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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). 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 com 84 julgadores não treinados. Verificou-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 enriquecido 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). 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

As fibras alimentares vêm despertando renovado interesse de especialistas das áreas de nutrição e 

saúde. Formam um conjunto de substâncias derivadas de vegetais resistentes à ação das enzimas 

digestivas humanas. Podem ser classificadas em fibras solúveis e fibras insolúveis, de acordo com a 

solubilidade de seus componentes em água. A maior parte das pectinas, gomas e certas hemiceluloses são 

fibras solúveis, enquanto celulose, algumas pectinas, grande parte das hemiceluloses e lignina, são fibras 

insolúveis. As fibras solúveis são responsáveis, por exemplo, pelo aumento da viscosidade do conteúdo 

intestinal e redução do colesterol plasmático. As fibras insolúveis aumentam o volume do bolo fecal, 

reduzem o tempo de trânsito no intestino grosso, e tornam a eliminação fecal mais fácil e rápida. As fibras 

alimentares regularizam o funcionamento intestinal, o que as tornam relevantes para o bem-estar das 

pessoas saudáveis e para o tratamento dietético de várias patologias (MATTOSA, MARTINS, 2000).  

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.  

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). Conforme a definição da Associação Brasileira das Indústrias de 

Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), os refrigerantes em sua formulação básica contêm o gás 

carbônico (CO2), não há presença de álcool e devem ser adoçados. Portanto, o grupo que engloba os 

refrigerantes é constituído por bebidas concentradas para serem consumidas em domicílio ou fora, em 

estabelecimentos comerciais que forneçam a bebida. As bebidas refrigerantes e águas com sabor de baixa 

gaseificação podem ser disponibilizadas em máquinas de bebidas não alcoólicas carbonatadas, assim 

excluindo dessa categoria as bebidas à base de chá e as energéticas, chamadas isotônicos (MENDA, 

2011). 

O objetivo deste trabalho foi comparar sensorialmente, com relação aos atributos odor, sabor e 

doçura um refrigerante enriquecido com fibras com 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 provadores. 

 

 

2. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

2.1 FIBRAS 

O que denominamos de fibra da dieta é uma definição nutricional da parte não digerível do alimento 

vegetal, a qual resiste à digestão e absorção intestinal, porém com fermentação completa ou parcial no 

intestino grosso. Recentemente, a classificação da Comissão em Nutrição e Alimentos para Usos Especiais 

na Dieta (CODEX) refere que as fibras dietéticas são "polímeros de carboidratos com dez ou mais unidades 

monoméricas, as quais não são hidrolisadas por enzimas endógenas no intestino de seres humanos e que 

pertencem às seguintes categorias: 1) polímeros de carboidratos comestíveis inerentes aos alimentos que 



são consumidos; 2) polímeros de carboidratos que tenham sido obtidos a partir de matéria-prima alimentar 

por meio de procedimentos enzimáticos, físicos ou químicos, os quais tenham mostrado algum efeito 

fisiológico benéfico à saúde através de meios científicos aceitos pelas autoridades competentes, ou 3) 

polímeros de carboidratos sintéticos que tenham mostrado algum efeito fisiológico benéfico à saúde através 

de meios científicos aceitos pelas autoridades competentes" (MELLO, LAAKSONNEN, 2009). 

As fibras alimentares, como alimento funcional, têm tido relevância nesse aspecto, uma vez que 

atuam diretamente na prevenção de doenças. Elas atualmente são foco de grande atenção devido aos 

inúmeros distúrbios metabólicos e doenças crônicas não transmissíveis geradas pelo mau hábito alimentar 

enfrentados pela sociedade atual. Elas têm sido apontadas como substâncias preventivas de doenças, 

evitando ou minimizando os efeitos dos alimentos industrializados ou daqueles sem propriedades benéficas 

ao organismo, promovendo uma melhor qualidade alimentar e, consequentemente, uma melhor qualidade 

de vida (MACEDO, SCHMOURLO, VIANA, 2012).  

Além do controle glicêmico e de peso, as fibras são fortes aliadas no combate de outros problemas 

bastante comuns, o colesterol e o intestino preso. Diminui o colesterol: o consumo de fibras aliado a uma 

dieta pobre em gordura saturada e à prática de exercícios físicos reduz as taxas de colesterol sanguíneo. 

Isso acontece porque as fibras absorvem as moléculas de gordura e produzem substâncias que normalizam 

a síntese de colesterol. Melhora funcionamento intestinal: as fibras aceleram a passagem do bolo fecal pelo 

intestino e dessa forma contribuem com seu bom funcionamento. Em geral, as fibras promovem uma flora 

intestinal saudável, aumentando as bactérias benéficas e minimizando as bactérias patogênicas (MACIEL, 

2013). 

 

2.2 REFRIGERANTE 

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). 

 

2.3 EMBALAGENS E PRAZO DE VALIDADE 

 

Os refrigerantes são vendidos em embalagens de PET poli (polietileno tereftalato), garrafas de 

vidro, latas, em volumes que variam de 237 mililitros a 3 litros, e também em barris de aço ou alumínio. 

Existem refrigerantes de muitos sabores, como guaraná, laranja, limão, cola, abacaxi, uva, maçã, framboesa 

e tutti-frutti. O sabor preferido em todo o mundo é o cola. No Brasil, os sabores preferidos são, pela ordem, 

cola, guaraná, laranja, limão e uva. O consumo de refrigerantes no Brasil em 2011 deve chegar a 15.645 

milhões de litros, de acordo com a previsão da ABIR – Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes 

e de Bebidas Não Alcoólicas. A Associação reúne as empresas fabricantes de 75% dos refrigerantes 

consumidos no país (CRQ, 2015). 

 

 

 

 



2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS REFRIGERANTES 

- Refrigerante à base de sumo de frutas com quantidade mínima de sumo de uma ou de várias 

frutas. 

- Refrigerante à base de extratos vegetais dissolvidos em água com aromatizantes podendo haver 

ou não sumo e outros ingredientes vegetais. 

- Refrigerante à base de aromatizantes onde são dissolvidos os aromas, sumos, açúcares, dióxido 

de carbono, acidulantes e antioxidantes. 

 

2.5 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS REFRIGERANTES 

 

A produção de refrigerante se modernizou muito com o passar do tempo, mas os ingredientes 

principais ainda continuam os mesmos (água, CO2 (para a carbonatação), açúcar cristal e sumo de fruta(s) 

(em caso de refrigerantes de fruta) ou extrato vegetal (em caso de refrigerantes de cola) e, além desses, 

hoje também se usa diversos aditivos como conservantes (p.e., sorbato de potássio e benzoato de sódio), 

estabilizantes, acidulantes, corantes, essências (guaraná, cola, limão, laranja, tutti-frutti), entre outros.  

O processo de produção do refrigerante pode ser dividido em três etapas: o preparo do xarope 

simples, obtenção do xarope composto e o processo de diluição, carbonatação e envasamento (Figura 1). 

 

Figura 1. Processo de Fabricação dos Refrigerantes 

 

Fonte: UFRGS, 2015. 

 

 



2.6 PREPARO DO XAROPE SIMPLES 

 

Em um tanque dissolvedor ou fervedor, o açúcar cristal é dissolvido em água quente em 

determinadas proporções. Após, nesse mesmo tanque é adicionado carvão ativado para a clarificação do 

xarope e eliminação de sabores e odores indesejados, e juntamente é colocado um coadjuvante de 

filtração.  

Posteriormente, o xarope é filtrado em placas, o filtro de placa opera de forma descontinua e são 

utilizadas pré-capas que são formadas por uma fina camada de terra sobre placas filtrantes (utiliza-se da 

terra diatomácea para auxiliar a filtração separando o carvão ativado da terra infusória (dióxido de silício) e 

de outras partículas). 

São utilizados trocadores de calor durante a filtração do xarope simples, para manter a temperatura 

enquanto o xarope circula entre o tanque fervedor e o filtro até atingir a coloração límpida (UFRGS, 2015). 

 

2.7 OBTENÇÃO DO XAROPE COMPOSTO 

Denomina-se o xarope composto o produto obtido da mistura do xarope simples com os demais 

ingredientes usados na formulação dos refrigerantes. O xarope composto deve ser preparado em tanques 

de aço inoxidável, equipados com o agitador apropriado, de forma a garantir a perfeita homogeneização dos 

componentes e evitar a admissão de ar (BARNABÉ; VENTURINI FILHO, 2010). 

 

2.8 ENVASAMENTO 

O envasamento é feito logo após carbonatação do refrigerante, de modo a evitar perdas de CO2. As 

latas de alumínio, garrafas de vidro e PET são as embalagens mais utilizadas.     

 Os vasilhames são cuidadosamente inspecionados antes de serem cheios, e aqueles que estão fora 

das especificações para uso (garrafas trincadas, bicadas, lascadas, lixadas, quebradas, sujas) são 

retirados. Após a seleção dos vasilhames, as garrafas são colocadas na esteira de transporte e entram nas 

lavadoras, onde são prelevadas em um tanque com água (COELHO, 2013). 

 

2.9 OPERAÇÕES AUXILIARES 

A produção de refrigerante conta com três tipos principais de operações auxiliares: geração de 

vapor, sistemas de lavagem e tratamento de água, com características de operação semelhantes, entrada e 

saídas do processo de produção dos refrigerantes (COELHO, 2013). 

 

 

3. MATERIAL E METODOS 

 

3.1 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 ingredientes do sabor guaraná: água carbonatada, dextrina resistente (fibra alimentar), extrato de 



guaraná, acidulante INS 330, regulador de acidez INS 578 e corante 150 d. A Figura 2 apresenta a 

Informação Nutricional do refrigerante com fibras e baixa caloria. (marca A) e dos refrigerantes líder de 

mercado e (marca B) e regional (marca C). 

Figura 2: Informação Nutricional da aceitabilidade do refrigerante com fibra comparada com marca líder de 

mercado e marca regional. 

 

 

 

3.2 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). 

 

 

3.3 ACEITABILIDADE DOS 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). 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE SENSORIAL  

 

 O perfil dos consumidores que participaram da Análise Sensorial está mostrado na Figura 3. Verifica que 

a maioria dos provadores que participaram do teste, tem faixa etária entre 18 e 30 anos (79 %). 

 

   Figura 3. Faixa Etária dos provadores utilizados no teste de Análise Sensorial de refrigerantes. 

 

 

Através da análise dos resultados do teste de aceitação (Tabela 1), 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 1. Médias da aceitação das amostras 

Atributos Marca A Marca B Marca C 

Odor 6,1
 b 

6,9
a 

7,7
a 

Doçura 5,7
b 

7,0
a 

7,2
a 

Sabor 5,6
b 

6,9
a 

7,2
a  

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

 

    4.2 ACEITABILIDADE DOS REFRIGERANTES SABOR GUARANÁ  

 

O Índice de Aceitabilidade Geral (IA) verificado para os refrigerantes das marcas B e C tiveram boa 

repercussão com 77,3% e 82%, respectivamente em cada atributo avaliado, considerando a repercussão 

favorável quando ≥ 70%, segundo Bispo et al. (2004). Já, para o refrigerante com fibras (marca A), o 

índice de aceitabilidade geral foi não bem aceito, com 64,4%. Os índices de aceitabilidade das 

79% 

21% 

Faixa Etária 

18 a 30 anos

31 a 45 anos



marcas B e C foram bem aceitos, variando de 77,0 a 85,5%, em cada atributo avaliado, considerando a 

repercussão favorável (Tabela 2). 

 

Tabela 2. 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  

 

Segundo Menda (2011), todos os cuidados requeridos na produção de alimentos devem ser 

seguidos também para fabricação de refrigerantes, por isso o controle e inspeção dos equipamentos que 

serão utilizados, são muito importantes. Inclusive, cuidados também, no recebimento das matérias-primas 

que serão utilizadas no processo de produção, como por exemplo, as embalagens. E ainda, inspecionar a 

transferência de locais dos materiais essenciais na produção, bem como nas análises físico-químicas e 

microbiológicas que serão utilizadas no controle de qualidade do processo. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As amostras dos refrigerantes não foram igualmente aceitas pelos provadores quanto a cor, sabor e 

doçura. O refrigerante 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 (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. 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.  
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