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Refrigerante é uma bebida não alcoólica, carbonatada, com alto poder 
refrescante encontrada em diversos sabores. O alto consumo de açúcar 
relacionado a essas bebidas, por sua vez, é preocupante, pois contribui muito 
para o aumento nos casos de obesidade e diabetes entre a população. Dessa 
maneira, a temática, que serviu de base para a presente proposta metodológica, 
também pode servir como eixo para uma abordagem interdisciplinar do assunto, 
principalmente no que diz respeito à saúde pública. OBJETIVO: Realizar a 
determinação de sacarose por diferença de massa em refrigerantes, aplicando 
conceitos de soluções. MÉTODOS: Foram selecionadas marcas de refrigerantes 
em lata de modo que cada amostra apresentasse sua versão açucarada e sua 
versão diet. Desta forma, devido a disponibilidade de mercado, foram 
selecionados três tipos de refrigerantes diferentes, que foram agrupados 
conforme a marca. A) Coca-Cola® e Coca-Cola® Zero; B) Fanta Guaraná® e 
Fanta Guaraná Zero® C) Guaraná Antártica® e Guaraná Antártica® Zero; D) 
Sprite® e Sprite® Zero. A diferença entre as massas de refrigerante normal e 
zero foi relacionada matematicamente envolvendo valores de massa, volume e 
densidade. Os valores de massa de sacarose obtidos a partir destes 
experimentos foram comparados com os valores disponibilizados no rótulo das 
bebidas. RESULTADOS: Os experimentos realizados demonstraram por meio 
da metodologia adotada determinaram uma massa de 32,78 g de sacarose para 
Coca-Cola®, 33,83 g para Fanta Guaraná®, 33,75 g de sacarose para o 
Guaraná Antártica® e 35,48 g de sacarose para o Sprite®, os quais 
apresentaram uma boa concordância ao colocados nos rótulos das embalagens. 
Os valores obtidos evidenciam a exagerada quantidade de sacarose, o que pode 
causar, dependendo do seu consumo, diabetes, obesidade e doenças ósseas. 
CONCLUSÃO: Foi possível verificar que os teores de sacarose apresentaram 
uma certa concordância com aqueles apresentados nos rótulos, o que evidencia 
a relevância da metodologia proposta. Destaca-se ainda a quantidade elevada 
de sacarose nessas bebidas, o que pode ser alvo de preocupação para a 
população que faz uso desta bebida de forma exagerada. 
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