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 Os refrigerantes são atualmente um dos grupos de alimentos que mais sofrem pressão para a redução 

de açúcar em suas formulações. Suas indústrias vem buscando alternativas para a elaboração de novas 

formulações e atendimento aos consumidores que buscam a opção de produtos mais saudáveis. Este 

trabalho teve como objetivos, desenvolver e avaliar sensorialmente, duas opções de sabores de 

refrigerantes, tangerina e pineberry, acrescido de fibras, com redução do açúcar em sua formulação. A 

aceitabilidade sensorial dos refrigerantes desenvolvidos foi determinada mediante escala hedônica 

sendo submetidos a Análise de Variância (ANOVA). O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para os 

refrigerantes foram significativos, considerando uma repercussão favorável ≥ 70%. Através dos cálculos 

indiretos para elaboração da tabela nutricional, foi possível verificar que os refrigerantes desenvolvidos 

possuem uma redução de 30% do valor calórico quando comparado aos produtos convencionais. A 

utilização de polidextrose como fonte de fibra alimentar, e da tecnologia de redução de açúcar, contribuiu 

para que o produto aumente seus nutrientes, tornando-o com valor nutricional superior ao encontrado 

atualmente no mercado, e neste contexto, possa ser uma alternativa viável para o novo perfil de 

consumidores que desejam um produto mais saudável. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por produtos mais saudáveis, que auxiliam na prevenção e combate de doenças, vem 

sendo constantemente abordado de forma inédita ao redor do mundo. O crescente acesso a informações 

sobre alimentos e bebidas, vem proporcionando uma verdadeira mudança de hábito do consumidor 

(VIALTA, 2010). 

Estudos recentes mostram uma relação direta entre dieta e saúde que, somados ao crescente 

interesse de alguns indivíduos em consumir alimentos mais “saudáveis”, tem levado a indústria alimentícia 

ao desenvolvimento de novos produtos, cujas funções pretendem ir além do fornecimento de nutrientes 

básicos e da satisfação do paladar do consumidor, visto que este não abrirá mão do sabor (PRADO, 2013). 

Os refrigerantes, diferentemente de outros grupos de alimentos isolados, têm sofrido a pressão de 

grandes grupos científicos, comerciais, industriais e de agências governamentais, devido ao seu 

envolvimento gigantesco com diferentes grupos etários e a enorme diversidade de bebidas disponíveis. Os 

refrigerantes apresentam o maior volume em vendas em todo o mundo, dentro do campo dos alimentos e 

seguramente isto gera uma enorme repercussão contrária a interesses multinacionais (FISBERG; 

AMÂNCIO; LOTTENBERG, 2002). 

De acordo com a legislação brasileira, refrigerante é a bebida gaseificada obtida pela dissolução em 

água potável com suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionado de açúcares. O refrigerante deverá ser 

obrigatoriamente saturado de dióxido de carbono industrialmente puro (BRASIL, 1998). 

As indústrias de refrigerantes vêm buscando novas alternativas para ir ao encontro das 

necessidades dos consumidores por bebidas com apelo mais natural e saudável. Desde a inclusão de 

produtos orgânicos às variações nas formulações dos produtos, como redução de gordura, açúcar, sal, 

aditivos artificiais e adição de ingredientes funcionais, como as fibras, vários são os exemplos de 

modificações que visam à obtenção de um produto mais saudável (RIBEIRO, 2011).  

Esta adequação de formulação dos produtos, no entanto, nem sempre é simples. Os açúcares são 

responsáveis por muitas das propriedades dos alimentos e, por isso, não podem, na maioria das vezes, ser 

substituídos por um único ingrediente. A remoção ou substituição do açúcar, vai alterar as características do 

alimento; sabor, textura e aparência, sendo em alguns casos, necessário alterar toda a formulação da 

receita, o que resultará em um produto diferente. Ao mesmo tempo, a reformulação tem que respeitar os 

gostos e as expectativas do consumidor (EUFIC, 2013). 

Uma das alternativas para adequação das formulações para a indústria de refrigerantes e tornar o 

produto mais atrativo aos novos consumidores, vem sendo a utilização de ingredientes para a substituição 

parcial ou total dos açúcares adicionados, tais como o aroma, que tem como função primordial modificar os 

atributos do produto ao qual ele é utilizado. Dentro desta plataforma de aromatizantes, existem soluções de 

modulação de sabor, que atuam na percepção de dulçor, diretamente nas papilas gustativas, traduzindo a 

sensação doce para as terminações nervosas (ANDREGHETTI, 2015). 

As fibras alimentares têm ocupado uma posição de destaque devido aos resultados divulgados em 

estudos científicos, que demonstram a ação benéfica desses nutrientes no organismo e também é uma das 

alternativas encontradas para a indústria de bebidas (CHIMOFF; SIMMS, 2008). Denomina-se de fibra da 

dieta por definição nutricional, a parte não digerível do alimento vegetal, a qual resiste à digestão e 



absorção intestinal, porém com fermentação completa ou parcial no intestino grosso (MELLO; 

LAAKSONEN, 2009). 

De modo geral, as fibras podem ser divididas em dois grupos, sendo denominadas fibras insolúveis 

e fibras solúveis, sendo que suas funções na alimentação, são bem distintas. As insolúveis, têm uma função 

mecânica mais acentuada e servem assim para dar maior consistência ao bolo alimentar, por exemplo, o 

amido resistente e a lignina. Já, as solúveis, como a polidextrose, participam ativamente nessa função 

mecânica, mas devido à solubilidade e alta viscosidade, dificultam o trânsito das moléculas dentro do bolo 

alimentar e por esse motivo, absorvem os açúcares simples, gorduras, vitaminas entre outras substâncias, 

impedindo que os mesmos sejam absorvidos pelo organismo (BUCKERIDGE, 2009). 

O presente trabalho tem como objetivos, o desenvolvimento e avaliação sensorial de dois diferentes 

sabores de refrigerantes acrescidos de fibra, com redução de açúcar, utilizando tecnologia de aromatizante 

modulador de sabor.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Ingredientes utilizados 

Para a elaboração das formulações dos refrigerantes, utilizou-se como fonte de fibras, a 

polidextrose, e para a redução do teor de açúcar, aromatizante modulador de sabor. Os demais 

ingredientes, estão listados na Tabela 1 e Tabela 2, respeitando-se os limites máximos e mínimos 

estabelecidos pelas legislações (BRASIL, 2007) e (BRASIL, 2009). Foram desenvolvidos duas versões do 

produto, sendo uma sabor tangerina, fruta encontrada principalmente na região noroeste do estado de São 

Paulo (Viana, 2010) e a outra formulação com sabor pineberry, fruta em extinção, proveniente da América 

do Sul, tendo seu cultivo resgatado pelos holandeses e alemães. Apresenta aroma semelhante ao abacaxi, 

com forma e textura de um morango (STRAWBERRY, 2010). 

 

Tabela 1. Ingredientes utilizados nas formulações do refrigerante sabor pineberry 

. 

Sabor Ingredientes 

Pineberry 

Água tratada, açúcar cristal, polidextrose, acidulante ácido 

cítrico (INS 330), conservador benzoato de sódio (INS 211), 

aromatizante modulador de sabor, suco concentrado de 

morango, suco concentrado de maçã, aroma idêntico ao 

natural de pineberry e corante artificial vermelho allura. 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Ingredientes utilizados nas formulações do refrigerante sabor tangerina. 

 

Sabor Ingredientes 

Tangerina 

Água tratada, açúcar cristal, polidextrose, acidulante ácido 

cítrico (INS 330), conservador benzoato de sódio (INS 211), 

aromatizante modulador de sabor, suco concentrado de 

tangerina, aroma natural de tangerina e corante artificial 

amarelo crepúsculo. 

 

2.2 Desenvolvimento das formulações 

O desenvolvimento das formulações dos refrigerantes analisados, foram iniciados no Laboratório de 

Desenvolvimento de Novos Produtos e Análise Sensorial da Bebidas Poty Ltda., indústria de bebidas, 

localizada na cidade de Potirendaba/SP.  

A partir da escolha dos ingredientes e dos testes preliminares, o trabalho foi conduzido para envase 

piloto utilizando-se os equipamentos da linha de embalagens-lata.  Os protótipos utilizados nos testes de 

análise sensorial, foram envasados em embalagem lata de 350 ml, sem litografias. 

Os refrigerantes foram elaborados em tanque de aço inox na xaroparia da empresa. O fluxograma 

de fabricação dos refrigerantes pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma para fabricação de refrigerante com fibra. 

 

Dissolução da fibra (polidextrose) 

Em água, à temperatura ambiente e envio para tanque de inox 

 

 

 

Período de hidratação de aproximadamente 20 minutos 

 

 

 

Adição de xarope simples 

(Açúcar e água tratada) 

 

 

Adição de conservante 

(Benzoato de sódio) 

 

 

Adição da base concentrada 

(Suco concentrado, aromatizante, corante) 

 

 



Adição de aromatizante modulador de sabor 

 

 

Agitação para total homogeneização 

(Xarope composto) 

 

 
Diluição do xarope composto 

(Em água tratada) 

 

 

Injeção de CO2 

(Carbonatação) 

 

 
Envase em lata de 350 ml 

(Enchedora) 
 
 

Lacrar  

(Recravadora) 

 

 

Empacotamento e armazenamento 

Fonte: BEBIDAS POTY, 2015. 

 

2.3 Aceitabilidade dos Refrigerantes 

O Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação aos atributos de aroma, cor e sabor. Para o 

cálculo do índice de aceitabilidade, adotou-se a seguinte 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). 

 

2.4 Análise Sensorial 

Os testes de aceitação e preferência foram aplicados a um painel de 104 provadores não treinados, 

em cabines individuais, no laboratório de Análise Sensorial da Faculdade, União dos Grandes Lagos 

(UNILAGO), em São José do Rio Preto/ SP.    

Conforme metodologia descrita por Teixeira et. al. (1987), os provadores registraram suas notas em 

fichas com escala hedônica estruturada de 9 pontos, sendo os extremos 1. Desgostei muitíssimo e 9. Gostei 

muitíssimo. 

A avaliação incluiu os seguintes atributos sensoriais: aroma, cor e sabor. Após avaliação dos 

atributos citados, realizou-se o teste de preferência, ao qual solicitou-se ao provador qual das amostras 

entre as duas apresentadas, é a preferida. 

Os resultados obtidos nos testes de aceitação foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA). 

 



2.5 Informação Nutricional 

As informações nutricionais dos refrigerantes, foram dadas por cálculo indireto, utilizando-se as 

quantidades dos ingredientes utilizados em cada formulação, bem como as informações contidas na Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (2011). Foram calculados os seguintes nutrientes: 

carboidratos, proteínas, gorduras saturadas e insaturadas, fibras alimentares e sódio. O valor calórico do 

produto foi obtido através de conversão: 4kcal/g (proteína), 4kcal/g (carboidratos) e 9kcal/g (lipídios).  

 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

3.1 Aceitabilidade dos Refrigerantes 

O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para os dois refrigerantes foram significativos, 

considerando uma repercussão favorável quando o IA ≥ 70 %, segundo Bispo et. al. (2004). Para o sabor 

Pineberry, o IA variou de 81,5 % à 83,1 % para cada atributo avaliado. Já o sabor Tangerina, variou entre 

85,8 % à 89,6 %, este último traduz um resultado de destaque para o atributo cor (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Índice de Aceitabilidade dos Refrigerantes segundo cada atributo avaliado. 

 

Sabores Atributos Notas Médias 
Índice de 

Aceitabilidade (%) 

Pineberry 

Aroma 7,5 83,0 

Sabor 7,3 81,5 

Cor 7,5 83,1 

Tangerina 

Aroma 7,7 85,8 

Sabor 7,7 85,8 

Cor 8,1 89,6 

 

Resultados semelhantes foram observados por FERNANDES et. al. (2009), ao qual em seus 

estudos para utilização de edulcorantes visando a substituição do açúcar em bebida de goiaba, verificou 

uma aceitação de 81% para a bebida adoçada com sacarose e aspartame. 

Os edulcorantes permitidos para uso em alimentos e bebidas dietéticas são vários, mas cada um 

possui características específicas de intensidade e persistência do gosto doce e presença ou não, de gosto 

residual. Além disso, tais características podem modificar-se em função de suas concentrações. Esses 

fatores são determinantes na aceitação, na preferência e na escolha por parte dos consumidores 

(CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 2000). 

A utilização de edulcorantes é uma das alternativas atuais para a substituição de açúcar em 

refrigerantes. De acordo com a Portaria nº 544/98 – MAPA, a associação de açúcares e edulcorantes 

hipocalóricos e não calóricos não é permitida na fabricação de refrigerantes. Neste contexto, considerando-

se que o açúcar além de agente de dulçor, também é responsável pela textura e aparência da bebida. A 



utilização da tecnologia de modulador de dulçor como substituto parcial do açúcar adicionado à formulação 

dos refrigerantes, foi considerada satisfatória e a aceitação do produto significativa. 

 

3.2 Análise Sensorial 

 

O perfil dos provadores não treinados que participaram dos testes de Aceitação e Preferência dos 

refrigerantes estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Porcentagem da faixa etária dos provadores não treinados, participantes dos testes de Aceitação 

e Preferência. 

 

Perfil dos Provadores Resultados 

Idade até 18 anos 6,8 % 

Idade 19- 36 anos 75,9 % 

Idade 37 – 54 anos 16,4 % 

Idade acima 55 anos 0,9 % 

 

Houve uma maior participação dos provadores na faixa etária de 19 à 36 anos e predomínio do sexo 

feminino entre os participantes, sendo observado um índice de 60,5% e para o sexo masculino, observou-se 

39,5%. 

Os resultados da Análise Sensorial de aceitação, estão descritos na Tabela 5. Foram realizados 

testes de aceitabilidade por meio de uma escala hedônica de 9 pontos, avaliando como atributos sensoriais: 

aroma, sabor e cor. 

 

Tabela 5. Valores médios dos atributos sensoriais avaliados. 

 

Atributos Pineberry Tangerina 

Aroma 7,5
a 

7,7
a 

Sabor 7,3
a 

7,7
b
 

Cor 7,5
a 

8,1
b 

 
Letras minúsculas diferentes nas linhas, diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a nível de 5 % de 
significância. 

Na avaliação sensorial realizada, constatou-se que não houve diferença significativa entre as 

amostras em relação ao atributo aroma. Em relação as médias dos atributos de sabor e cor, as mesmas 

apresentaram diferença estatística significativa (p < 0,05%), sendo que o sabor tangerina foi o mais aceito 

entre os três atributos citados. 



Os dois produtos desenvolvidos, sabores pineberry e tangerina, apresentaram em todos seus 

atributos sensoriais avaliados, média superior a nota 7,0, situando-se na escala hedônica entre “gostei 

regularmente” e “gostei muito”, sendo que apenas o atributo cor do sabor tangerina, apresentou média 

superior a nota 8,0, fato este que classifica-o entre “gostei muito” e “gostei muitíssimo”.  

De acordo com o teste de preferência realizado, o provador escolhe entre as duas amostras 

apresentadas, indicando sua preferência. Os resultados obtidos nos remete a uma preferência de 60% para 

o sabor tangerina em relação ao sabor pineberry (40%), conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Resultado do teste de preferência entre dois sabores de refrigerantes.  

 

                                   

 

Segundo TEIXEIRA et. al. (1987), existe uma relação significativa entre preferência e aceitação, 

porém não significam a mesma coisa. A preferência pode expressar o grau máximo de gostar ou não gostar 

de um produto em relação a outro. Já aceitação, é uma experiência que se caracteriza por uma atividade 

positiva, medida através do consumo real de um produto. Expressa algum grau de gostar, por exemplo, 

duas amostras podem ser boas, ainda que uma possa ser indicada como levemente melhor que a outra, 

fato este que não leva necessariamente a rejeição ou eliminação da amostra menos aceitável.  

Desta maneira, levando-se em consideração os resultados descritos, observou-se que ambos os 

sabores foram aceitos, porém o sabor tangerina foi o mais preferido.  

 

3.3. Informação Nutricional 

 

A Tabela 6 mostra as informações nutricionais dos refrigerantes, com base em uma dieta de 2.000 

kcal. 

 

 

[PORCENTAG
EM] 

[PORCENTAG
EM] 

Teste de Preferência 

Tangerina Pineberry



Tabela 6. Informações nutricionais dos refrigerantes desenvolvidos. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Quantidade por Porção de 200 ml (1 copo) 

 Pineberry Tangerina Padrão * 

Valor Calórico 52 kcal/ 218 kJ  52 kcal/ 218 kJ  78 kcal/ 286 kJ 
Carboidratos 13 g 13 g 20 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

Gorduras Totais 0 g 0 g 0 g 

Gorduras Saturadas 0 g 0 g 0 g 

Gorduras Trans 0 g 0 g 0 g 

Fibra Alimentar 2,6 g 2,6 g 0 g 

Sódio 10 mg 33 mg 18 mg 

* Tabela TACO (2011) 

 

Dentre todas as virtudes das fibras alimentares, a mais conhecida por quem busca uma dieta 

equilibrada é, sem dúvida, o bom funcionamento do intestino e prevenção de doenças (CHIMOFF; SIMMS, 

2008). 

Segundo Jie et al. (2000), sugerem que o consumo de polidextrose reduz a absorção de glicose do 

intestino, possivelmente relacionada com o aumento da viscosidade do conteúdo intestinal. O estudo de 28 

dias, demonstrou ainda que o consumo diário de 4 a 12g de polidextrose aumentou significativamente a 

função intestinal (frequência e peso). 

Os refrigerantes desenvolvidos, apresentam um valor calórico reduzido em 30% quando comparado 

aos produtos convencionais de mercado. A não utilização de edulcorantes, impossibilitou a redução do valor 

calórico a zero. O fato do produto conter em uma porção de 200 ml, 2,6 g de fibra alimentar, provenientes 

da polidextrose acrescida ao produto, classifica-o de acordo com a legislação brasileira, como fonte de 

fibras (BRASIL, 2012).  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos no presente trabalho, constatou-se que a aceitação dos provadores 

em relação às formulações propostas de refrigerantes acrescidos de fibras, foram significativas.  

Pode-se concluir que a adição da tecnologia de redução de açúcar modulador de sabor, foi 

satisfatória para a possibilidade de redução do açúcar adicionado na formulação dos refrigerantes, visto que 

a legislação não permite a mistura de açúcares com edulcorantes.  

A utilização da polidextrose, como fibra alimentar, contribuiu para que o produto aumente seus 

nutrientes, tornando-o um produto com valor nutricional superior ao encontrado atualmente no mercado, e 

neste contexto, possa ser uma alternativa viável para o novo perfil de consumidores que desejam um 

produto mais saudável 
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