de polpa de fruta, mudou 

o conceito do produto junto ao consumidor. Ganharam nos últimos anos, mais 

consistência, melhor aparência e passaram a ser oferecidos em pontos de 

vendas sofisticados, entrando no espaço da comodidade, no lugar dos sucos 

naturais. No período de fevereiro a março de 2004, o volume de consumo 

correspondeu a aproximadamente 299 milhões de litro, sendo o sabor laranja o 

mais procurado nas compras para as famílias (CALEGUER et al., 2006). 

Os Preparados Sólidos para Refresco (PSR) são utilizados no preparo de 

bebidas, devendo ser dissolvidos em água fria, simulando o sabor do suco de 

fruta natural. Entre as vantagens do consumo destes produtos estão as 

facilidades de estocagem e de preparo, além da grande aceitação por adultos e 

crianças. Os PSR são utilizados em mais de 54% dos lares brasileiros, com um 

consumo anual per capta de 16 litros. De acordo com uma pesquisa de hábitos 

alimentares realizada no Brasil, os PSR são considerados itens da cesta básica 

e constitui alternativa econômica em relação aos sucos prontos e refrigerantes. 

(SILVA et al, 2005). 

A avaliação sensorial intervém nas diferentes etapas do ciclo de 

desenvolvimento de produtos; como na seleção e caracterização de matérias 

primas, na seleção do processo de elaboração, no estabelecimento das 

especificações das variáveis das diferentes etapas do processo, na otimização 



da formulação, na seleção dos sistemas de envase e das condições de 

armazenamento e no estudo de vida útil do produto final (BARBOZA; FREITAS; 

WASZCZNSKYJ, 2003). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Realizar uma análise sensorial para o lançamento de um novo preparo 

de refresco em pó, verificando a aceitabilidade dos sabores uva e laranja e 

seus atributos: acidez, cor, dulçor e sabor. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Formulação do suco 

 

Possui os seguintes ingredientes: Açúcar, polpa de laranja desidratada, 

maltodextrina, ferro, vitaminas: C, Niacina (Vitamina B3), Retinol (Vitamina A), 

Piroxidina (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2) e ácido fólico (Vitamina B9), 

acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de potássio, antiumectante 

fosfato tricálcico, aromatizantes: aroma idêntico ao natural, aroma natural e 

aroma artificial, edulcorantes artificiais: aspartame (30,3mg/100ml) e 

acesulfame de potássio (3,6mg/100ml), espessantes: carboximetilcelulose, 

goma xantana e goma arábica, corante inorgânico dióxido de titânico e 

corantes artificiais: amarelo crepúsculo e tartrazina.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Aceitabilidade dos sucos 

 

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

acidez, cor, dulçor e sabor. 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 75 provadores 

não treinados, de ambos os sexos, alunos e professores da União das 

Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. Foi solicitado aos provadores 

avaliação dos atributos: acidez, cor, dulçor e sabor, por meio de escala 

hedônica de 9 pontos, sendo os extremos 1. Desgostei muitíssimo e 9. Gostei 

muitíssimo. Nesta mesma ficha, avaliou-se para cada atributo, caso a nota 

fosse menor ou igual a 6, se deveria aumentar ou diminuir sua intensidade 

(Figura 1). 



Figura 1. Ficha de Avaliação Sensorial – Teste de Aceitação Geral

 

 

6. RESULTADOS 

 

O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o suco sabor uva foi 

significativo, variando entre 80,9 a 84,5%, em cada atributo avaliado, 

considerando a repercussão favorável quando ≥ 70%, segundo BISPO et al. 



(2004). Para o sabor laranja, os índices de aceitabilidade também foram 

significativos para os atributos, variando de 76,2 a 80% (Tabela 1). 

 

TABELA 1. Índice de Aceitabilidade dos sucos segundo cada atributo avaliado. 

 

Sabores 

 

Atributos 

 

Notas 

Médias 

Índice de 

Aceitabilidade 

(%) 

Índice geral de 

Aceitabilidade  

(%)  

 Acidez 7,3 80,9  

Uva Cor  

Dulçor 

7,5 

7,4 

83,9 

82,5 

82,7 

 Sabor 7,6 84,5  

 Acidez 6,8 76,2  

Laranja Cor  

Dulçor 

7,2 

7,1 

80,0 

78,6 

78,4 

 Sabor 7,1 78,8  

 

A Tabela 1 mostra que o suco de uva foi o mais aceito, com notas 

médias para todos os atributos variando de 7,3 a 7,6 (“gostei 

moderadamente”). Já, para o suco de laranja, os valores foram um pouco 

menor, variando de 6,8 a 7,2, também com o resultado “gostei 

moderadamente”. 

Como podemos observar, as amostras foram bem aceitas, com 

repercussão favorável para todos os atributos. Assim como informado na ficha 

de análise sensorial, para nota menores ou igual a 6, os julgadores assinalaram 

sua preferência para melhoria dos atributos quanto aumentar ou diminuir a sua 

intensidade (Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 2. Preferência quanto à necessidade para aumentar ou diminuir cada 

atributo. 

 

Sabores 

 

Atributos 

 

Aumentar  

 

Porcentagem 

(%) 

 

Diminuir 

 

 

Porcentagem 

(%) 

 Acidez 7 9,3 6 8 

Uva Cor  

Dulçor 

8 

5 

10,7 

6,7 

0 

11 

0 

14,7 

 Sabor 10         13,3 3 4 

 Acidez 10 13,3 15 20 

Laranja Cor  

Dulçor 

10 

8 

13,3 

10,7 

0 

12 

0 

16 

 Sabor       13 17,3 5 6,7 

 
 
Para os atributos (acidez, cor, dulçor e sabor), alguns dos julgadores 

opinaram, sugerindo uma melhora, mas, os resultados para aumentar ou 

diminuir algum dos atributos, não foram significativos. Verifica-se que para as 

duas amostras (uva e laranja), alguns resultados referente a cor, sugerem 

aumentar sua intensidade, mas, isso não seria possível pois, foram utilizadas 

as quantidades máximas estabelecidas por lei. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As amostras dos refrescos foram igualmente aceitas pelos provadores. 

O refresco, sabor uva, foi o mais aceito em todos os atributos como acidez, cor, 

dulçor e sabor. Os resultados do índice de aceitabilidade e do teste de 

aceitação mostraram, portanto que, ambos refrescos, estão em uma faixa de 

aceitação em que podem ser lançados ao mercado. 
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