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A população está se deixando perecer pelo vício em beber refrigerantes! É visível que 
há um déficit no índice de pesquisas realizadas no Brasil, como também na demanda 
pela conscientização coletiva, no entanto as mesmas tornam-se de total relevância para 
o meio social e acadêmico, tendo a necessidade de propor mudanças na alimentação e 
reeducando a sociedade por intervenção de medidas didático-pedagógicas que 
conduzam a redução do consumo imprudente de açúcares e refrigerantes. Os objetivos 
consistem em alertar a população sobre consumo exagerado e verificar os malefícios do 
liquido a saúde, entendendo a necessidade de analisar a quantidade de açúcar presente 
nos refrigerantes com a utilização de métodos qualitativos, foi realizado um 
levantamento com 25 pessoas, também foi analisado os rótulos de 5 sabores de 
refrigerantes de marcas distintas, verificou se a quantidade de refrigerantes ingeridos por 
cada indivíduo, e seus respectivos pesos. O alto consumo do produto pode estar 
relacionado ao hábito de não ler os rótulos, 82% dos que responderam o questionário 
são consumidores de refrigerantes e 18% afirmam não consumir o liquido, 8% lê antes 
do consumo, 52% lê as vezes e 40% não costuma ler rótulos antes de consumir 
qualquer produto industrializa e essa falta de leitura até a ausência de conhecimento 
relacionada a interpretação do que está sendo exposto nos rótulos podem estar 
diretamente ligados ao aumento de casos de obesos no Brasil￼, pois as pessoas que 
possui um índice de massa corpórea além do considerado normal são consumidores do 
liquido e a maioria deles indicam consumir o produto diariamente, os valores diários para 
o consumo de açúcar por indivíduo é de 25g, uma lata de refrigerante contendo 350 ml, 
de marcas comerciais podem apresentar cerca de ￼42g, isso corresponde cerca de 
68% a mais que os valores indicados pela Organização Mundial da Saúde para 
consumir diariamente. A quantidade de açúcar presente em uma lata de refrigerante de 
uva, corresponde a quase 2 vezes do consumo diário recomendado pela OMS. Também 
foi medido o índice de massa corpórea (IMC) das 25 pessoas, verificou se então que 
cerca de 68% dos entrevistados, apresentou um elevado de índice de massa corpórea, 
sendo 44% obesos, 24% com sobrepesos, 24% com peso normal e 8% abaixo do peso, 
confirmando assim os resultados esperados pela pesquisa que a maioria deles 
declararam que consomem o liquido diária ou semanalmente, foi possível perceber que 
o refrigerante funciona como um vetor no qual propicia o aumento nos casos de 
obesidade no Brasil, mostrando a quantidade, qualidade, os malefícios causados 
ingestão do liquido e os riscos que o mesmo pode trazer a saúde do ser humano. 
 
Palavras-chave: Açúcar; Consumo de Refrigerantes; Obesidade. 

                                                             
1Graduando em Química no Centro de formação de professores – UFRB, avenida Nestor de Melo pita, 
535 – centro, Amargosa-BA, CEP: 45300-000. E-mail: lucasgaliza15@gmail.com 

 


