
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

Alyce Inês Santos Lima 

Meike Barp 

Ulliane Basso Camargo 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PERFIL SENSORIAL DE DOCE DE LEITE 

COM GUARIROBA (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – 2014 

 



Alyce Inês Santos Lima 

Meike Barp 

Ulliane Basso Camargo 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PERFIL SENSORIAL DE DOCE DE LEITE 

COM GUARIROBA (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – 2014

Trabalho de Conclusão de 

Curso apresentado ao Curso de 

Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás - 

UFG, para obtenção do título de 

Engenheiro de Alimentos. 

 

Orientadora: Profª. Dra. Maria 

Célia Lopes Torres 



 
 
 

ii 
 

 

Alyce Inês Santos Lima 

Meike Barp 

Ulliane Basso Camargo 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E PERFIL SENSORIAL DE DOCE DE LEITE 

COM GUARIROBA (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) 

 

 

 

Aprovada em: ___ de _____________ de ______, pela Banca Examinadora constituída pelos 

seguintes professores:  

 

___________________________________________________________ 

Profª. Dra. Maria Célia Lopes Torres 

Orientadora 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Celso José de Moura 

Membro 

 

 

___________________________________________________________ 

Profª. Msc. Lucidarce Martins da Matta  

Membro 

 

 

 

 



 
 
 

iii 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos nossos pais por acreditarem em nós e nos 

apoiarem em todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

iv 
 

Agradecimentos 

 

 Agradecemos primeiramente à Deus, que iluminou nossa jornada, nos deu força e 

coragem para encarar cada desafio de cabeça erguida. 

 Aos nossos familiares e amigos pelo amor, incentivo, paciência, apoio e confiança. 

 À Universidade Federal de Goiás, ao Setor de Engenharia de Alimentos, aos seus 

docentes, direção e técnicos administrativos por possibilitarem nossa formação acadêmica. 

À Profª. Dra. Maria Célia Lopes Torres pela orientação e suporte no pouco tempo que 

lhe coube. 

À empresa AURIVERDE, na pessoa do Sr. Mauro, por fornecer Doce de Leite com 

Guariroba tornando possível a realização deste trabalho. 

Ao Laboratório Multiusuário de Análises de Textura, Reologia e HPLC (LabMulti-

UFG), na pessoa do Deivis, pelas análises de textura. 

Às técnicas do Setor de Engenharia de Alimentos, Ana Paula e Jussara, pelo auxílio e 

esclarecimentos. 

Aos nossos colegas, em especial: Cássia, Jaqueline Eduarda e Pedro Paulo, pela 

amizade, apoio e ajuda na realização das análises. 

Ao Programa de Educação Tutorial, ao tutor Prof. Celso José de Moura e todos os 

integrantes, pelo aprendizado, pela oportunidade de crescimento pessoal e profissional, pelas 

experiências compartilhadas, pela amizade e por entenderem nossos momentos de ausência. 

Vocês fizeram nossa graduação única e inesquecível.  

À banca examinadora, pelas sugestões apresentadas. 

Aos que participaram das análises sensoriais, pela disponibilidade. 

A todos que, de maneira direta ou indireta, contribuíram com a realização deste 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém... 

Quem acredita sempre alcança!” 

(Renato Russo) 

 



 
 
 

vi 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................................... viii 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................................... ix 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ........................................................................................... x 

RESUMO ............................................................................................................................................... xi 

ABSTRAT ............................................................................................................................................. xii 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................. 3 

2.1 A guariroba .................................................................................................................................. 3 

2.2 Doce de leite ................................................................................................................................ 4 

2.3 Desenvolvimento de novos produtos .......................................................................................... 4 

2.4 Análise sensorial ......................................................................................................................... 5 

3 MATERIAL E MÉTODO ........................................................................................................ 7 

3.1 Material ....................................................................................................................................... 7 

3.1.1 Obtenção dos doces ............................................................................................................... 7 

3.2 Método ........................................................................................................................................ 7 

3.2.1 Análises físico-químicas ........................................................................................................ 7 

3.2.1.1 Sólidos totais e teor de umidade .............................................................................................. 7 

3.2.1.2 Atividade de água .................................................................................................................... 8 

3.2.1.3 pH ............................................................................................................................................ 8 

3.2.1.4 Acidez titulável ....................................................................................................................... 8 

3.2.1.5 Textura instrumental ............................................................................................................... 8 

3.2.1.6 Avaliação de cor ...................................................................................................................... 9 

3.2.2 Análise sensorial .................................................................................................................... 9 

3.2.2.1 Teste de aceitação.................................................................................................................... 9 

3.2.2.2 Desenvolvimento da metodologia CATA .............................................................................. 10 

3.2.2.2.1 Recrutamento de provadores .............................................................................................. 10 

3.2.2.2.2 Definição de termos utilizados para descrever o doce de leite com guariroba .......... 10 

3.2.2.2.3 Aplicação da metodologia CATA ................................................................................... 11 

3.2.3 Análise de dados.................................................................................................................... 11 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................ 11 

4.1 Análises físico-químicas ........................................................................................................... 11 



 
 
 

vii 
 

4.1.1 Sólidos totais e teor de umidade ......................................................................................... 11 

4.1.2 Atividade de água, pH e acidez titulável ........................................................................... 12 

4.1.3 Textura instrumental .......................................................................................................... 13 

4.1.4 Avaliação de cor .................................................................................................................. 14 

4.2 Análise sensorial ....................................................................................................................... 15 

4.2.1 Teste de aceitação ................................................................................................................ 15 

4.2.2 Método CATA ..................................................................................................................... 16 

5 CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 19 

APÊNDICES ........................................................................................................................................ 20 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

viii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Histograma de frequência de resposta para os atributos avaliados ..................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ix 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Sólidos totais e umidade dos doces de leite tradicional, com guariroba e com pau 

de mamão .................................................................................................................................. 11 

Tabela 2 - pH, acidez titulável e atividade de água dos doces de leites tradicional, com 

guariroba e com pau de mamão ................................................................................................ 12 

Tabela 3 - Atributos de textura para as amostras dos doces de leite tradicional, com guariroba 

e com pau de mamão ................................................................................................................ 13 

Tabela 4 - Parâmetros de cor (L* e b*) para as amostras dos doces de leite tradicional, com 

guariroba e com pau de mamão ................................................................................................ 15 

Tabela 5 - Frequência dos termos discutidos para as amostras de doce de leite com guariroba

 .................................................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

x 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADQ – Análise Descritiva Quantitativa 

ANOVA – Análise de Variância 

Aw – Atividade de Água 

CATA – Check-All-That-Apply 

DLG – Doce de Leite com Guariroba 

DLM – Doce de Leite com Pau de Mamão 

DLT – Doce de Leite Tradicional 

EA – Escola de Agronomia 

g – Grama 

g x s – Grama versus segundos 

GO – Goiás 

IAL – Instituto Adolfo Lutz  

mL – Mililitros 

PROINE – Programa de Incubação de Empresas 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

xi 
 

LIMA, A. I. S.; BARP, M.; CAMARGO, U. B. Caracterização Físico-Química e Perfil 

Sensorial de Doce de Leite com Guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.). Trabalho de 

Conclusão de Curso – Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 

2014. 

RESUMO 

 

 A guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) é uma palmeira de grande incidência no 

Brasil Central, sendo encontrada com frequência na região sul do cerrado. Ela é uma 

alternativa de renda familiar para pequenos agricultores, buscando agregar valor a este 

produto, utilizando o processamento para diversificar a oferta e melhorar a conservação do 

produto. Com o objetivo de avaliar as características físico-químicas e o perfil sensorial do 

doce de leite com guariroba foram realizadas análises físico-químicas determinando-se  

umidade, sólidos totais, atividade de água, pH, acidez titulável, atributos de textura e cor. O 

perfil sensorial foi determinado utilizando a metodologia CATA (Check-All-That-Apply) e a 

aceitação com intenção de compra, utilizando escala hedônica. Nas análises físico-químicas e 

sensoriais, o doce de leite com guariroba foi comprado a doces de leite já disponíveis no 

mercado (tradicional e acrescido de pau de mamão). O doce de leite com guariroba, nas 

avaliações físico-químicas, apresentou menores teores de umidade e atividade de água e 

maiores valores de pH, acidez titulável. No atributo textura apresentou menor dureza, 

adesividade, coesividade e gomosidade, quando comparado com o doce de leite tradicional e 

o doce de leite com pau de mamão (p<0,05). A intensidade de brilho (L*) foi igual para todas 

as amostras de doces analisadas (p>0,05). O perfil sensorial do doce de leite com guariroba 

nos atributos de aparência agradável, brilho intenso e cor caramelo, obteve frequência de 

respostas bem inferiores às amostras de doce de leite tradicional e doce de leite com pau de 

mamão, indicando que nesses atributos o doce de leite com guariroba não agradou os 

provadores. Nos atributos doçura, enjoativo e pastoso apresentou comportamento 

intermediário e no sabor residual e aspecto açucarado foi considerado similar às demais 

amostras de doce. Foi caracterizado como muito fibroso em relação as demais amostras de 

doces. Na avaliação de aceitação, o doce de guariroba foi aceito por cerca de 70% dos 

provadores.   

Palavras-chave: aceitação, CATA, físico-química, guariroba, perfil sensorial.  
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ABSTRAT 

 

The guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) is a palm tree of great incidence in Central 

Brazil, is often found in the southern region of the Cerrado. It is an alternative family income 

for small farmers, seeking to add value to this product using processing to diversify supply 

and improve the conservation of the product. With the objective of evaluate the 

physicochemical characteristics and sensory profile dulce de leche with guariroba,  physico-

chemical analyses were performed by determining moisture, total solids, water activity, pH, 

titratable acidity, color and texture attributes. The sensory profile was determined using the 

methodology CATA (Check-All-That-Apply) and acceptance using hedonic scale. In the 

physico-chemical and sensory analyzes, the dulce de leche with guariroba been compared 

with another dulce de leche available in the market (traditional and dulce de leche with 

papaya stick). In the physico-chemical evaluations, the dulce de leche with guariroba showed 

lower moisture and water activity and higher values of pH, titratable acidity. The texture 

attribute showed lower hardness, adhesiveness, cohesiveness and gumminess, compared with 

the traditional dulce de leche and dulce de leche with papaya stick (p <0.05). The brightness 

(L*) was equal for all samples analyzed (p> 0.05). The sensory profile of dulce de leche with 

guariroba obtained lower frequency of responses than samples of traditional dulce de leche 

and dulce de leche with papaya stick in attributes appearance pleasant, glare and caramel 

color, indicating that these attributes of dulce de leche with guariroba  were not pleasing to the 

tasters. The attributes sweetness, sickly and pasty presented an intermediate behavior and 

sugary  aspect, residual flavor was considered similar to other samples of dulce de leche. It 

was characterized as very fibrous when compared with other samples of sweets. In the 

evaluation of acceptance, the dulce de leche with guariroba was accepted by about 70% of the 

panelists. 

Keywords: accepting, CATA, physical chemistry, guariroba, sensory profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novos produtos tem cada vez mais ampliado a oferta de 

alimentos, atendendo a demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis, de fácil 

preparo, competitivos no preço e facilitado a escolha de uma dieta com produtos 

diferenciados. Por outro lado, os empresários para se manterem à frente da concorrência, 

necessitam melhorar, otimizar e diversificar seus produtos, o que na maioria das vezes 

acarreta no desenvolvimento de novos produtos. 

A exploração de produtos regionais, entre eles a guariroba, apresenta boas 

perspectivas para a melhoria da renda de pequenos produtores rurais, devido ao seu potencial 

para ser explorado industrialmente ou em pequena escala, não de forma in natura, mas como 

matéria-prima de compotas, geleias e ingrediente de outros alimentos. No mercado não se 

encontra uma variedade de produtos industrializados utilizando a guariroba. Normalmente, a 

guariroba é encontrada sendo comercializada in natura em feiras livres e em supermercados e 

quando processada, acondicionada em salmoura e resfriada. 

A guariroba diferencia do sabor de outras palmeiras como o açaí e pupunha por 

apresentar o sabor amargo. Segundo Ferreira (1982), o sabor, caracterizado pelo amargor, se 

deve a ação dos compostos fenólicos e teores de vitamina C presentes na guariroba. 

O produto doce de leite com guariroba está sendo desenvolvido pela empresa 

Auriverde, situada no município de Aurilândia – GO. Esta empresa encontra-se incubada no 

Programa de Incubação de empresas da UFG, com finalidade de otimizar e melhorar as 

características do produto e desenvolver novas formas de comercialização para a guariroba.  

A legislação brasileira permite adicionar ao doce de leite substâncias alimentícias 

como cacau, amendoim, coco, entre outras (BRASIL, 1997). O acréscimo de guariroba ao 

doce de leite resulta no desenvolvimento de um novo produto a ser ofertado ao consumidor.  

Para os consumidores, os aspectos mais importantes em um produto são as 

características sensoriais, que são os estímulos químicos e físicos sentidos através da 

aparência, do aroma, do sabor e da textura.  

Na caracterização de um novo produto, os métodos sensoriais mais utilizados são os 

descritivos. Eles proporcionam uma completa descrição de todas as propriedades sensoriais 

presentes no produto. Entre os métodos descritivos, o Check-All-That-Apply (CATA), cuja 

tradução pode ser definida como “tudo aquilo que se pode descrever”, é um método que vem 

sendo utilizado para descrever um produto, por meio de atributos sensoriais (COWDEN et al., 

2009). Este método descritivo se difere dos demais por reunir informações sem que haja a 
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necessidade de escala e permite que os julgadores escolham os atributos de maior potencial no 

produto por meio de uma lista para descrever os produtos de teste (DOOLEY et al., 2010).  

Assim, por se tratar de um novo produto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o doce 

de leite com guariroba nos aspectos físico-químicos e sensorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A guariroba 

 

A guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) foi inicialmente classificada por Martius 

(1827) como pertencente à família Arecaceae, subfamília Cocosoideae e ao gênero Syagrus. 

Posteriormente, observou-se que foi enquadrada erroneamente dentro do gênero Cocos, 

recebendo a denominação de Cocos oleracea (Mart.). A correção taxionômica da guariroba 

ocorreu em 1916, quando foi inserida ao gênero Syagrus, como Syagrus oleracea (Mart.) 

Becc., passando a se chamar Syagrus oleracea (Mart.) Becc. var. platyphylla (Drude) Becc. 

(MOBOT, 2014). 

No Brasil, o gênero Syagrus é um dos mais frequentes e o de maior representatividade 

na região do Cerrado (HENDERSON, 1995), uma vez que as palmeiras se desenvolvem 

melhor nos trópicos (ALVES; DEMATTÊ, 1987), devido à quantidade e sazonalidade das 

chuvas e de temperatura, além de fatores relacionados aos solos que se encontram nessa 

região (HENDERSON, 1995; MARTINS, 2000).  

É crescente a busca pela valorização das espécies de palmeiras de ocorrência regional 

(LEITE, 2001). Das palmeiras são extraídos vários produtos e por esta razão essas plantas tem 

grande importância econômica (LOPES, 2007).  

A denominação popular varia de acordo com a região onde está inserida, podendo ser 

chamada de Guariroba, Gueroba, Gueiroba, Palmito-amargoso, Catolé, Coco-babão, 

Patiamargoso ou Coco-amargoso (CLEMENT et al., 2005; LORENZI; SOUZA, 2004).  

Segundo Aguiar e Almeida (2000), a guariroba é uma espécie que pode ser uma 

alternativa de renda familiar e um agronegócio promissor com público consumidor garantido, 

o que torna sua exploração com elevado custo-benefício.  

O palmito da guariroba possui característica singular devido ao sabor amargo que é 

obtido pela ação de compostos fenólicos e pelos teores de vitamina “C” que são maiores que 

os encontrados no gênero Euterpe (Açaí e Juçara) (FERREIRA, 1982). A firmeza do palmito 

de guariroba é menor que os palmitos do gênero Euterpe (Açaizeiro e Juçara) e Bactris 

(Pupunha) (MELO, 2000). 

O cultivo da guariroba apresenta boas perspectivas para a melhoria da renda dos 

pequenos produtores, permitindo o estabelecimento de pequenas agroindústrias nas 

propriedades (MELO; GUIMARÃES, 2002). 

 



 
 
 

4 
 

2.2 Doce de leite 

 

O doce de leite é definido como o produto resultante da cocção de leite com açúcar, 

podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas, até concentração 

conveniente e parcial caramelização. A designação do produto é "doce de leite" ou "doce de 

leite" seguida da substância adicionada que o caracteriza. A ele é permitido adicionar: cacau, 

amendoim, coco e outras substâncias alimentícias que caracterizem o produto (BRASIL, 

1997). 

O doce de leite pode contribuir com uma importante parcela das proteínas, calorias, 

vitaminas e minerais na dieta alimentar, mesmo sendo basicamente leite concentrado 

adicionado de açúcar. Além disso, é menos perecível que o leite, apresenta valor nutritivo 

considerável, estabilidade microbiológica e é agradável ao paladar (MARTINS; LOPES, 

1980). 

No Brasil, o doce de leite é utilizado amplamente como ingrediente para a elaboração 

de alimentos como confeitos, bolos, biscoitos, sorvetes e consumido também de forma direta 

na alimentação como sobremesa ou acompanhado de pão, torradas ou de queijo (DEMIATE 

et al., 2001). 

A fabricação de doce de leite é feita por empresas de produção caseira (de forma 

artesanal) até grandes indústrias, com distribuição nacional. Entretanto, os produtos 

disponíveis no mercado apresentam uma grande variação, principalmente em relação às 

características físico-químicas e sensoriais (VIEIRA et al., 2011). 

De acordo com Vieira et al. (2011), uma das alternativas para a expansão do 

agronegócio nas regiões produtoras de leite do país é a instalação de unidades industriais de 

pequeno porte para a fabricação de doce de leite, tendo em vista a disponibilidade de 

tecnologias de produção adequadas ao processamento e a possibilidade de se avaliar 

previamente a aceitação de um novo produto a partir de testes sensoriais. 

 

2.3 Desenvolvimento de novos produtos 

 

O desenvolvimento de novos produtos é uma atividade de vital importância para a 

sobrevivência da maioria das empresas. A renovação contínua de seus produtos é uma política 

generalizada no âmbito industrial (PENNA, 1999). Isso é essencialmente verdadeiro para as 

empresas de alimentos, que com frequência necessitam lançar produtos novos para se 

manterem à frente da concorrência, cada vez mais acirrada (WILLE, 2004). 
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 O desenvolvimento de produtos está em estreita relação com as necessidades e 

tendências ou modas de consumo da massa consumidora, o que traz como consequência a 

necessidade de respostas rápidas das indústrias de alimentos às mudanças do mercado 

consumidor. Com isso, as indústrias precisam inovar ou desenvolver produtos que antecipem 

essas necessidades para surpreender o consumidor e ganhar mercado na frente da 

concorrência (ATAYDE, 1999). 

  No desenvolvimento de um novo produto é imprescindível otimizar parâmetros,  

como  forma, cor, aparência, odor, sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes 

componentes, com a finalidade de alcançar um equilíbrio integral que se traduza em uma 

qualidade excelente e que seja de boa aceitabilidade (PENNA, 1999). 

 

2.4 Análise sensorial 

 

A técnica de análise sensorial é um mecanismo usado para provocar, medir, analisar e 

interpretar as percepções produzidas pelas características dos alimentos, para verificar ou 

identificar a qualidade de um novo produto ou as suas alterações durante o armazenamento. 

Cada vez mais têm sido utilizadas técnicas de análise sensorial que consistem em analisar os 

alimentos por meio dos sentidos da visão, olfato, paladar, tato e audição (MINIM, 2006). De 

acordo com Zurowietz (1996), todos os nossos sentidos e percepções sensoriais convergem 

para formar uma emoção de aceitação ou rejeição. 

Atributos como aroma, aparência, textura e sabor ditam a aceitação e intenção de 

compra. Obviamente, de nada vale um alimento que contenha uma combinação satisfatória 

desses atributos, se suas propriedades sensoriais não satisfizerem os anseios do consumidor 

(DELIZA et al., 2003).  

A análise sensorial dos alimentos deixou de ser uma atividade secundária e empírica e 

enquadrou-se na categoria de disciplina científica, capaz de gerar informações precisas e 

reprodutíveis, sobre as quais recaem importantes decisões, relativas à seleção de matérias-

primas, modificações e padronização de métodos e otimização de formulações para 

desenvolvimento de produtos (MEHINAGIC et al., 2003).  

Verifica-se que os consumidores estão mais conscientes e exigentes quanto à 

qualidade dos alimentos. Consequentemente, é de grande importância, por parte da indústria, 

a avaliação do comportamento do consumidor para o desenvolvimento ou inovação de um 

produto e para a escolha de sua estratégia de marketing, uma vez que o objetivo principal é 

obter a aceitação do produto por parte desse consumidor. O consumidor representa o destino 
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final de todo e qualquer produto que se desenvolva, seja ele um bem de consumo ou 

especificamente um alimento. Assim, todo e qualquer empreendimento tem como objetivo 

final a aceitação e a satisfação do consumidor (NGAPO et al., 2003).  

Os métodos de análise sensorial podem ser divididos em três grupos, sendo os 

discriminativos, em que são avaliadas as diferenças sensoriais entre dois ou mais produtos; os 

afetivos, que tem como objetivo avaliar a aceitação e preferência dos consumidores em 

relação a um ou mais produtos; e por fim os descritivos, que permite a avaliação dos atributos 

sensoriais de produtos, empregando equipes treinadas de provadores (IAL, 1985). 

Segundo Teixeira et al. (1987), o teste afetivo de aceitação se caracteriza por uma 

atitude positiva, medida através do consumo real de um alimento. Sua aplicação em geral se 

dá para melhorar a aceitação dos produtos, tornando-os mais competitivos, além de otimizar 

processamentos, formulações e custos (SILVA, 1997). Quando se utiliza a escala hedônica o 

provador expressa sua aceitação pelo produto, com escala que varia gradativamente, com base 

nos atributos “gosta” e “desgosta” (CHAVES; SPROESSER, 1996).   

Quando o objetivo é obter informações que caracterizam sensorialmente um produto 

para, a partir delas, predizer a aceitação dos consumidores, técnicas de análise descritiva são 

empregadas, onde a Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) é a mais utilizada (MURRAY et 

al., 2001; RESANO et al., 2010). Trata-se de um método de avaliação sensorial que 

identifica, descreve e quantifica os atributos sensoriais de um produto: descreve os atributos 

sensoriais e mede a intensidade em que eles foram percebidos pelos provadores. Permite a 

descrição das características sensoriais com precisão em termos matemáticos. Além disso, é 

uma técnica valiosa quando se deseja obter melhores informações sobre aparência, aroma, 

sabor ou textura de alimentos (CHAVES; SPROESSER, 1996).  

Outro método descritivo, o Check-All-That-Apply (CATA), vem sendo utilizado para 

descrever os atributos sensoriais dos alimentos. Ele não se concentra apenas no quesito gosto, 

contribuindo para obter uma correlação entre benefícios e atributos orientando o 

desenvolvimento de novos produtos (COWDEN et al., 2009). Este método se difere dos 

demais por reunir informações sem que haja a necessidade de escala e permite que os 

consumidores escolham os atributos de maior potencial no produto por meio de uma dada 

lista para descrever os produtos de teste (DOOLEY et al., 2010).  

Através da utilização da lista de verificação, os provadores/consumidores são 

instruídos a selecionarem os quesitos que atendam as características mais importantes ou que 

se destacam no produto (CAMPO et al., 2010).  
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Uma questão importante deste método é que diferentes provadores contribuem com 

diferentes quantidades de quesitos formando um conjunto de dados. Desta forma, é possível 

obter um conjunto de dados com uma maior quantidade de informação e com uma 

contribuição desigual que vem de pessoas diferentes (LAWLESS, 2013). 

O CATA tem sido muito utilizado para coletar, dos consumidores, informações de 

produtos alimentícios. Esta metodologia tem sido definida como rápida e de fácil 

entendimento para os consumidores, além de fornecer resultados semelhantes ao método de 

Análise Descritiva Quantitativa com provadores treinados (ENNIS; ENNIS, 2013). 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Obtenção dos doces 

 

O doce de leite em pasta com guariroba foi fornecido pela empresa AURIVERDE- 

Aurilândia,GO, incubada no Programa de Incubação de Empresas da UFG (PROINE). Os 

ingredientes e o fluxograma do doce não foram divulgados, pois o fornecedor pretende 

patentea-lo.  

Por se tratar de um novo produto foram realizadas comparações do doce de leite com 

guariroba (DLG) com os doces de leite: tradicional (DLT) e com pau de mamão (DLM), 

obtidos no comércio local de Goiânia-GO. Todos os doces utilizados foram do tipo pasta. 

 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Análises físico-químicas 

 

As análises foram realizadas no Setor de Engenharia de Alimentos da  Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia (EA/UFG). 

 

3.2.1.1 Sólidos totais e teor de umidade 
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O teor de sólidos totais foi determinado por dessecação em estufa a vácuo à 

temperatura de 70° C até peso constante, conforme método do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2005). O teor de umidade foi calculado por diferença. Os resultados foram expressos em g de 

água/100 g produto. 

 

3.2.1.2 Atividade de água 

 

A atividade de água (Aw) foi determinada no aparelho AQUALAB (digital, modelo 

CX-2), acoplado a um banho termostático controlado na temperatura de 25 ± 0,3 ºC. 

 

3.2.1.3 pH 

 

O pH foi determinado utilizando-se potenciômetro Hanna Instruments - HI9224,  

segundo a metodologia descrita nas normas analíticas do IAL (2005). 

 

3.2.1.4 Acidez titulável 

 

A determinação da acidez titulável, expressa em g de ácido láctico por 100 g de 

amostra (doce de leite com guariroba), foi realizada segundo o métodos preconizados pelo 

IAL (2005), sendo definida pela expressão: 𝐴 = [
𝑉×𝑓×0,9

𝑃
)], em que A é a quantidade de ácido 

láctico expressa em % mL/g; V é o volume (mL) da solução de hidróxido de sódio 0,1 M; f é 

o fator de correção desta solução 0,1 M, preparada com biftalato de potássio; e P é o peso da 

amostra (g). 

 

3.2.1.5 Textura instrumental 

 

A análise de perfil textura dos doces foi realizada em texturômetro (TA. XT. Pluscom). 

As características analisadas foram: dureza, coesividade, elasticidade, adesividade e 

gomosidade, conforme descrito por Campos (1989): 

a. Dureza: mede a força necessária para ocorrer uma deformação; 

b. Coesividade: mede a extensão a que um material pode ser deformado antes da ruptura; 

c. Elasticidade: velocidade com que o material deformado volta à sua forma inicial uma vez 

removida a força; 
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d. Adesividade: força necessária para vencer as forças de atração entre a superfície do 

alimento e a superfície de outros materiais com os quais entra em contato; 

e. Gomosidade: energia requerida para desintegrar um alimento semissólido até a deglutição. 

As amostras foram acondicionadas em copos plásticos resistentes com diâmetro 5,05 

cm e ocupando 2,7 cm de altura. Para os testes adotaram-se os seguintes parâmetros: 

velocidade pré-teste: 2,0 mm/s; velocidade teste: 1,0 mm/s; velocidade pós-teste: 2,0 mm/s; 

distância: 10,0 mm; tempo: 5,0 s; força de contato: 5,0 g; probe: cilindro acrílico de 20,0 mm 

(P20), adaptado de Szczesniak (1963). 

 

3.2.1.6 Avaliação de cor 

 

A cor do doce foi avaliada no sistema CIE L*a*b* em aparelho Color Quest XE 

(Hunter Lab, Estados Unidos da América). Os resultados foram expressos em valores L*, a* e 

b* (BIBLE; SINGHA, 1993), onde os valores de L* (luminosidade ou brilho) variam do preto 

(0) ao branco (100), os valores de a* variam do verde (-60) ao vermelho (+60) e os valores de 

b* variam do azul (-60) ao amarelo (+60). Sendo avaliados apenas os parâmetros referentes 

aos valores L* e b*. 

 

3.2.2 Análise sensorial 

 

3.2.2.1 Teste de aceitação 

 

Esta metodologia foi aplicada em duas etapas. Na primeira etapa o teste foi realizado 

de forma monádica, com o doce de leite com guariroba, servido em copos descartáveis de 50 

mL, contendo aproximadamente 25 g de doce. O teste foi realizado no hall de entrada do 

centro de aulas Pequi, situado na EA/UFG. Foi utilizada a escala hedônica de 5 pontos com os 

termos variando de “gostei muito” a “desgostei muito”, conforme APÊNDICE 1. Participaram 

68 pessoas, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos, sendo eles alunos, professores e 

técnicos da EA/UFG. 

 Na segunda etapa o teste de aceitação foi realizado simultaneamente com a aplicação 

da metodologia CATA, utilizando escala hedônica de 7 pontos, com os termos variando de 

gostei muito a desgostei muito. Participaram 100 pessoas de ambos os sexos com idade entre 

18 e 60 anos sendo alunos, professores, técnicos da UFG e público em geral que se 

encontravam em atividades na UFG, nos dias das análises. O teste foi realizado no restaurante 
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Conti da EA/UFG. Os provadores degustaram as amostras assim que saiam do restaurante, 

após o almoço. As amostras foram servidas em copos descartáveis de 50 mL, com quantidade 

padronizada de 25 g, em temperatura ambiente.  

Em ambas as fichas de aceitação, os consumidores foram questionados se comprariam 

o produto caso este estivesse disponível no mercado.  

 

3.2.2.2 Desenvolvimento da metodologia CATA 

 

3.2.2.2.1 Recrutamento de provadores 

 

Foram recrutadas pessoas, de ambos os sexos, para compor uma equipe para avaliação 

sensorial, previamente selecionada e não treinada para avaliar e discriminar atributos de doces 

em pasta. O recrutamento foi realizado com a aplicação de questionário conforme 

APÊNDICE 2. Os provadores recrutados foram aqueles que apresentaram afetividade com 

doces, disponibilidade para participar dos testes e conhecimento dos termos apresentados. 

Foram selecionados nesta etapa 25 provadores sendo 18 do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino. Os provadores recrutados foram alunos e funcionários EA/UFG. 

 

3.2.2.2.2 Definição de termos utilizados para descrever o doce de leite com 

guariroba 

 

      Para obter o perfil sensorial de doce de leite com guariroba, 25 provadores pré-

selecionados não treinados avaliaram os atributos aparência, cor, aroma, sabor e textura 

conforme lista prévia definida (APÊNDICE 3). Os atributos para comporem a lista prévia 

foram selecionados de acordo com IAL (2005). Os termos selecionados foram aqueles que 

alcançaram frequência de escolha entre os provadores acima de 25%. 

As análises foram realizadas em cabines individuais, sob luz branca no laboratório de 

análise sensorial da EA/UFG. 

Com os termos indicados pela equipe selecionada, foi elaborada uma ficha 

discriminatória (APÊNDICE 4), verbalizando as intensidades de cada atributo.  Os atributos 

considerados desejáveis ao doce de leite com guariroba: aparência agradável; brilho intenso; 

cor caramelo intenso; não açucarado; doçura normal; sabor agradável; pouco sabor lático; 

pastoso normal; muito fibroso; não enjoativo e nenhum sabor residual. 
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3.2.2.2.3 Aplicação da metodologia CATA 

 

A análise sensorial foi realizada por 100 consumidores potenciais de doces, de ambos 

os sexos, e com idades entre 18 e 60 anos.  As amostras foram dispostas aos provadores em 

copos de plástico, com quantidade padronizada de 25 g em temperatura ambiente. As análises 

foram realizadas no Restaurante Conti situado na EA/UFG. Os provadores assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE), conforme APÊNDICE 5. 

 

3.2.3 Análise de dados 

 

Os dados das análises físico-químicas foram avaliados pela média dos dados obtidos e 

tratados no programa Statística 7.0. Os dados da aceitação dos doces foram avaliados 

utilizando ANOVA e teste de Tukey a 5% de probabilidade. As descrições obtidas com o 

CATA foram avaliadas de acordo com a frequência (%) em que foram citadas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análises físico-químicas 

 

4.1.1 Sólidos totais e teor de umidade 

 

Na Tabela 1, são apresentados os resultados dos doces DLG, DLM e DLT referentes 

as análises de sólidos totais e umidade. As amostras apresentaram variação de sólidos totais 

entre 69,91% a 83,19%, com teores de umidade variando de 16,81% a 30,09%. 

 

Tabela 1 - Sólidos totais e umidade dos doces de leite com guariroba, doce de leite com pau 

de mamão e doce de leite tradicional 

Amostra Sólidos Totais 

(%) 

Umidade 

(%) 

DLG 83,19a 16,81a 

DLM 76,98b 23,02b 

DLT 69,91c 30,00c 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna apresentam diferença significativa (p≤0,05). 

 



 
 
 

12 
 

Os três doces apresentaram diferença significativa entre si (p≤0,05) para os parâmetros 

analisados. No entanto, deve-se salientar que a legislação (BRASIL, 1997) permite o teor de 

umidade em doces de leite de até 30%. Com isso, todos os doces analisadas atenderam a 

legislação, estando o DLT no limite permitido. 

O DLG apresentou maior teor de sólidos totais e, consequentemente, menor 

porcentagem de umidade, demonstrando que o acréscimo da guariroba ao doce de leite 

interferiu na umidade final do produto. Segundo Cordeiro (2007), a determinação da umidade 

é uma das medidas mais importantes utilizada na análise de alimentos e está relacionada com 

a estabilidade, qualidade, composição e textura dos alimentos. Alimentos estocados com alta 

umidade apresentam deterioração mais acelerada, ou menor vida útil.  

 

4.1.2 Atividade de água, pH e acidez titulável 

 

Com os resultados obtidos nas análises de pH, acidez titulável e atividade de água 

(Aw) verificou-se que houve  diferença significativa entre os doces avaliados a  nível  de  5%  

de  significância (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Valores de pH, acidez titulável e atividade de água doces de leite com guariroba, 

doce de leite com pau de mamão e doce de leite tradicional 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna apresentam diferença significativa (p≤0,05). 

 

Observa-se que as amostras apresentaram médias na faixa de 6,50 a 6,87 para o pH e 

0,12 a 0,23 para a acidez titulável. O pH apresentou valores próximos ao pH do leite que varia 

entre 6,6 e 6,8. O valor do pH está associado a coloração do doce, pois quanto mais próximo 

de 7,0, mais escura sua coloração. Segundo Pavlovic et al. (1994), a velocidade máxima da 

reação de Maillard ocorre com pH entre 6,0 e 7,0 e é está reação a responsável pela coloração 

e flavor característicos do doce de leite. 

A acidez apresentada está dentro dos padrões estabelecidos pela CNNPA n° 12, de 24 

de julho de 1978 Anvisa, para doce de leite (BRASIL, 1978). De acordo com Grandi (1986), 

Amostra pH Acidez Aw 

DLG 6,87a 0,23a 0,83a 

DLM 6,64b 0,17b 0,84b 

DLT 6,50c 0,12c 0,85c 
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não há correlação entre os valores de pH e os de acidez, provavelmente devido a formação de 

um sistema tampão nos produtos.  

Observa-se que os valores obtidos para Aw ficaram entre 0,83 e 0,85 e apresentaram 

diferença significativa (p≤0,05). Segundo Ferramondo et al. (1984) a alta concentração de 

solutos no doce de leite resulta em atividade de água normalmente abaixo de 0,85, 

corroborando assim com os resultados obtidos. 

Essa quantidade de água é medida para determinar a suscetibilidade do produto à 

degradação. O conhecimento dos valores de Aw de produtos doces pode ser utilizado para 

determinar o tempo de prateleira, os tipos de embalagens e as condições de armazenamento 

adequado para o produto. A maioria dos microrganismos que causam deterioração possui 

dificuldade de se desenvolver em produtos com Aw inferiores a 0,90. O crescimento de 

leveduras e fungos cessa em Aw abaixo de 0,85 e 0,70, respectivamente (CORREIA-

OLIVEIRA et al., 2008). Assim, provavelmente uma das alterações que podem ocorrer nos 

doces são as alterações causadas por fungos. 

 

4.1.3 Textura instrumental 

 

Na Tabela 3, estão apresentados os resultados obtidos para as características de textura 

dos doces.  

 

Tabela 3 - Atributos de textura para as amostras doces de leite com guariroba, doce de leite 

com pau de mamão e doce de leite tradicional 

Amostra 

 

 

 

Dureza 

(g) 

 

Adesividade 

(g x s) 

Determinações 

Elasticidade 

(g x s) 

 

Coesividade 

(g x s) 

 

Gomosidade 

(g x s) 

DLG 63,65a -403,50a 0,95ab 0,66a 42,03a 

DLM 80,52b -576,50b 0,96a 0,80b 64,36b 

DLT 112,50c -727,30c 0,94b 0,72c 81,03c 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna apresentam diferença significativa (p≤0,05). 

 

Para os atributos de dureza, adesividade, coesividade e gomosidade, os doces 

apresentaram entre si diferença significativa (p≤0,05).  No atributo elasticidade, o DLG não 

diferiu (p>0,05) dos DLM e DLT, o que proporcionará ao futuro consumidor a mesma 
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sensação encontrada nos doces já existentes no mercado. Segundo Campos (1989), a 

elasticidade é a velocidade com que o material deformado volta à sua forma inicial uma vez 

removida a força. 

A dureza do DLG foi a menor entre os doces analisadas, seguida pelo DLM e DLT. O 

acréscimo de guariroba ao doce de leite reduziu a dureza, ou seja, a força para que seja 

ocasionada deformação nestes produtos foi menor que aquela empregada no DLT. 

A maior adesão encontrada foi a do DLT e a menor adesão foi a do DLG. A 

adesividade dos doces pode ser relacionada na análise sensorial como a força necessária para 

desprender a amostra dos dentes ou desprender a amostra de uma colher. Os valores são 

negativos devido a estes serem obtidos durante a retirada da sonda do texturômetro das 

amostras.  

O DLT apresentou uma maior coesividade e o DLG menor coesividade. Ao ser 

espalhado em uma superfície, como pão ou bolo, por exemplo, a espalhabilidade do DLG se 

dará com maior facilidade, entretanto a uniformidade deste sobre estas superfícies não será 

homogênea. 

A gomosidade do DLG foi 51,87% menor que o DLT. Desta maneira, a energia para 

desintegrar o DLG até a deglutição é menor se comparada aos demais doces analisados, 

tornando este produto indicado para consumidores com problemas de mastigação e 

digestibilidade.  

Os doces, mesmo apresentando diferenças estatísticas em quatro parâmetros 

analisados, se comportaram dentro dos valores encontrados por Ferreira et al. (2009), que 

avaliaram as características de textura de seis marcas comerciais de doce de leite e 

observaram valores que variaram de 66,7 a 206,46 para a dureza, -121,99 a -418,34 para 

adesividade, 0,87 a 0,89 para elasticidade, 0,58 a 0,69 para coesividade e 43,58 a 120,12 para 

gomosidade, demonstrando a grande variação na textura existente entre marcas de doce de 

leite. 

 

4.1.4 Avaliação de cor 

 

Na Tabela 4 estão expressas as médias dos parâmetros de cor avaliados nos diferentes 

doces de leite. 
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Tabela 4 - Parâmetros de cor (L* e b*) para as amostras dos doces de leite com guariroba, 

doce de leite com pau de mamão e doce de leite tradicional 

Amostra L* b* 

DLG 42,62a 9,09ab 

DLM 38,59a 11,93ª 

DLT 43,19ª 7,99b 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna apresentam diferença significativa (p≤0,05). 

 

Para a luminosidade (L*), verificou-se que as amostras avaliadas não apresentaram 

diferença significativa (p>0,05), ou seja, elas apresentaram a mesma intensidade de brilho. O 

valor L* expressa luminosidade/claridade e brilho da amostra, isto é, quanto mais próximo de 

100, mais clara ou brilhosa é a amostra.  

O componente b* varia de amarelo (+) a azul (-). Como todos os valores de b* foram 

positivos, isto significa que os doces só refletiram o comprimento de onda associado à cor 

amarela. De acordo com a intensidade de cor observa-se que a amostra DLM foi a que melhor 

refletiu a cor amarela, seguida das amostras DLG e DLT. A amostra DLG não apresentou 

diferença significativa a um nível de 5% de significância das demais amostras. 

 

4.2 Análise sensorial 

 

4.2.1 Teste de aceitação 

 

No primeiro teste onde o DLG foi apresentado de forma monádica, a frequência de 

resposta dos provadores foi de 90% atribuídos entre os quesitos “gostei muito” e “gostei”. 

Quando este foi apresentado simultaneamente com DLM e DLT, a frequência de respostas 

para esses mesmos quesitos foi de 66%. Portanto, observa-se que com a comparação com o 

DLM e DLT, o DLG foi menos aceito que os demais. 

Segundo Teixeira et al. (1987), um produto pode ser considerado potencial quando 

70% dos provadores selecionam quesitos que englobam o “gostei” na escala hedônica. Sendo 

assim, o DLG alcançou uma aceitação de 90% quando não houve comparação com outros 

produtos e aproximadamente 70%, quando realizou o teste comparativo. Contudo, em ambos 

os casos a aceitação do produto pode ser considerado potencial para o mercado. 
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Quando questionados se comprariam o produto caso este estivesse disponível no 

mercado, no teste monádico 90% dos provadores disseram que comprariam, enquanto no teste 

comparativo apenas 57% disseram que comprariam. 

As médias obtidas para o DLG, o DLM e o DLT, a um nível de 5% de significância, 

diferem entre si. Sendo 5,23 para DLG, 6,52 para DLM e 5,88 para DLT. Estas médias 

correspondem na escala hedônica aos termos “gostei moderadamente” e “gostei ligeiramente” 

para as amostras de DLG e DLT e a “gostei muito” e “gostei moderadamente” para a amostra 

DLM. Observa-se que para as amostras DLG e DLT mesmo sendo diferentes estatisticamente 

(p≤0,05), na escala hedônica estão entre os mesmos termos. 

 

4.2.2 Método CATA 

 

Por meio do método CATA, os provadores tiveram liberdade de escolher os termos 

que expressaram as características do doce de leite com guariroba, descrevendo e qualificando 

aqueles que consideraram apropriados para o produto. 

Os dados da frequência de cada um dos termos descritos para as amostras de doce de 

leite com guariroba estão apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Frequência dos termos discutidos para as amostras de doce de leite com guariroba 

APARÊNCIA 

12 Aderente 13 Com partículas 9 Firme 1 Íntegra 

4 Aglomerada 3 Com polpa 2 Floco 1 Macia 

3 Amanteigada 8 Consistente 4 Fresca 2 Massa 

8 Amolecida 3 Cozida 1 Gomosa 4 Mole 

2 Aquosa 9 Creme 2 Gordurosa 3 Oleosa 

1 Áspera 11 Cremosa 4 Granulada 17 Pastosa 

16 Brilhosa 1 Cristalizada 10 Grossa 10 Pegajosa 

4 Caramelada 5 Espessa 15 Grudenta 5 Suculenta 

1 Coagulada 3 Exsudato 11 Heterogênea 8 Úmida 

12 Com fragmentos 10 Fibrosa 4 Homogênea 8 Viscosa 

COR 

3 Amarelo-cinzento 13 Bege 13 Brilhante 1 Marrom-amarelado 

5 Amarelo-pálido 1 Branco-amarelado 1 Castanha 1 Marrom-acinzentado 

9 Amarelo-palha 1 Branco-marfim 4 Cor opaca 1 Marrom-claro 

1 Perolada 1 Branco-sujo 3 Cor uniforme 5 Parda 

AROMA 
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11 Açucarado 6 Amanteigado 15 Doce 1 Natural 

5 Adoçado 1 Aromático 4 Enjoativo 2 Normal 

6 Adocicado 2 Café-com-leite 1 Insosso 4 Suave 

16 Agradável 1 Azedo 14 Lático   

1 Aguado 5 Caramelado 10 Leve   

SABOR 

8 Açucarado 2 Aguado 3 Enjoativo 13 Lático 

14 Adocicado 8 Amanteigado 1 Envelhecido 12 Leve 

17 Agradável 3 Caramelado 1 Estranho   

1 Agridoce 22 Doce 4 Gorduroso   

TEXTURA 

6 Aderente 12 Com partículas 3 Gordurosa 6 Mole 

4 Aglomerada 2 Consistente 4 Granulosa 3 Pasta 

6 Amanteigada 9 Cremosa 1 Grossa 17 Pastosa 

3 Amolecida 7 Fibrosa 8 Grudenta 5 Pegajosa 

1 Áspera 4 Firmes 11 Heterogênea 1 Sedimentada 

10 Brilhosa 2 Floco 1 Homogênea 1 Uniforme 

3 Caramelada 1 Fresca 7 Macia 7 Úmida 

15 Com fragmentos 2 Gomosa 2 Massa 5 Viscosa 

 

Os resultados do teste CATA foram avaliados pela frequência (%) em que foram 

citados. Termos selecionados com frequência igual ou superior a 25% constituíram a ficha 

verbalizada de intensidade (APÊNDICE 4). Os termos citados foram características visuais 

(aparência, brilho e cor), os aspectos de doçura (açucarado, doçura e enjoativo), as 

características de sabor (sabor, sabor lático e sabor residual) e as características de textura 

(pastoso e fibroso) dos doces. 

De acordo com a Figura 1, pode-se observar que o doce DLG não apresentou 

características visuais agradáveis ao consumidor, pois em todos os atributos avaliados a 

amostra DLG ficou aquém das marcas comerciais.  
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Figura 1 - Histograma de frequência de resposta para os atributos avaliados 

 

Em relação à intensidade do brilho observado pelos provadores, 87%  avaliaram a 

amostra DLT com o brilho mais intenso, seguidas pela DLM com 51% e DLG com 31%. No 

entanto, na análise instrumental de cor utilizando-se o parâmetro L* verificou-se que as 

amostras não apresentaram diferenças significativas (p>0,05). 

Na avaliação sensorial 75% dos provadores julgaram a amostra DLT como tendo a cor 

caramelo intenso mais acentuado, enquanto que 60% fizeram o mesmo julgamento em relação 

à amostra DLM, e apenas 7% consideraram a amostra DLG. 

Quanto aos aspectos de doçura, o atributo açucarado obteve uma frequência de 

resposta semelhante aos demais doces. Já nos atributos doçura e enjoativo o DLG recebeu 

uma avaliação semelhante ao DLM e melhor que o DLT, em que 66% dos provadores 

julgaram a doçura como normal e 84% julgaram como não enjoativo. 

Dentre as características de sabor, 59% dos provadores avaliaram o DLG tendo um 

sabor agradável, enquanto as amostras DLM e DLT tiveram um julgamento semelhante e 

superior, em que 94% e 100% dos provadores avaliaram que tais doces apresentaram um 

sabor agradável. Em relação ao sabor lático a amostra DLG foi semelhante à amostra DLM 

em que 63% e 60% dos provadores, respectivamente, julgaram que as amostra não 

apresentavam sabor lático acentuado. A avaliação de sabor residual foi semelhante para os 

doces avaliados. 
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Na característica de textura, 58% dos julgadores avaliaram que a amostra DLG era 

pastosa em uma intensidade normal enquanto que as amostras DLM e DLT receberam, para o 

mesmo quesito, uma frequência de resposta de 72 e 49% respectivamente. O DLG se destacou 

em relação à quantidade de fibras, em que 62% dos provadores julgaram este como o mais 

fibroso entre os demais.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Comparando as amostras de doces, o doce de leite com guariroba apresentou maiores 

valores de sólidos totais e pH e menores valores de atividade de água. Nos atributos de textura 

apresentou valores menores para dureza, adesividade, coesividade e gomosidade. A 

elasticidade foi igual aos demais doces avaliados (p>0,05). 

Na avaliação sensorial, no teste de aceitação monádico, 90% dos provadores gostaram 

do produto, enquanto na análise comparativa com as demais amostras de doce 66% dos 

provadores gostaram do produto.  

Nos atributos avaliados no CATA os provadores descreveram o doce de guariroba 

com características de aparência ruim, pouco brilhoso com cor caramelo fraco. O sabor foi 

agradável, pouco açucarado com doçura normal. O doce não foi considerado enjoativo, sendo 

muito fibroso, com fraco sabor residual e pouco sabor lático. 
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APÊNDICE 1 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Sexo: (    )M (    ) F  Faixa etária: (   ) 18 a 30 (   ) 31 a 45 (   ) 46-60 (   ) > 61 

 

Por favor, avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou ou desgostou do 

produto. Marque a resposta que melhor reflita seu julgamento. 

(    ) Gostei muito. 

(    ) Gostei.  

(    ) Não gostei/nem desgostei.  

(    ) Desgostei. 

(    ) Desgostei muito. 

Você compraria este produto caso ele estivesse disponível no mercado? (    ) Sim (    ) Não 

Se possível, descreva algumas características deste produto. Ex: fibroso, açucarado, pegajoso. 
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APÊNDICE 2 

 

FICHA DE PRÉ-SELEÇÃO DE PROVADORES 

Universidade Federal de Goiás 

Escola de Agronomia 

 

Estamos elaborando o nosso Trabalho de Conclusão de Curso e necessitamos formar 

uma equipe treinada de degustadores. Portanto, na primeira etapa faremos uma pré-seleção 

através dos dados apresentados neste questionário. Os futuros degustadores avaliarão a 

qualidade sensorial de um doce através do método de escala não estruturada. A pesquisa irá 

ocorrer a partir do mês de abril. 

Contamos com a sua participação,  

Alyce Inês, Meike e Ulliane 

 

QUESTIONÁRIO PARA RECRUTAMENTO DE CANDIDATOS PARA A EQUIPE DE 

ANÁLISE SENSORIAL 

  

Por favor, complete o questionário com todas as informações solicitadas que serão 

importantes para o recrutamento de candidatos para participarem da equipe de análise 

sensorial. Todas as informações serão mantidas confidenciais. 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino 

Faixa etária: (   ) 18 a 30  (   ) 31 a 45   (   ) 46-60    (   ) > 61 

Endereço: __________________________________________________________ 

Fone: Celular: ______________________ Residencial: ____________________ 

Email: ______________________________________________________________ 

 

1. Marque os horários abaixo que você tem disponível para participar dos testes: 

 

 (    ) Segunda-feira 10:00-11:00 horas (    ) Sexta-feira 08:45-09-45 horas 

(    ) Terça-feira 15:45-16:45 horas  (    ) Sexta-feira 13:00-14:00 horas 

(    ) Quinta-feira 13:00-14:00 horas 
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Caso não seja nenhum desses horários, cite os que você tem disponibilidade. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Indique se você possui: 

(    )  Diabetes     (    ) Hipertensão 

(    )  Hipoglicemia     (    )  Doença bucal 

(    ) Prótese       (    ) Aparelho/contenção ortodôntica 

 

3. Você está tomando algum remédio que poderia influenciar sua capacidade de perceber 

odores e ou sabores?  

(   ) Não        (    ) Sim          Qual?______________________________________ 

 

4. Indique quanto você aprecia doces em geral: 

 (    ) Gosto          (     ) Nem gosto, nem desgosto         (    ) Desgosto 

 

5. Que tipo de doce você consome com maior frequência? 

 

 

6. Você é fumante? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

Obrigada pela participação! 
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APÊNDICE 3 

 

FICHA DE ANÁLISE SENSORIAL 

 

Nome: _________________________________________ Data: _______________ 

 

Você está recebendo uma amostra de doce. Marque com um X os termos que você considere 

como descrição deste doce. Caso necessário, acrescente termos que para você também 

descrevam o produto. 

 

 

APARÊNCIA 

 

 

 

COR 

 

(  ) Amarela (  ) Bege (  ) Brilhante (  ) Marrom-amarelado 

(  ) Amarelo-cinzento (  ) Branca (  ) Castanha (  ) Marrom-acinzentado 

(  ) Amarelo-escuro (  ) Branco-amarelado (  ) Cor opaca (  ) Marrom-claro 

(  ) Amarelo-pálido (  ) Branco-marfim (  ) Cor uniforme (  ) Marrom-escuro 

(  ) Amarelo-palha (  ) Branco-pérola (  ) Incolor (  ) Parda 

(  ) Amarelo-torrado (  ) Branco-sujo (  ) Marrom (  ) Perolada 

(  )______________ (  )______________ (  )______________ (  )______________ 

 

 

 

(  ) Aderente (  ) Com partículas (  ) Espessa (  ) Granulada (  ) Oleosa 

(  ) Aglomerada (  ) Com polpa (  ) Exsudato (  ) Grossa (  ) Pastosa 

(  ) Amanteigada (  ) Com precipitado (  ) Fermentada (  ) Grudenta (  ) Pegajosa 

(  ) Amolecida (  ) Consistente (  ) Fibrosa (  ) Heterogênea (  ) Polpa 

(  ) Aquosa (  ) Cozida (  ) Filete (  ) Homogênea (  ) Porosa 

(  ) Áspera (  ) Creme (  ) Firme (  ) Íntegra (  ) Sólida 

(  ) Brilhosa (  ) Cremosa (  ) Floco (  ) Irregular (  ) Suculenta 

(  ) Caramelada (  ) Cristal (  ) Fresca (  ) Limosa (  ) Uniforme 

(  ) Coagulada (  ) Cristalizada (  ) Friável (  ) Macia (  ) Úmida 

(  ) Cobertura (  ) Embolorada (  ) Gomosa (  ) Massa (  ) Viscosa 

(  ) Com fragmentos (  ) Esmigalhada (  ) Gordurosa (  ) Mole (  )_________ 

(  )______________ (  )______________ (  )__________ (  )___________ (  )_________ 
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AROMA 

 

(  ) Ácido (  ) Amargo (  ) Desagradável (  ) Irritante (  ) Odorífico 

(  ) Acético (  ) Amargoso (  ) Diluído (  ) Insosso (  ) Putrefato 

(  ) Açucarado (  ) Amanteigado (  ) Doce (  ) Insuportável (  ) Rançoso 

(  ) Adoçado (  ) Anormal (  ) Enjoativo (  ) Horrível (  ) Repulsivo 

(  ) Adocicado (  ) Ardente (  ) Envelhecido (  ) Láctico (  ) Suave 

(  ) Adiposo (  ) Aromático (  ) Estragado (  ) Leve (  ) Oxidado 

(  ) Agradável (  ) Cacou (  ) Estranho (  ) Melado (  ) Queimado 

(  ) Agridoce (  ) Café-com-leite (  ) Fermentado (  ) Mofado (  ) Velho 

(  ) Aguado (  ) Artificial (  ) Gorduroso (  ) Natural (  )__________ 

(  ) Alcoólico (  ) Azedo (  ) Impróprio (  ) Normal (  )__________ 

(  ) Alterado (  ) Caramelado (  ) Inodoro (  ) Nauseante (  )__________ 

 

SABOR 

 

(  ) Ácido (  ) Agridoce (  ) Artificial (  ) Envelhecido (  ) Lático 

(  ) Acético (  ) Aguado (  ) Azedo (  ) Estragado (  ) Leve 

(  ) Açucarado (  ) Alcoólico (  ) Caramelado (  ) Estranho (  ) Licoroso 

(  ) Adocicado (  ) Amargo (  ) Defumado (  ) Fermentado (  ) Melado 

(  ) Adiposo (  ) Amanteigado (  ) Desagradável (  ) Gorduroso (  ) Mofado 

(  ) Adstringente (  ) Anormal (  ) Doce (  ) Irritante (  ) Nauseante 

(  ) Agradável (  ) Ardente (  ) Enjoativo (  ) Insosso (  ) Rançoso 

(  )___________ (  )___________ (  )___________ (  )___________ (  )___________ 

 

TEXTURA 

 

(  ) Aderente (  ) Com partículas (  ) Gomosa (  ) Límpida (  ) Porosa 

(  ) Aglomerada (  ) Com precipitado (  ) Gordurosa (  ) Macia (  ) Resistente 

(  ) Amanteigada (  ) Consistente (  ) Granulosa (  ) Massa (  ) Sedimentada 

(  ) Amolecida (  ) Cremosa (  ) Grossa (  ) Moída (  ) Uniforme 

(  ) Aquosa (  ) Cristalizada (  ) Grudenta (  ) Mole (  ) Úmida 

(  ) Áspera (  ) Fibrosa (  ) Heterogênea (  ) Oleosa (  ) Viscosa 

(  ) Brilhosa (  ) Firme (  ) Homogênea (  ) Pasta (  )___________ 

(  ) Caramelada (  ) Floco (  ) Limosa (  ) Pastosa (  )___________ 

(  ) Com fragmentos (  ) Fresca (  ) Líquida (  ) Pegajosa (  )___________ 
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APÊNDICE 4 

 

Avaliação Sensorial de Doces 

Nome:___________________________________________________________________ 

Função:    (  ) Docente              (  ) Discente       (  )  Terceirizado   outros:____________ 

Faixa etária: (  )  até 18              (  ) 19-30         (  ) 31-45         (  ) 46-60         (  ) mais de 60 

Estamos elaborando o nosso Trabalho de Conclusão de Curso e necessitamos de sua 

avaliação quanto à qualidade sensorial de três doces. Por favor, prove a amostra com um X 

e marque a intensidade de cada características que melhor reflita seu julgamento. 

Amostra ______ 

APARÊNCIA -  (   ) agradável  (   ) ruim 

BRILHO -  (   ) intenso  (   ) pouco  (   ) sem brilho 

COR -             (   ) caramelo intenso                         (   )  caramelo fraco 

AÇUCARADO -  (   ) muito  (   ) pouco  (   ) não açucarado   

DOÇURA -   (   ) muito  (   ) normal  (   ) insosso  

SABOR -   (   ) agradável  (   ) ruim 

SABOR LÁTICO -  (   ) intenso  (   ) pouco  (   ) nenhum 

PASTOSO -   (   ) muito  (   ) normal  (   ) pouco 

FIBROSO -   (   ) muito  (   ) pouco  (   ) não fibroso 

ENJOATIVO -  (   ) sim  (   ) não 

SABOR RESIDUAL- (  ) intenso   (   ) fraco   (   ) nenhum 

 
Agora, avalie o quanto você gostou ou desgostou de acordo com a escala abaixo:  
 
(  ) Gostei muito 

(  ) Gostei moderadamente 

(  ) Gostei ligeiramente 

(  ) Não gostei/ nem desgostei 

(  ) Desgostei ligeiramente 

(  ) Desgostei moderadamente 

(  ) Desgostei muito 

 
Você compraria este produto se este estivesse disponível no mercado:  

(     ) Sim                               (     ) Não 
 
OBS:  

__________________________________________________________________
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APÊNDICE 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de 

Ética da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação UFG (Campus Samambaia, Caixa Postal 131 

74001-970, Goiânia – GO). 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Caracterização físico-química e perfil sensorial de doce de leite com 

guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) através do método CATA (Check-All-That-

Apply). 

 

Pesquisadora Responsável: Profª. Dra. Maria Célia Lopes Torres                 

Telefones para contato: (62) 81425425 

 

                                               __________________________ 

Profª. Dra. Maria Celia Lopes Torres  

Assinatura 

 

Orientador (a): Profª. Dra. Maria Celia Lopes Torres 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa Caracterização físico-

química e perfil sensorial de doce de leite com guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) 

através do método CATA (Check-All-That-Apply), que tem como objetivo avaliar a 

viabilidade do ponto de vista tecnológico e sensorial, em um novo produto cuja principal 

matéria-prima é nativa e abundante na região.  

Se o (a) senhor (a) aceitar participar, irá avaliar os produtos quanto à aparência, cor, 

textura, sabor e odor. Para tanto, preencherá uma ficha de avaliação do produto tomando cerca 

de 10 min. A ficha e os dados coletados serão de uso exclusivo nesta pesquisa e de acesso 
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limitado aos pesquisadores e ficarão arquivados na Escola de Agronomia – UFG por cinco 

anos e após serão incinerados.  

 O (a) senhor (a) tem liberdade de recusar a participar da pesquisa em qualquer 

momento sem qualquer prejuízo. A pesquisa não lhe trará danos morais, ou psicológicos. Os 

riscos que podem estar associados a essa análise são os de alergia a qualquer um de seus 

ingredientes: guariroba, leite, açúcar e pau de mamão. 

Caso algum provador apresente reação adversa comprovada ao produto oferecido na 

presente pesquisa este será encaminhado para atendimento médico. Ao participar desta 

pesquisa o (a) senhor (a) colaborará para o melhor conhecimento dos atributos sensoriais 

deste novo produto. O (a) senhor (a) não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa 

bem como nada será pago por sua participação.  

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,___________________________________________________________________, RG/ 

CPF/ nº de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo Caracterização físico-química e perfil sensorial de doce de leite com 

guariroba (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.) através do método CATA (Check-All-That-

Apply), como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelos pesquisadores 

(as) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data 

__________________________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito: _________________________________________ 
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