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Resumo  

A maçã é um dos frutos mais consumidos em todo o mundo e o seu consumo é 

incansavelmente incentivado pelos nutricionistas, devido aos benefícios comprovados 

para a saúde. A análise descritiva é uma metodologia sensorial muito valiosa, fornecendo 

informações detalhadas sobre todas as propriedades organoléticas de produtos 

alimentares, de forma completa, flexível e útil. 

A presente investigação procurou avaliar a aplicação da metodologia Check-All-

That-Apply (CATA) com a finalidade de caracterizar diferentes amostras de maçã Golden 

Delicious, comparando distintos procedimentos para o desenvolvimento das listas de 

descritores.  

Para o efeito construíram-se 3 listas, baseadas em recolha bibliográfica e na 

aplicação de Flash Profile a dois conjuntos de maçãs: um conjunto monovarietal, de 

Golden Delicious, e outro multivarietal com 8 variedades de maçã. As listas obtidas 

apresentavam 60, 34 e 44 atributos, respetivamente, agrupados em diferentes 

dimensões: aparência; odor; textura e sabor. 

Para a etapa preliminar de aplicação do Flash Profile com o intuito de recolher 

uma lista de atributos caracterizadores, recorreu-se a um painel de12 provadores não 

treinados, sendo que na etapa de aplicação das listas de CATA se recorreu a painéis de 

54 consumidores (provadores naïve) do produto em estudo. 

Adicionalmente, avaliou-se a aceitação global das maçãs e procedeu-se a uma 

análise de penalidades, identificando os atributos mais relevantes para a caracterização 

das 8 amostras. A textura sumarenta é dos atributos mais valorizados e textura farinhenta 

o atributo mais penalizado no global das três listas.  

Os resultados obtidos demonstraram que as diferentes amostras de maçã são 

bastante heterogéneas entre si e alguns atributos presentes em cada amostra são 

correlacionáveis entre as diferentes listas.  

Quando feita a comparação entre listas, através da Análise Fatorial Múltipla, 

verifica-se haver maior consensualidade na lista do Flash Profile multivarietal, devendo-

se ao facto de derivar do léxico quotidiano dos consumidores e de apresentar atributos 

mais diferenciadores. 

Conclui-se assim que os consumidores preferem maçãs Golden Delicious 

sumarentas, sem contusões e de sabor ácido e característico a maçã, em detrimento de 

maçãs farinhentas e moles. 

 

Palavras-Chave: Caracterização da maçã, Flash Profile, Check-All-That-Apply 

(CATA), Penalty Analysis, Multiple Factor Analysis (MFA)  
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Abstract  

Apple is one of the most consumed fruits all around the world and its consumption 

is tirelessly encouraged by nutritionists because the proven benefits for health. The 

descriptive analysis is a valuable sensory methodology, providing detailed information 

about all the sensory properties of food products, in a complete, flexible and helpful way. 

The present research sought to assess of Check-All-That-Apply lists in order to 

characterize different samples of apple Golden Delicious and to compare different 

procedures for the development of descriptors lists. 

For this purpose were built three lists based on bibliographic research and 

application of Flash Profile to two sets of apples: one set variety, Golden Delicious, and 

other multi variety with 8 varieties of apple. The lists obtained were 60, 34 and 44 

attributes, grouped into different dimensions: appearance, odor, texture and flavor. 

In the preliminary step of Flash Profile application, in order to collect a list of 

attributes, resorted to a 12 untrained tasters panel and in the step of applying the lists 

CATA was used 54 untrained consumers panels (tasters naïve) of the test article. 

Additionally, we evaluated the overall acceptance of apples and we proceeded to 

do a penalty analysis, identifying the most relevant attributes for the characterization of 

eight samples. The juicy texture is the most valued attributes and mealy texture the most 

penalized in the global attribute of the three lists. 

The results showed that different samples of apple are very heterogeneous with 

each other and some attributes present in each sample are correlated among the different 

lists. 

When the comparison made between lists, through the Multiple Factor Analysis, 

Flash Profile multi variety list is the one that have more level of agreement, due to the fact 

that it derives from everyday lexicon of consumers and provides further differentiating 

attributes. 

Conclude thus that consumers prefer juicy Golden Delicious apples without bruises 

and acid and distinctive flavor apple, rather than soft and mealy apples. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Characterization apple, Flash Profile, Check-All-That-Apply (CATA), 

Penalty Analysis, Multiple Factor Analysis (MFA) 
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1. Introdução 

Com a globalização e a urbanização, as pessoas e os bens circulam, os costumes e 

tradições são partilhados. Surge a transição nutricional e simultaneamente as alterações 

dos comportamentos e atitudes alimentares da população.  

O padrão alimentar de cada país deriva dos recursos naturais existentes, do seu 

desenvolvimento tecnológico e sociocultural, mas também da interação com outras 

culturas (Pato, 2012). 

A população portuguesa, influenciada pelas suas raízes históricas, assume uma 

cultura alimentar semelhante a outros países do Sul da Europa, tendo em comum um tipo 

de alimentação, a alimentação mediterrânica (Padrão Alimentar Mediterrânico). “A 

Alimentação Mediterrânica descreve uma forma específica de comer e beber, a qual tem 

vindo a ser relacionada com benefícios marcados na saúde das populações. Por esta 

razão, este tipo de alimentação é muitas vezes definida como o gold standard de uma 

alimentação saudável”, segundo a Associação Portuguesa de Nutricionistas (APN). Tem 

sido reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, na 

sua Assembleia Geral de novembro de 2010, uma herança cultural dos povos dos países 

da bacia do Mediterrâneo, no qual se inclui Portugal (Bach-Faig A. et al., 2011) pelo seu 

carácter cultural, social e nutricional. 

À medida que os anos foram passando, estes países foram-se distanciando uns dos 

outros e o cariz mediterrânico foi-se alterando (Durão et al., 2008). 

A alimentação dos portugueses aproxima-se do padrão universal do mundo 

desenvolvido, padrão alimentar caracterizado pela rapidez com que temos acesso à 

comida e pela sua fraca qualidade (Pato, 2012). 

Atualmente, os padrões de consumo de alimentos têm-se alterado na nossa 

sociedade, a procura de frutas e hortícolas mantém a tendência crescente de 2012, ano 

em que se verificou um aumento de 1,7 por cento em relação a 2011 (Confragi, 2013). 

Esta tendência é caracterizada pelo aumento da preocupação do consumidor com a sua 

saúde e por um interesse crescente no papel da alimentação na manutenção ou melhoria 

do seu bem-estar e saúde (Ragaert et al., 2004). 

Os produtos hortofrutícolas constituem uma parte importante da dieta humana e 

podem ser apresentados ao consumidor final de diversas formas e com diferentes graus 

de transformação. Assumem na nossa alimentação uma fonte de energia, de vitaminas e 

de fibras que apesar de não serem digeríveis pelo ser humano, são extramente 

importantes para a saúde (Martins e Empi, 2000, Ragaert et al., 2004). A OMS, através 

do Relatório intitulado por "Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases", 
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recomenda como objetivo populacional uma ingestão alimentar diária superior a 400g de 

frutos e produtos hortícolas. 

A exportação de frutos frescos em Portugal tem aumentado, devido ao clima e 

localização na Europa. Portugal tem um grande potencial para colocar no mercado frutos, 

especialmente em épocas em que a produção em muitos países europeus não consegue 

responder às necessidades do consumidor.  

Em 2002, Mendelson e os seus colaboradores através de um estudo sobre a 

exploração dos desejos dos indivíduos para a mudança da ingestão de sete grupos de 

alimentos e as barreiras para fazer essas modificações (ambos os sexos com idade entre 

18 a 74, n=1189), constatou que a maioria dos participantes tinha o desejo de aumentar o 

seu consumo de frutas e legumes, relatando que as principais barreiras eram a 

preferência por alguns frutos/legumes em detrimento de outros, seguida pelo hábito de 

consumo e pelo tempo de preparação. (Mendelson et al., 2002) 

Segundo um estudo efetuado a 15 estados membros da UE, em que o objetivo 

era perceber quais as principais barreiras que as pessoas sentem ao tentar fazer uma 

dieta saudável, foi notável que o tempo “horas de trabalho irregulares (24%)”, e "estilo de 

vida ocupado (17%)” e os fatores gustativos "desistir de alimentos que gosta (23%)” eram 

apontados como barreiras à alimentação saudável (Kearney e McElhone, 1999). Uma 

outra barreira, segundo Holm (2003) consiste na forma como os consumidores veem uma 

dieta saudável, pensando que esta seja desagradável e maçuda (Kearney e McElhone, 

1999, Holm, 1993) . 

No entanto, atualmente constata-se uma preferência por fruta fresca em 

detrimento de produtos derivados ou processados. Essa preferência observa-se 

igualmente perante os suplementos antioxidantes, provavelmente, os benefícios 

acrescidos da fruta em natureza relativamente aos suplementos antioxidantes devem-se 

às sinergias que ocorrem entre todos os fitonutrientes da fruta e que potenciam muito 

mais a sua ação do que cada composto isoladamente. Conclui-se assim que a adoção de 

um padrão alimentar rico em alimentos frescos, tradicionais e não processados será 

benéfico para a saúde. É neste contexto que surge a maçã, como alimento natural e rico 

(Fernandes, 2007). 

A maçã é um dos frutos mais consumidos em todo o mundo, sendo 

nutricionalmente muito interessante (Feliciano et al., 2010) e o seu consumo é 

incansavelmente incentivado pelos nutricionistas, devido aos benefícios comprovados 

para a saúde. O consumo da maçã tem sido associado a dietas de controlo de peso e 

provou ter um impacto significativo na redução de peso estatístico (Oliveira et al., 2008). 
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A escolha alimentar reflete, essencialmente, as preferências do consumidor e 

estão diretamente relacionadas com diversos fatores que podem ser fisiológicos, 

psicológicos e até mesmo socioeconómicos, tais como: o sabor dos alimentos, a 

aceitação do preço, as atitudes, as crenças e os conhecimentos das pessoas face aos 

alimentos, a procura de soluções alimentares de conveniência, as questões em torno da 

saúde/bem-estar e a necessidade do ser humano procurar novos produtos alimentares 

(Moura e Cunha, 2005).  

Uma vez que as pessoas têm dificuldade em desistir dos seus alimentos 

preferidos, as preferências alimentares que têm por base o sabor dos alimentos 

constituem uma das principais barreiras à prática de uma alimentação saudável (Kearney 

e McElhone, 1999, Lappalainen et al., 1997, Steptoe et al., 1995). 

O sabor surge assim como um fator de grande influência no comportamento 

alimentar. Todos os estímulos sensoriais produzidos aquando da ingestão de alimentos, 

ou seja, o cheiro, o aspeto e a textura dos alimentos, fazem parte da definição de sabor 

(EUFIC, 2005). 

A análise sensorial é a ciência que permite determinar diferenças e caracterizar e 

medir atributos sensoriais dos produtos ou determinar se as diferenças nos produtos são 

detetadas e aceites ou não pelo consumidor, utilizando como instrumentos de medida os 

sentidos humanos (Noronha, 2003). De acordo com Meilgaard et al. (1999), este tipo de 

análise pode aplicar-se na investigação e desenvolvimento de (novos) produtos, em 

testes de tempo de vida útil de produtos, controlo de qualidade da matéria-prima ou 

produto final, em testes de mercado, entre outros. (Meilgaard et al., 1999) 

Para a avaliação sensorial são utilizados testes discriminativos, descritivos e 

afetivos. Os testes sensoriais discriminativos ou de diferença são considerados métodos 

objetivos que medem atributos específicos pela discriminação simples, indicando por 

comparações, se existem ou não diferenças estatísticas entre amostras. Relativamente 

aos testes descritivos, os provadores quantificam as intensidades percebidas das 

características sensoriais em vários produtos através de testes com escalas 

categorizadas e de análise descritiva. Os testes afetivos têm por base um conjunto de 

consumidores sem treino prévio e são utilizados para determinar a aceitabilidade ou 

preferência de um produto (Lawless e Heymann, 2010).  

Relativamente à análise sensorial descritiva é uma ferramenta completa e 

informativa na análise sensorial. Segundo Murray et al. (2001), a análise sensorial 

descritiva é, possivelmente, a melhor forma de se obter uma descrição abrangente e 

objetiva da perceção sensorial, tanto em termos qualitativos como quantitativos, quer sob 
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o ponto de vista de um painel treinado (através de técnicas convencionais) quer segundo 

o consumidor (através de técnicas de descrição mais rápidas). (Murray et al., 2001) 

Algumas das aplicações desta técnica são, por exemplo, o acompanhamento de 

produtos concorrentes, testes de armazenamento para verificar possíveis alterações ao 

longo do tempo, desenvolvimento de novos produtos, controlo da qualidade de alimentos 

e a possibilidade de relacionar testes sensoriais e instrumentais (Behrens e Silva, 2000). 

A análise descritiva permanece assim como sendo o método sensorial mais 

completo, flexível e útil, fornecendo informações detalhadas sobre todas as propriedades 

sensoriais de produtos alimentares, segundo a avaliação de provadores treinados. 

Face ao exposto, a presente investigação visa avaliar, recorrendo a técnicas 

específicas de análise sensorial, as características de maçãs Golden Delicious de modo a 

aferir a aceitação das mesmas por parte do consumidor/provador pela metodologia de 

Check-All-That-Apply (CATA). Neste âmbito, recorrer-se-á à revisão bibliográfica e à 

metodologia Flash Profile para a geração de listas de atributos sensoriais utilizadas na 

metodologia CATA, avaliando o poder discriminante de cada técnica.  

A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma, numa primeira 

parte será feita uma revisão bibliográfica sobre a maçã e as diferentes técnicas sensoriais 

que deverão ser usadas para a avaliação da mesma. Na segunda parte, serão descritas 

as metodologias utilizadas e, por fim, serão apresentados os principais resultados, 

discussão dos mesmos e as principais conclusões e limitações do estudo. 

 

 



                                                                                                   FCUP/FCNAUP 

Estudo do perfil sensorial de maçãs Golden Delicious  

5 

 

2. Enquadramento teórico 

2.1. A maçã 

A maçã é o fruto da árvore Pyrus malus, de pele fina e impermeável, sabor agridoce 

ácido ou farináceo (dependendo da espécie) e de polpa homogénea. É um fruto rico em 

água (aproximadamente 85% em massa) e sofre grandes transformações bioquímicas 

durante o seu amadurecimento (Córdova, 2006). 

Fisicamente, é definida como um fruto globoso ou deprimido, com uma profunda 

depressão no ponto de inserção do pedúnculo, de coloração vermelha ou verde, podendo 

apresentar pequenas manchas esverdeadas ou amareladas. Apresenta textura firme, 

acidez elevada, maturação adequada e polpa de cor branca-amarelada (Córdova, 2006). 

Um dos parâmetros mais importantes na decisão de compra dos consumidores de 

maçã é a sua textura. A perceção da frescura está relacionada com o facto de a maçã ser 

estaladiça, suculenta, aromática e saborosa (Zdunek et al., 2011). 

A maçã tem uma composição variada e equilibrada, moderadamente energética, 

equilibrada em termos de açúcar e acidez que, geralmente, é apreciada pelos 

consumidores (Feliciano et al., 2010). 

Este fruto fornece fibras, tais como a pectina, vitaminas, como, por exemplo, o ácido 

ascórbico, sais minerais, destacando-se o potássio e substâncias antioxidantes 

importantes numa dieta humana equilibrada (Henríquez et al., 2010). Assim sendo, pode 

ser utilizado em dietas de emagrecimento, ser consumido entre refeições ou no final das 

mesmas e pode também ser um ingrediente nos mais variados pratos (Bértolo, 2011). 

Os benefícios associados ao consumo de maçã são diversos, devido principalmente 

ao seu conteúdo em polifenóis. Os polifenóis formam uma das principais classes de 

metabolitos secundários das plantas (Robards et al., 1999). Estes compostos fenólicos 

estão entre os fitoquímicos que podem prevenir o aparecimento de doenças, devido ao 

seu efeito antioxidante, prevenindo assim a oxidação das células, sendo que o ácido 

gálico, o propilgalato e, principalmente, o ácido salicílico são alguns dos compostos 

fitoquímicos identificados na maçã (Wolfe et al., 2003).  

A maçã tem alcançado grande importância comercial, estando o mercado mundial 

dominado por mais de 20 variedades, tais como, por exemplo, a Cox´s Orange Pippin, a 

Golden Delicious, a Granny Smith, a Jonathon e estas são selecionadas pela sua 

resistência às doenças e aos frios invernais, pelo seu aspeto (cor, forma), textura e 

elevado rendimento (Guiné, 2012). 
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2.1.1. Composição nutricional da maçã 

O valor nutricional e as propriedades das frutas relacionadas com a saúde 

dependem não só da concentração em nutrientes e fitoquímicos, mas também da 

ingestão diária (Lee et al., 2003) e da biodisponibilidade.  

Desta forma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de 

pelo menos 400g de fruta e hortícolas por dia, correspondente a um consumo diário de 5 

porções destes alimentos, dose considerada importante para a manutenção de um bom 

estado de saúde (WHO, 2003). O aumento do consumo de fruta e hortícolas representa 

cada vez mais o objetivo central de programas de educação alimentar, como é o exemplo 

do programa “5 ao dia”, difundido e adotado em diversos países (Baranowski e Stables, 

2000). 

A composição química da maçã é intensamente influenciada pela 

variedade/cultivar, grau de maturação, técnicas culturais, data de colheita, condições de 

armazenamento, entre outros fatores (Wills, 2007). 

A composição química média de maçã encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição média dos macroconstituintes da maçã com casca. Os valores são 
expressos por 100g de parte edível. (Adaptado da Tabela da Composição dos Alimentos do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.) 

Macronutrientes (g) 

Água Total HC 

disponíveis 

Fibra 

alimentar 

Proteína Ácidos 

orgânicos 

Gordura 

total 

82,9 13,4 2,1 0,2 0,2 0,5 

 

De acordo com Wills et al. (2007), o teor de água de um produto varia consoante 

as condições a que está exposto durante o período da colheita e pós-colheita, sobretudo 

com as variações de temperatura e com a humidade relativa, que alteram a 

disponibilidade de água nos tecidos. O conteúdo em água da maçã é de cerca de 82,9g 

por 100g. 

A seguir à água, o grupo mais abundante é o dos hidratos de carbono, 

representando cerca de 13,4% da composição da maçã. Estes compostos encontram-se 

nas células vegetais sob a forma de açúcares simples de baixa massa molecular, como a 

frutose, glucose e sacarose, sob a forma de polímeros de elevada massa molecular como 

a celulose, a pectina ou a hemicelulose, sendo estas as fibras solúveis que representam 

cerca de 2% da maçã (Wills, 2007). 

As proteínas encontram-se em quantidades relativamente baixas, representando 

cerca de 0,2% do peso da maçã. Na maçã, as proteínas são, principalmente, enzimas, 
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que desempenham um papel importante no processamento e armazenamento (Martins e 

Empi, 2000). 

Os ácidos orgânicos representam cerca de 0,2% da maçã. Estes conferem sabor 

ácido, “controlam” o desenvolvimento microbiano e influenciam a cor (Martins e Empi, 

2000). O principal ácido orgânico da maçã é o ácido málico, sendo que o seu teor diminui 

durante o processo de maturação e armazenamento da maçã, levando a mudanças no 

sabor, mais especificamente na relação doçura/acidez (Tessmer, 2009). 

Os lípidos na maçã representam 0,5g por 100g de parte edível, sendo estes 

associados às camadas protetoras de cutícula na superfície do fruto e às membranas 

celulares (Wills, 2007).  

 

Existe uma grande diversidade de vitaminas na maçã. Na Tabela 2, encontram-se 

as principais vitaminas existentes. Relativamente às vitaminas hidrossolúveis, destacam-

se as vitaminas do complexo B e a vitamina C (ácido ascórbico) e quanto às vitaminas 

lipossolúveis, distingue-se a vitamina E (α- tocoferol). 

Ao longo do período de armazenamento, o teor de vitamina C e de vitamina A 

decresce (Martins e Empi, 2000). 

 

Tabela 2- Composição média de maçã com casca em vitaminas. Os valores são expressos por 
100g de parte edível. (Adaptado da Tabela da Composição dos Alimentos do Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge.) 

Vitaminas 

 

Valor por 100g de 

parte edível 

Vitamina A total (equivalente de retinol), μg 4,0 

Caroteno, μg 26 

Vitamina E (α- Tocoferol), mg 0,59 

Vitamina B1 (Tiamina), mg 0,02 

Vitamina B2 (Riboflavina), mg 0,03 

Equivalente de niacina, mg 0,2 

Vitamina PP ou B3 (Niacina), mg 0,1 

Triptofano/60, mg 0,1 

Vitamina B6, mg 0,04 

Vitamina C, mg 7 

Folatos, μg 5 

 

A maçã possui um baixo teor de minerais, potássio (k), sódio (Na), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), fósforo (P), ferro (F) e zinco (Zn). No entanto, são importantes, como se 
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pode verificar na Tabela 3. O potássio é o mineral que se destaca com 150 mg por 100 g 

de parte edível. 

 

Tabela 3 - Composição média de maçã com casca em minerais. Os valores são expressos por 
100g de parte edível. (Adaptado da Tabela da Composição dos Alimentos do Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo Jorge.) 

Minerais 

Cinza (g) Na (mg) K (mg) Ca (mg) P (mg) Mg (mg) Fe (mg) Zn (mg) 

0,32 6,0 1,39 6,0 8,0 8,0 0,2 0 

 

Quanto aos compostos responsáveis pelo aroma, estes estão presentes no fruto, 

mas em concentrações mínimas (menos de 10 mg por 100 g de produto), sob o ponto de 

vista nutricional não apresentam qualquer interesse, porém são fundamentais no aroma e 

sabor característicos do fruto (Wills, 2007). 

Presentes em quantidades significativas na maçã estão também os componentes 

fitoquímicos. Na maçã destacam-se a quercetina e a rutina (Almeida e Pintado, 2008), 

sendo que a epiderme é rica neste último composto, que se caracteriza pela sua elevada 

atividade antioxidante (Anzuategui, 2009). 

A distribuição destes compostos varia e é regulada por fatores ambientais e de 

pós-colheita, incluindo a maturação, a exposição à luz, o armazenamento e o 

processamento da maçã (Kahle et al., 2005). 

2.1.2. Produção e consumo de maçã 

A produção mundial de maçã em 2012 rondou os 76 milhões de toneladas. A Ásia 

foi o continente que mais contribuiu para esta produção (64%), que no período de 2010 a 

2012 teve uma tendência crescente (Anexo 1 – Tabela 5). Na Figura 1 apresenta-se a 

produção mundial de maçã, onde se encontram os seis maiores países produtores de 

maçã a nível mundial: China, Estados Unidos da América, Turquia, Polónia, Índia e Itália 

(FAOSTAT, 2012). 

 



                                                                                                   FCUP/FCNAUP 

Estudo do perfil sensorial de maçãs Golden Delicious  

9 

 

 

Figura 1 - Produção de maçã a nível mundial, no ano 2012. Fonte: FAOSTAT. 

 

No ano de 2012 a produção de maçã na União Europeia (UE) foi de cerca de 

13,2% do total mundial, sendo que os maiores produtores foram a Polónia (29%), a Itália 

(19%) e a França (12%). Portugal é apenas responsável por 2% da produção de maçã na 

UE e a Espanha por 4% (ver Figura 2) (FAOSTAT, 2012). 

 

 

Figura 2 – Produção de maçã na UE, no ano 2012. Fonte: WAPA. 
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Segundo as previsões da World Apple and Pear Association  (WAPA), na Figura 3 

estão presentes as variedades de maçã mais produzidas pelos 28 estados membros da 

União Europeia (EU) (WAPA, 2012). 

 

 

Figura 3 - As variedades de maçã mais produzidas na EU (28), no ano de 2012, segundo as previsões da WAPA. 
 

Na Figura 4 é apresentada a evolução da produção nacional desde 2000 até 

2013. No ano de 2013, Portugal obteve uma produção de cerca de 287 mil toneladas 

(Globalagrimar, 2013). 

 

Figura 4 - Evolução da produção nacional de maçã. Fonte:Globalagrimar,2013. 
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A produtividade nacional de maçã em 2013 foi superior face a 2012, tendo 

aumentado de 220.761 toneladas em 2012 para 287.314 toneladas em 2013.  

As regiões do Ribatejo e Oeste lideram a produção nacional com 56%. Segue-se 

a região de Trás-os-Montes detentora de 28,2% da produção. A Beira Interior é detentora 

de 5,8% e a Beira Litoral de 5,6% da produção. Estes valores estão de acordo com o 

relatório anual de 2012 (OMAIAA, 2012). 

A quota de certificação na maçã em Portugal é muito pequena, sendo inferior a 

1% do total da sua produção. Existe uma Denominação de Origem Protegida (DOP) - 

“Maçã Bravo de Esmolfe” e quatro Indicações Geográficas Protegidas (IGP) conferidas às 

maçãs de Alcobaça, da Beira Alta, da Cova da Beira e de Portalegre (Globalagrimar, 

2013). 

As variedades com maior expressão de cultivo em Portugal são as Golden 

Delicious, Gala (Royal Gala), Red Delicious/Starking, Jonagold, Jonagored, Reineta 

(Parda e Branca) e Bravo de Esmolfe. Com menor expressão surgem ainda as 

Riscadinha de Palmela, Casa Nova, Granny Smith e Pink Lady (GPP, 2006). 

A maçã é o fruto com maior produção a nível de frutos frescos em Portugal. 

Segundo dados preliminares para o ano de 2013, a exportação de maçã alberga cerca de 

23 mil toneladas para países como Espanha, Reino Unido e Brasil. Por sua vez, são 

importadas cerca de 57 mil toneladas, sendo Espanha, França e Chile os principais 

países de onde se importa este fruto (GPP, 2014).  

A Balança Alimentar Portuguesa 2008-2012 consiste num estudo que é feito pelo 

Instituto Nacional de Estatística, de cinco em cinco anos, e que permite retratar as 

disponibilidades alimentares e a sua evolução em Portugal, em termos de produtos, 

nutrientes e calorias, e não a caracterização dos consumos alimentares dos residentes 

no país. Os dados não mostram diretamente o que os portugueses consumiram mas 

segundo o INE existe uma relação muito significativa entre as disponibilidades e aquilo 

que os portugueses consomem. Segundo este estudo e relativamente aos frutos frescos 

as disponibilidades para consumo decresceram 10,6%, entre 2009 e 2012. A maçã 

continuou a ser o fruto com maiores quantidades disponíveis para consumo, cerca de 

26,4% da quantidade total de frutos disponíveis em 2012, apesar de ter perdido alguma 

importância no período em análise (INE, 2014). 

Para competir nos mercados nacionais e internacionais de fruta, é crucial produzir 

com qualidade e com baixos custos. Desta forma, é necessário intensificar a cultura, 

encurtar ao máximo o período inicial improdutivo do pomar, plantar a variedade mais 

adaptada ao porta-enxerto e região, utilizar a forma de condução e as técnicas mais 

adequadas (Lemos et al., 2009). 
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2.1.3. Golden Delicious 

A maçã Golden Delicious possui um porte semi ereto, vigor médio, ramificação 

regular e numerosa e a folhagem é sensível à necrose e queda. A sua produtividade é 

boa e regular, sendo necessário a monda dos frutos para que haja melhoria dos calibres. 

A época de colheita do fruto normalmente ocorre entre meados a fins de Setembro, 

dependendo dos anos. Os frutos são de calibre médio a grande, de forma alongada, 

ovoide e ligeiramente tronco-cónica. Esta variedade tem uma coloração de cor amarela-

dourada quando se encontra maturada, é pouco cerosa e consoante as regiões e 

técnicas culturais pode ser mais ou menos suscetível à presença de carepa. A polpa 

destes frutos é sumarenta, consistente, agradavelmente acidulada mas muito equilibrada, 

aroma perfumado e de boa qualidade. A variedade Golden Delicious é a mais cultivada 

em todo o mundo devido à sua maleabilidade cultural e produtividade (Ferreira, 1994). 

2.2. Análise sensorial 

Desde a antiguidade que a análise sensorial é utilizada. No ano 300 a.C., foi 

escrito na Grécia o primeiro documento de análise sensorial referente a um tratado sobre 

aromas (Pangborn, 1964). 

O principal marco da aplicação da análise sensorial evidenciou-se durante a 

Segunda Guerra Mundial, em que eram necessários produtos de qualidade que não 

fossem rejeitados pelos soldados americanos, a partir de então a análise sensorial 

passou a considerar-se uma ciência. Percebeu-se que se esta ciência fosse estudada em 

conjunto com outras ciências, como psicologia e estatística, poderia ser mais útil (Faria et 

al., 2002). 

Hoje em dia, é largamente utilizada na indústria e compreende um conjunto de 

técnicas para a medição precisa das respostas humanas acerca dos alimentos e 

minimiza os efeitos divergentes de identidade de marca e outras influências de 

informação sobre a perceção do consumidor. Stone e Sidel em 2004 definiram avaliação 

sensorial da seguinte forma: “é um método científico usado para evocar, medir, analisar e 

interpretar as reações às características dos produtos como são percebidos através dos 

sentidos da visão, olfato, paladar, tato e audição”. 

Desta forma, a análise sensorial é uma ciência que utiliza como principal 

instrumento o Homem e consiste num processo de adquirir, interpretar, selecionar e 

organizar a informação sensorial recebida de um estímulo, avaliando assim as 

características organoléticas dos alimentos através das perceções identificadas pelos 

sentidos humanos (Lawless e Heymann, 2010). 
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O sistema sensorial dos seres humanos recebe os estímulos através de odores, 

de sabores, do toque, da visão e do ambiente através dos recetores: narinas, língua, 

mãos e ouvidos. O estudo da sua fisiologia e a reação ao estímulo é fundamental para a 

investigação sensorial e para a ciência alimentar. Os produtos criam estímulos que 

podem ser visuais, auditivos, olfativos, gustativos ou táteis, que provocam a excitação de 

recetores específicos dos sentidos respetivos. As sensações são as reações aos 

estímulos e a perceção refere-se à fase de descodificação da informação, em que a 

pessoa reconhece a sensação e a interpreta. Relativamente à perceção de produtos, em 

que se evidencia um conjunto de sensações em simultâneo, a maior parte das pessoas 

não é capaz de avaliar cada característica independentemente das outras, precisando 

desta forma de ser treinada especificamente para tal (Nogueira, 2011). 

É de realçar que a análise sensorial se refere à ação conjunta dos sentidos 

humanos. A análise do produto não depende apenas de um sentido afetado, através do 

qual os objetos são apreendidos. De forma geral, todos os sentidos funcionam em 

simultâneo e completam-se. 

2.2.1. Aplicações da análise sensorial 

A análise sensorial é muito importante não só no desenvolvimento de novos 

produtos, como na seleção e caracterização de matérias-primas, no estudo do tempo de 

vida de prateleira, na identificação das preferências dos consumidores por um dado 

produto, na seleção dos sistemas de embalagem e nas condições de armazenamento 

para a otimização e melhoria da qualidade. 

A determinação e avaliação das características sensoriais de um determinado 

produto são importantes em muitas situações, para fazer controlo de qualidade ou no 

desenvolvimento de um novo produto, tais como: a data de validade do produto, ou seja, 

data até à qual será razoável que o produto mantenha as suas propriedades específicas 

se sujeito a um armazenamento adequado; “product matching”, ou seja, comparar um 

produto com um dado “produto alvo” e modificar as suas características sensoriais 

aproximando-as das características sensoriais do “produto alvo”; “product mapping”, que 

consiste em identificar a posição de um produto em relação aos seus concorrentes 

identificando “falhas” em gamas de produtos e se necessário recorrer à reformulação do 

mesmo dentro dos termos legais. Também é necessário o uso de especificações do 

produto na produção e fornecimento de produtos alimentares, uma vez que é essencial 

para as práticas normais de comercialização (Carpenter et al., 2000). 

A satisfação das necessidades e das exigências do consumidor é o principal 

objetivo da comercialização de produtos e, por isso, devem ser escolhidos critérios de 
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qualidade através de provas sensoriais, sendo necessária a elaboração de um painel de 

provadores e de consumidores. Será importante efetuar-se um estudo de mercado para 

verificar as necessidades do mercado e definir os pontos de venda. Esta é uma fase 

fulcral para definir a viabilidade do produto e a sua aceitação pelo mercado e pelos 

consumidores (Moya e Angulo, 2001). 

A análise sensorial é baseada no conhecimento adquirido de uma maneira 

sensorial pelo painel que participa no processo de avaliação, dando diretrizes sobre a 

elaboração e a porção de amostras, para que os fatores de divergência sejam 

minimizados, tais como, por exemplo, as amostras serem codificadas com números 

aleatórios e serem dadas em ordens diferentes a cada um dos provadores. A avaliação 

sensorial é uma ciência de medição, preocupa-se com a precisão, a exatidão, a 

sensibilidade de forma a evitar resultados falso-positivos (Lawless e Heymann, 2010). 

De modo a responder aos objetivos estabelecidos em análise sensorial são 

utilizados testes sensoriais. Os testes sensoriais podem dividir-se em testes 

discriminatórios  (para determinar se existem diferenças sensoriais entre duas ou mais 

amostras), descritivos (para identificar a natureza e/ou a magnitude da diferença 

sensorial entre produtos) e afetivos que providenciam dados sobre a aceitabilidade ou 

preferência de/por um produto e são executados por provadores não-treinados (Lawless 

e Heymann, 2010). 

Através de um teste sensorial pode-se perceber os atributos que os consumidores 

vêm como críticos para a aceitação ou como um sucesso num determinado produto. 

Através das avaliações sensoriais dos consumidores podem sugerir hipóteses para uma 

investigação posterior e, consequentemente, uma análise de novas oportunidades de 

mercado. 

 A análise sensorial tem assim um papel muito importante relativamente à 

investigação da indústria alimentar, tornando-se possível a comparação de resultados 

sensoriais com resultados instrumentais e analíticos. Desta forma, é indispensável a 

formação de um painel de provadores e de consumidores, assim como o 

desenvolvimento de uma terminologia descritiva, de técnicas de avaliação sensorial e de 

ensaios físicos e químicos que ajudem a caracterizar o alimento sensorialmente (Moya e 

Angulo, 2001). 

A análise sensorial é uma técnica interdisciplinar, intemporal e direcionada para a 

resolução dos “problemas” do mundo atual (Martens, 1999). 
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2.2.2. Análise descritiva 

A análise sensorial descritiva é a técnica mais sofisticada da ciência sensorial. 

Esta metodologia permite obter um perfil sensorial completo do produto, identificar 

variações no processo de fabrico, investigar os efeitos de ingredientes e/ou determinar 

quais os atributos sensoriais que são importantes para a aceitação (Lawless e Heymann, 

2010, Meilgaard et al., 2010, Stone e Sidel, 2004, Murray et al., 2001).  

Genericamente, a análise descritiva engloba entre 5 a 100 provadores treinados, 

com o uso de padrões de referência, para compreenderem e chegarem a acordo 

relativamente ao significado dos atributos utilizados. Painéis mais pequenos, entre 5 a 10 

provadores, são usados para produtos típicos na prateleira de supermercado, enquanto 

os painéis de maior dimensão são usados para alimentos como as cervejas ou outras 

bebidas, onde as pequenas diferenças são valorizadas. Por norma, utilizam uma escala 

de intensidade quantitativa, de modo a que os dados obtidos possam ser analisados 

estatisticamente. Existem várias técnicas de análise descritiva, com diferentes filosofias e 

abordagens sensoriais que descrevem objetivamente os produtos em termos de atributos 

sensoriais percebidos e, dependendo da técnica utilizada, a descrição pode ser mais ou 

menos específica, assim como qualitativa ou quantitativa (Lawless e Heymann, 2010, 

Meilgaard et al., 2010). 

Os membros do painel devem ser capazes de detetar e descrever os atributos 

sensoriais percebidos numa amostra. Os aspetos qualitativos do produto, tais como o 

aroma, o sabor, a textura ou o som de um produto em conjunto definem o produto e 

diferem de pessoa para pessoa. Os provadores devem também aprender a diferenciar e 

avaliar os aspetos quantitativos ou de intensidade de uma amostra e a definir o grau em 

que cada característica ou nota qualitativa está presente na amostra. Por exemplo, dois 

produtos podem conter os mesmos descritores qualitativos mas podem ter diferentes 

níveis de intensidade, originando assim perfis sensoriais bastante distintos (Civille, 1979). 

2.2.2.1. Aplicações da análise descritiva 

Os testes descritivos permitem uma descrição detalhada do odor, do sabor, da 

textura e da aparência dos alimentos, o que é fundamental para a indústria e para a 

investigação porque: 

- Definem as propriedades sensoriais de um produto alvo para o desenvolvimento 

de novos produtos (Szczesniak et al., 1975); 

- Definem as características/especificações para um controlo ou padrão para 

controlo da qualidade (Meilgaard et al., 2010); 
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- Acompanham as alterações sensoriais de um produto ao longo do tempo 

relativamente ao tempo de prateleira, à embalagem, entre outros, tendo em conta que os 

provadores foram bem treinados e são consistentes ao longo do tempo (Meilgaard et al., 

2010); 

- Mapeiam atributos percebidos no produto e relacionam-nos com as suas 

propriedades físicas, químicas ou alterações das mesmas por mudança/intervenção dos 

equipamentos e/ou tecnologia de produção (Szczesniak, 1987); 

- A curto prazo medem mudanças na intensidade de atributos específicos ao 

longo do tempo (análise tempo-intensidade) (Szczesniak, 1987). 

 

Os testes de análise descritiva tendem a ser dispendiosos em situações de 

controlo de qualidade do dia-a-dia. A maioria destes métodos são utilizados para 

relacionar técnicas de análise sensorial com técnicas instrumentais (Meilgaard et al., 

2010). 

Várias são as formas de realizar análise sensorial descritiva na prática. Ao longo 

dos anos são inúmeros os estudos acerca de métodos de análise descritiva. No final de 

1940, foi desenvolvido por Little e seus colaboradores o primeiro método de análise 

descritiva intitulado de Flavour Profile Method no qual estava envolvida a análise das 

características de sabor de um alimento, as intensidades e as ordens de aparecimento 

das mesmas. Os provadores eram treinados e utilizavam uma escala de intensidade 

simples. No entanto, o facto de a escala utilizada ser de pequena extensão limitava o 

grau de discriminação entre produtos com pequenas diferenças. Uma das vantagens 

deste método consistiu em substituir a avaliação de um único indivíduo especialista por 

um painel de indivíduos tendo por base o consenso do mesmo (Lawless e Heymann, 

2010, Meilgaard et al., 2010). 

Na década de 60 surgiu o Texture Profile Method, este método tem como objetivo 

permitir a descrição e quantificação da textura na primeira dentada, na mastigação 

completa e explicar como é que as propriedades táteis e reológicas dos alimentos 

evoluem com a mastigação (Lawless e Heymann, 2010, Murray et al., 2001). 

A falta de tratamento dos dados obtidos com o Flavour Profile Method e outros 

métodos relacionados fez com que na década de 70 surgisse a Quantitative Descriptive 

Analysis (QDA). Esta metodologia não se limita apenas ao sabor e à textura mas sim às 

propriedades sensoriais dos alimentos na sua globalidade. Contrariamente aos métodos 

referidos anteriormente, os dados não são gerados através de discussões até chegarem 

a um consenso, existe um treino intensivo dos membros do painel realizado pelo líder do 

painel que assume um papel de moderador durante todo o processo de treino garantindo 



                                                                                                   FCUP/FCNAUP 

Estudo do perfil sensorial de maçãs Golden Delicious  

17 

 

desta forma que estão aptos a descrever a tipologia de produto para a qual foram 

treinados. De forma a obter uma melhor descrição da intensidade dos atributos 

classificados são usadas escalas lineares não estruturadas para que se possa reduzir a 

tendência dos provadores utilizarem apenas a parte central da escala (Lawless e 

Heymann, 2010, Murray et al., 2001, Stone e Sidel, 2004).  

O método QDA apresenta assim vantagens tais como: (1) uma equipa composta 

por 10 a 12 provadores treinados e não apenas por alguns especialistas, (2) 

desenvolvimento de uma linguagem descritiva, objetiva, livre de influências do líder do 

painel e mais próxima da linguagem do consumidor, (3) os produtos são analisados com 

repetições por todos os provadores em testes à cega e, de seguida, os resultados são 

analisados estatisticamente (Stone e Sidel, 1993). 

Um dos problemas da técnica poderá ser a facilidade de análise de dados, ou 

seja, existe uma tendência para utilizar as escalas como medidas absolutas de um 

atributo, em vez de se utilizar como uma ferramenta para ver as diferenças relativas entre 

as amostras. Outra desvantagem consiste no facto de os painéis serem treinados 

separadamente para cada categoria de produtos o que torna este método bastante 

dispendioso e até limitador para pequenas empresas (Stone e Sidel, 1993). 

              Existem outros aspetos que poderiam beneficiar de uma mudança: (1) o facto de 

a abordagem ser livre pode levar à inconsistência dos resultados, em parte devido aos 

provadores particulares avaliarem um produto em determinado dia e não em outro, e 

também por causa dos efeitos do contexto de um produto visto após o outro, sem 

referências a escalas externas, (2) a falta de feedback imediato aos provadores, 

reduzindo desta forma a oportunidade de aprendizagem e expansão da terminologia para 

uma maior capacidade de discriminar e descrever diferenças (Meilgaard et al., 2010). 

Contudo, são inúmeras as suas aplicações na indústria alimentar e os resultados 

podem ser usados, por exemplo, para relacionar análises físico-químicas, 

microbiológicas, formulações de produto, preferências de consumidor, entre outros 

(Stone e Sidel, 1993). Este método tem sido aplicado na avaliação de frutos, mais 

especificamente, em maçãs (Corollaro et al., 2013, Seppä et al., 2012). 

2.2.2.2. Técnicas sensoriais expeditas 

A análise descritiva é uma técnica de sucesso na avaliação de produtos 

alimentares (Moussaoui e Varela, 2010, Stone e Sidel, 1993). 

No entanto, as técnicas descritivas clássicas necessitam de um treino extensivo de 

provadores, o período de treino pode ser relativamente longo, além dos elevados custos 

económicos de ter e manter um painel descritivo treinado que pode se tornar num 
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problema para a investigação académica, quando por exemplo, um projeto curto não 

justifica o treino de raiz de um painel. De forma a minimizar estes efeitos surgiram novas 

técnicas descritivas (Lawless e Heymann, 2010, Stone e Sidel, 2004). 

O desenvolvimento de novas técnicas descritivas acentuou-se nos últimos 10 

anos com uma variedade de diferentes métodos de caracterização sensorial onde podem 

ser usados provadores semi treinados, ou seja, provadores com algum reconhecimento 

sensorial, mas não na categoria específica dos produtos em estudo e também por 

provadores com grande sucesso ao nível dos resultados, obtendo-se assim mapas 

sensoriais próximos dos de uma análise descritiva clássica com painéis altamente 

treinados (Varela e Ares, 2012). 

Relativamente aos métodos baseados na avaliação individual de atributos e 

segundo uma abordagem convencional do Free Choice Profile (FCP) (em que cada 

provador desenvolve e utiliza a sua própria lista de descritores para a avaliação do 

produto, tendo no entanto de respeitar um protocolo de avaliação definido pelo 

responsável) ou de perfil convencional, surgiram as seguintes técnicas: (i) as escalas de 

intensidade, (ii) a Check-All-That-Appy (CATA), (iii) o Flash Profile ou (iv) a comparação 

por pares. Quanto aos métodos baseados na avaliação de diferenças globais seguem-se 

o Sorting e o Napping®. Por fim, os métodos baseados na comparação com produtos de 

referência (Polarized Sensory Positioning, PSP) e os baseados numa avaliação 

individual, livre e global dos produtos, as questões abertas (Varela e Ares, 2012). 

Contudo, as novas técnicas de análise descritiva surgiram como complementos da 

ciência sensorial e do consumidor, sendo que podem ser aplicadas para se obter 

descrições de produtos pelos consumidores e com a vantagem de se usufruir de 

opiniões/sugestões diretas dos consumidores (Moussaoui e Varela, 2010, Varela e Ares, 

2012). 

A especialização de painéis descritivos permite a obtenção de uma descrição 

bastante detalhada, robusta e consistente, com resultados reprodutíveis e estáveis no 

tempo e dentro de um determinado espaço sensorial (Varela e Ares, 2012). Desta forma, 

é importante reforçar a ideia que de as novas técnicas descritivas não substituem a 

análise descritiva convencional. 

2.2.2.2.1. Flash Profile 

O Flash Profile (FP) definido por Dairou e Sieffermann (2002) é uma técnica 

rápida originada da metodologia FCP. Consiste numa avaliação comparativa de um 

conjunto de produtos, em que o consumidor escolhe os atributos sensoriais livremente e 

o método de ordenação é baseado na apresentação simultânea das amostras que se 
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pretendem estudar. No FP não é necessário treino individual, cada consumidor utiliza a 

sua própria lista de descritores avaliados numa escala ordinal e é instruído a ordenar as 

amostras em cada atributo (Dairou e Sieffermann, 2002). 

Assim como perfil convencional, o FP é um método eficaz quando os produtos são 

muito diferentes em termos de atributos sensoriais (Dairou e Sieffermann, 2002). No caso 

dos produtos a ser testados pertencerem à mesma categoria de produto ou a categorias 

de produtos semelhantes, o FP é um método mais discriminatório do que o perfil 

tradicional (Delarue e Sieffermann, 2004). 

O número de provadores treinados ou semi-treinados por painel varia entre 6 a 12 

(Albert et al., 2011, Dairou e Sieffermann, 2002, Delarue e Sieffermann, 2004, Moussaoui 

e Varela, 2010, Tarea et al., 2007). 

Esta técnica de análise sensorial descritiva tem como principal vantagem o facto 

de disponibilizar um mapa do produto num período de tempo muito curto, visto que as 

fases de familiarização com o produto, a geração de atributos e a avaliação dos mesmos 

são integrados num único passo. Mostra-se de fácil compreensão para os consumidores, 

é adequado a aplicações em que seja necessária uma resposta rápida e é útil numa fase 

inicial de desenvolvimento de produto ou quando se pretende estudar um novo mercado 

(Dairou e Sieffermann, 2002, Delarue e Sieffermann, 2004, Tarea et al., 2007). 

Trata-se de um procedimento comparativo da avaliação de todo o conjunto de 

produtos em que os consumidores classificam de atributo a atributo, o acesso simultâneo 

a todas as amostras permite que se concentrem nas diferenças percebidas e usem 

apenas atributos discriminantes. Servem-se da própria lista de atributos, com a 

linguagem dos próprios consumidores e não de uma descrição de atributos utilizada a 

nível profissional, que por vezes se torna indecifrável para o consumidor levando, desta 

forma, à não busca pelo consenso que pode, em muitos casos, ser demorada 

(O’Mahony, 1991) e, por conseguinte, à não necessidade de formação de um painel. 

Geralmente são utilizados consumidores genéricos do produto em avaliação e não 

peritos, indivíduos que já participaram em estudos de avaliação descritiva e por isso são 

capazes de gerar atributos não hedónicos, quantitativos e discriminantes (Delarue e 

Sieffermann, 2004).  

Esta descrição enriquecida dos produtos pode ser utilizada com confiança, para 

correlacionar com dados sensoriais de painel treinado, bem como com dados de química 

e/ou física (Moussaoui e Varela, 2010). 

Apesar destas vantagens, o Flash Profile apresenta algumas limitações, tais 

como: (I) o facto de ser um método comparativo, conduz a que o número de amostras a 

ser avaliado seja limitado e dependente da categoria do produto (Moussaoui e Varela, 
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2010), (II) cada provador tem a sua própria lista de atributos o que pode tornar a 

interpretação da semântica complexa (Dairou e Sieffermann, 2002, Veinand et al., 2011), 

(III) todos os produtos devem estar disponíveis simultaneamente e, assim sendo, não 

poderiam, provavelmente, ser utilizados para testes de vida de prateleira (Dairou e 

Sieffermann, 2002, Lawless e Heymann, 2010) e (IV) a terminologia não pode ser 

utilizada por um painel diferente (Dairou e Sieffermann, 2002, Lawless e Heymann, 

2010). 

Relativamente à aplicação da técnica, são vários os produtos em que esta é 

utilizada, tais como em compotas (Dairou e Sieffermann, 2002), produtos lácteos 

(Delarue e Sieffermann, 2004), purés de fruta (Tarea et al., 2007), gelatinas (Blancher et 

al., 2007), vinhos (Perrin et al., 2008), bebidas quentes (Moussaoui e Varela, 2010) e 

para descrever refeições quentes com camadas de textura contrastantes, como nuggets 

de peixe (Albert et al., 2011).   

2.2.2.2.2. Check-All-That-Apply (CATA)  

Nos últimos anos, o questionário CATA tem ganho popularidade na caracterização 

sensorial de produtos alimentares por parte dos consumidores devido à sua simplicidade 

e facilidade de utilização (Ares et al., 2010a, Ares et al., 2014b, Ares et al., 2011a, Dooley 

et al., 2010, Plaehn, 2012, Adams et al., 2007, Lancaster e Foley, 2007). 

A técnica do CATA foi desenvolvida para a recolha de informações sobre a 

perceção das características sensoriais dos produtos alimentares dos consumidores. Um 

questionário CATA consiste numa lista de palavras ou frases a partir do qual os 

provadores devem selecionar todas as palavras ou frases que considerem apropriadas 

para descrever um dado produto (Valentin et al., 2012b). Este formato permite aos 

consumidores escolher todos os atributos potenciais das listas dadas para descrever os 

produtos, não limitando apenas a uma resposta ou forçando os consumidores a centrar a 

sua atenção e avaliar atributos específicos, sendo esta a principal vantagem. Os 

descritores não são limitados aos atributos sensoriais dos produtos, podendo também 

estar relacionados com a utilização do produto ou do próprio conceito (Dooley et al., 

2010). 

Para a seleção de uma lista de palavras ou frases poderão ser utilizadas 

metodologias como o focus grupo ou questões de resposta aberta. As questões de 

resposta aberta normalmente são utilizadas como complemento à escala hedónica. Na 

avaliação de preferência, os provadores são solicitados a indicar alguns termos que os 

levam a gostar ou não daquele produto. Sendo esta metodologia utilizada principalmente 

por consumidores, o número de provadores necessários pode variar entre 50 a 100 
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indivíduos (Ares et al., 2010c, Symoneaux et al., 2012, Valentin et al., 2012a, Valentin et 

al., 2012b). 

O CATA é uma ferramenta adicional dos métodos de avaliação sensorial de 

alimentos, embora seja recente é utilizada para estudar a perceção do produto por parte 

dos consumidores e tem sido aplicada em diversos produtos como snacks salgados 

(Adams et al., 2007), morangos (Lado et al., 2010), gelados (Dooley et al., 2010), 

sobremesas lácteas (Vidal et al., 2013, Ares et al., 2010c, Ares et al., 2010b), bebidas 

energéticas (Ares et al., 2011a, Ares et al., 2011b), refrigerantes (Plaehn, 2012), 

perceção de texturas de sobremesas lácteas (Bruzzone et al., 2012) tomate cherry 

(Rocha et al., 2013), iogurtes probióticos (Cruz et al., 2013), pimentas (Garruti et al., 

2013), saladas e bebidas (Chung et al., 2012) e em cosméticos (Pensé-Lhéritier et al., 

2012, Parente et al., 2011, Parente et al., 2010). Esta técnica tem sido utilizada 

adicionalmente às classificações hedónicas, tornando-se assim numa alternativa ao 

Preference Mapping externo gerado a partir de perfis sensoriais (Ares et al., 2011a, Ares 

et al., 2011b, Dooley et al., 2010). Em 2012, Plaehn e seus colaboradores propuseram a 

utilização de uma análise de penalidades (Penalty Analysis, segundo a terminologia 

anglo-saxónica) para as questões CATA associadas à escala hedónica. Contudo, esta 

abordagem necessita de um estudo mais aprofundado e validado (Plaehn, 2012). 

Em comparação com outros tipos de questionários, o “CATA” parece ser mais fácil 

para o consumidor, menos demorado e é usado com mais naturalidade (Adams et al., 

2007, Parente et al., 2010). Este tipo de metodologia tem a vantagem de reunir 

informações sobre os atributos do produto percebidos sem a necessidade de escala, 

permitindo uma descrição um pouco menos forçada das principais propriedades 

sensoriais do produto testado, mas, por outro lado, possui uma capacidade discriminativa 

menor do que classificações ou escalas de intensidade, os dados nominais tendem a ter 

menos poder do que os dados quantitativos, os provadores apenas avaliam se um termo 

é apropriado ou não para descrever um determinado produto e, por isso, o CATA exige 

um número elevado de provadores. (Dooley et al., 2010). É uma técnica muito recente na 

ciência alimentar e, por isso, necessita de uma maior aplicação para que possa ser 

validada (Valentin et al., 2012b). 

As principais limitações do questionário CATA consistem na escolha da lista, na 

forma como otimizar a lista proposta para os provadores e na escolha do número de 

atributos a serem utilizados. Em 2002, Hughson e Boakes ao pedirem aos consumidores 

para descreverem um conjunto de vinhos, constataram que o fornecimento de uma lista 

curta, em vez de uma lista mais longa, levou a descrições mais eficientes. ((Hughson e 

Boakes, 2002) 
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Um outro problema reside no facto desta técnica ser mais confiável nas 

avaliações feitas por consumidores do que por provadores treinados, uma vez que os 

métodos tradicionais fornecem mais informação quando aplicados com provadores 

treinados (Valentin et al., 2012b). 

Na avaliação dos atributos presentes nos produtos a baixas concentrações e no 

caso de os produtos serem muito semelhantes entre si, a tendência será selecionar os 

mesmos termos para todas as amostras avaliadas. Nestes casos, os dados de frequência 

das questões provenientes do CATA não seriam capazes de detetar diferenças 

significativas entre as amostras, ou seja, esta abordagem não é aconselhada na 

avaliação de produtos com pequenas diferenças sensoriais (Varela e Ares, 2012). No 

entanto, vários são os estudos de consumo que utilizam o questionário CATA para 

determinar quais os atributos sensoriais percetíveis pelos consumidores num 

determinado produto alimentar (Adams et al., 2007, Ares et al., 2010b, Dooley et al., 

2010). 

Um questionário CATA é mais adequado para avaliação das características 

sensoriais do que outros domínios (Valentin et al., 2012b) Em 2011, Popper e seus 

colaboradores observaram que as variáveis que descrevem propriedades sensoriais são 

mais significativas nos produtos sem marca do que variáveis relacionadas com outros 

domínios como, por exemplo, o domínio das emoções. Ao invés, para produtos com 

marca as variáveis emocionais são mais relevantes. 

Sendo a informação obtida através de um questionário CATA um resultado 

imediato da perceção dos consumidores, pode ser útil para os serviços de marketing e 

ajudar na elaboração das estratégias de venda (Pensé-Lhéritier et al., 2012).De acordo 

com Parente et al. (2010), quando as empresas de cosméticos enfrentarem dificuldades 

na utilização de painéis com avaliadores treinados, a aplicação de um mapa de 

preferência externo sobre as respostas dos consumidores por meio de um questionário 

CATA pode ser uma opção viável. 

2.2.2.3. Penalty Analysis  

O questionário CATA é descrito como um método rápido, simples e fácil na 

recolha de informação sobre a perceção dos consumidores acerca das características 

sensoriais dos alimentos consideradas como ideais para estes (Ares et al., 2011b, 

Cowden et al., 2009)No entanto, esta metodologia tem pouca influência nas pontuações 

relativas ao gosto comparativamente a escalas Just About Right (JAR), escalas do ideal, 

ou a escalas de intensidade (Adams et al., 2007). 
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A metodologia de Penalty Analysis (PA) é uma ferramenta usada em pesquisas de 

mercado e no desenvolvimento de produtos, para que haja uma compreensão dos 

atributos dos produtos que mais afetam o gosto, o interesse de compra ou qualquer outra 

medida relacionada com os produtos, assim sendo é utilizada para a identificação de 

potenciais direções para a melhoria dos mesmos (Plaehn e Horne, 2008). Consiste na 

utilização dos dados de preferência que expressam a satisfação global do consumidor em 

relação a um dado produto e os resultados obtidos pelas escalas JAR, escalas 

categóricas geralmente entre 5 a 7 pontos, avaliam se determinado atributo é muito fraco, 

muito forte ou se está no nível ideal em relação ao esperado pelo provador. O método 

baseia-se em comparações múltiplas e consiste em identificar se as classificações nas 

escalas JAR estão relacionadas com os resultados significativamente diferentes das 

médias das escalas hedónicas. Desta forma, avalia se as perceções negativas estão 

relacionadas com pontuações fracas e se, por outro lado, perceções positivas estão 

associadas a pontuações altas (Plaehn e Horne, 2008). O termo Penalty está relacionado 

com a observação das características/atributos que podem penalizar a satisfação do 

consumidor em relação a um determinado produto.  

Em 2010, Cadot e os seus colaboradores estudaram a tipicidade do distintivo 

estilo de vinho francês "Anjou Vila Brissac" através da QDA usando um painel treinado e 

também com recorrência a escalas JAR por especialistas em vinho. Concluíram que a PA 

permitiu classificar os descritores em relação ao conceito de tipicidade. (Cadot et al., 

2010). 

Plaehn (2012) propôs uma PA nos dados resultantes dos questionários CATA 

para que, desta forma, fosse possível identificar a importância relativa dos atributos 

emocionais na avaliação geral do gosto de um conjunto de refrigerantes. Uma 

abordagem de PA poderá ser utilizada para identificar quão reduzida poderá ser a 

avaliação geral do gosto devido a desvios de perfis sensoriais entre produtos reais e 

ideais, detetados num questionário CATA (Ares et al., 2014a). 

2.3. Revisão sistemática da literatura 

Nas últimas décadas, os grandes volumes de informações científicas geradas 

apontam para a necessidade de sínteses que facilitam o acesso e interpretação das 

mesmas, possibilitando conclusões baseadas em evidências e na combinação dos 

resultados provenientes de diversas fontes.  

Geralmente todos os estudos exigem alguns tipos de trabalhos de pesquisa, 

sendo alguns desenvolvidos exclusivamente a partir de fontes de revisão bibliográfica 
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(Gil, 1999), que abrangem toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo, desde jornais, livros, monografias entre outros. 

Desta forma, torna-se imperativo os pesquisadores verificarem as condições em 

que os dados foram obtidos e analisarem em profundidade cada informação (Gil, 1999). 

A melhor forma de identificar e avaliar a qualidade das revisões existentes é fazer 

uma revisão sistemática (RS), uma maneira eficiente de integrar a informação existente.  

A RS é um tipo de investigação científica que tem por objetivo reunir, avaliar 

criticamente e conduzir uma síntese dos resultados de múltiplos estudos primários 

(Clarke e Horton, 2001). 

Numa RS, os dados dos diferentes estudos podem ser sumariados através de um 

conjunto de métodos estatísticos denominados meta-análise (MA) (Haines e Walters, 

1995). Assim, a MA é uma metodologia estatística utilizada na análise de dados da RS, 

com o objetivo de resumir os resultados de todos os estudos. 

A designação MA surgiu, pela primeira vez, em 1976 e é definida como “a análise 

estatística de uma coleção de resultados de estudos individuais, com o objetivo de 

integrar os resultados” (Glass, 1976). Assim sendo, esta técnica de investigação 

seleciona estudos e extrai resultados através de procedimentos rigorosos. Os resultados 

são resumidos utilizando-se a análise estatística, com o objetivo de diminuir a 

subjetividade dos métodos tradicionais de revisão narrativa. Assim, a MA baseia-se na 

aplicação do método estatístico a um estudo de RS, que integra dois ou mais estudos 

primários (Ramalho, 2005). 

Muitas vezes o termo ”MA” e “RS” são utilizados indevidamente, isto porque a MA 

é simplesmente um dos passos finais do processo. O facto de os dados estarem 

agregados estatisticamente não significa que os estudos individuais nela incluídos 

tenham sido revistos sistematicamente, ou seja, podem ser desenvolvidas revisões 

sistemáticas com e sem MA (Ramalho, 2005, Craig e Smyth, 2004). 

Os princípios fundamentais da RS podem ser resumidos da seguinte forma: o 

rigor metodológico e coerência na recuperação e seleção dos estudos, a avaliação da 

sua qualidade metodológica, a síntese e interpretação da informação, transparência e 

reprodutibilidade (EFSA, 2010). 

Este tipo de revisão fornece a melhor evidência disponível, por exemplo, na 

prática clínica, permite aos enfermeiros terem um acompanhamento atualizado de toda a 

evidência que é produzida e publicada, das novas descobertas da ciência e dos 

resultados da investigação. Por isso, os estudos de RS, com e sem MA, representam 

uma mais-valia para a investigação (Ramalho, 2005). 
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Este método de investigação reúne inúmeras vantagens tais como: utiliza 

metodologia científica, é reprodutível, evita a duplicação de esforços, pois quando está 

completa não necessita de ser repetida, pode ser rapidamente atualizada através da 

inclusão de novos estudos publicados sobre o tema, inclui não apenas os estudos 

favoráveis, mas o somatório de todos os dados estudados, antecipa o resultado de 

estudos de boa qualidade que levam anos a realizar tornando-se bastante dispendiosos, 

deteta intervenções inadequadas, aumenta a precisão dos resultados e estreita os 

intervalos de confiança, define em que áreas são necessários mais estudos, economiza 

recursos e, especialmente, tempo, sendo indispensáveis na elaboração de normas e 

guias de orientação de intervenções clínicas (Ramalho, 2005, Santos e Cunha, 2013, 

Higgins e Green, 2011). 

A RS da literatura é uma atividade científica eficiente e fundamental para 

identificar e refinar a quantidade incontrolável e excessiva de informação que existe. 

Apesar de, por vezes, se tornar uma tarefa árdua e que requer bastante tempo, a 

elaboração de uma RS é, geralmente, uma forma mais rápida e menos dispendiosa do 

que iniciar um novo estudo (Mulrow, 1994). 

 

Uma RS também apresenta desvantagens, tais como o tempo consumido na 

investigação, o trabalho intelectual que envolve, desde a formulação da pergunta de 

investigação, passando pelo desenvolvimento de estratégias, a comparação de trabalhos 

e a interpretação de resultados. Não é possível modificar-se a qualidade dos estudos 

primários (estudos experimentais e observacionais) e é impossível a um investigador 

isolado proceder à realização de uma RS, pois necessita sempre da colaboração de 

outros profissionais experientes, para avaliar os estudos primários (Ramalho, 2005, 

Santos e Cunha, 2013, Higgins e Green, 2011). 

A RS é uma técnica adequada para combinar resultados provenientes de 

diferentes estudos primários e cuja utilização, nos últimos anos, acresce na área da 

saúde pelo elevado grau de recomendação associado aos níveis de evidência que 

traduz, principalmente, na ausência de um ensaio clínico de tamanho suficiente para 

provar, por exemplo, a eficácia terapêutica de um fármaco (Monteiro, 2010). 
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3. Material e Métodos 

Este trabalho de investigação foi desenvolvido nas instalações da empresa Sense 

Test – Sociedade de Estudos de Análise Sensorial a Produtos Alimentares, Lda. 

A presente investigação procurou traçar o perfil sensorial de uma variedade de 

maçã Golden Delicious correlacionando os dados obtidos das diferentes técnicas 

sensoriais aplicadas, de forma a se obter uma lista de atributos que melhor qualifiquem a 

variedade. Assim sendo, pretende-se através da técnica de CATA avaliar oito tipos de 

maçãs Golden Delicious, segundo três listas de atributos distintas construídas a partir de 

uma RS, de um Flash profile aplicado a diferentes variedades de maçã, e de um outro 

Flash profile aplicado à variedade Golden Delicious. 

3.1. Amostras 

Nas diferentes metodologias aplicadas utilizaram-se diferentes conjuntos de 

amostras. Assim, no Flash Profile multivarietal usaram-se oito diferentes variedades de 

maçãs tais como: Golden Delicious, Pink Lady, Royal Gala, Reineta, Bravo de Esmolfe, 

Granny Smith, Starking e Fuji (ver figura 5). 
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Figura 5 - Forma de apresentação das oito diferentes variedades de maçã. 

 

No Flash Profile monovarietal foram usados oito tipos de maçã de apenas uma 

variedade, Golden Delicious (ver figura 6). 
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Figura 6 - Forma de apresentação dos oito tipos de maçã da variedade Golden Delicious. 

 

Na metodologia de CATA, e considerando o objetivo do trabalho, utilizaram-se oito 

tipos de maçã de apenas uma variedade, Golden Delicious (ver Tabela 4). 

Para que houvesse uma maior diversidade dentro da mesma variedade, 

procuraram-se maçãs Golden Delicious de calibres variados, distintos países/regiões de 

origem e diferentes aparências externas, como, por exemplo cor verde ou cor amarela.  

As maçãs foram adquiridas no comércio do Porto e no mercado distribuidor 

também da região do Porto. No momento da compra e da preparação das amostras 

(lavagem com água corrente), todas as maçãs se encontravam no estágio de maturação 

próprio para o consumo in natura.  
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Tabela 4 - Calibre, país de origem e local de compra dos oito tipos de maçã da variedade Golden 
Delicious. 

 Calibre País de Origem Local de compra 

 

85/90 França Comércio do Porto 

 

60/70 
Portugal 

(Armamar) 
Comércio do Porto 

 

60/65 Portugal Pingo Doce 

 

70/75 
Portugal 

(Alcobaça) 
El corte inglês 
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3.2. Provadores 

Todos os provadores recrutados para a realização dos ensaios provêm de uma 

base de dados de uma empresa de estudos de consumidor, a Sense Test, Sociedade de 

 

75/80 Itália Continente 

 

80/85 Itália Pingo Doce 

 

70/80 Espanha Froiz 

 

80/85 França Froiz 
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Estudos de Análise Sensorial a Produtos Alimentares, Lda., que atualmente dispõe de 

aproximadamente 350 provadores ativos, residentes essencialmente na área 

metropolitana do Porto. A Sense Test assegura a proteção e confidencialidade dos dados 

através da autorização 2063/2009 da Comissão Nacional de Proteção de Dados e de 

uma conduta interna exímia.  

3.3. Revisão sistemática sobre a análise descritiva de 

maçãs 

Inicialmente, procedeu-se a uma RS de artigos científicos que posteriormente 

deram origem a uma lista de atributos de CATA. 

Foram consultados 65 abstracts nas fontes MEDLINE e SCIENCE DIRECT entre 

dezembro e março de 2014, com as palavras-chave “análise descritiva” e “maçã” 

acrescidas por uma das que se seguem “Check-all-that-apply”, “Flash Profile” e 

“Quantitative Descriptive Analysis”. Foram consultados abstracts de 1996 a 2014. Destes 

65 abstracts foram analisados 52 artigos. Os critérios de seleção final destes artigos para 

a sua inclusão na RS foram os seguintes: 1) deveriam abordar estudos relacionados com 

análise descritiva em maçãs e 2) os atributos sensoriais estudados teriam de ser 

avaliados quantitativamente através de uma escala de intensidade. Foram excluídos 7 

estudos que não se enquadravam neste critério, sendo analisados então, 45 estudos. 

Os aspetos metodológicos e os resultados encontrados nos 45 estudos foram 

analisados. A presente RS possibilita a quantificação dos atributos sensoriais estudados 

nos diferentes artigos, tornando-se desta forma possível a identificação dos atributos 

mais estudados e que melhor discriminam as maçãs. 

Através desta identificação e quantificação dos atributos mais estudados nos 

artigos fez-se uma lista de descritores, para ser posteriormente utilizada na metodologia 

de CATA. 

Todos os artigos foram organizados em tabelas, numa primeira tabela os artigos 

eram numerados, identificavam-se o(s) autor(s), o ano em que foram publicados, se os 

provadores eram ou não treinados, qual o tipo de treino que tiveram, além da forma de 

apresentação do produto, ou seja, se eram maçãs inteiras ou cortadas e a constituição do 

painel, número e género. Na figura 7 encontra-se um exemplo de apenas 10 artigos 

ilustrando como os dados se encontram organizados numa primeira tabela. 

 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sensorysociety.org%2Fknowledge%2Fsspwiki%2FPages%2FQuantitative%2520Descriptive%2520Analysis.aspx&ei=jKz9U8PfK-j4yQP2m4KIDA&usg=AFQjCNFwCU1fjWOdYPMfwcFOf9dV6dfcsw&sig2=FmmUK0PFHWzEnkCVgwh7sw&bvm=bv.74035653,d.bGQ
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Figura 7 - Exemplo da organização dos artigos. 

 

Em relação aos 45 artigos estudados, elaborou-se também uma segunda tabela 

ilustrada na figura 8. Nesta tabela, na primeira coluna e para cada artigo foi-lhes atribuído 

um código, de seguida e caso o artigo o expressasse eram também descritos os artigos 

em que se baseavam, se o painel era ou não treinado, o número de amostras por cada 

variedade de maçã, quais as variedades estudadas em cada artigo, as tipologias de 

atributos que eram usadas (aparência, odor, textura e sabor), os atributos em si 

relativamente a cada tipologia, as definições dos mesmos caso o artigo transmitisse essa 

informação e quais os referenciais mínimo e máximo nas escalas de intensidade usadas. 

. 

 

Figura 8 – Forma de organização dos dados relevantes provenientes dos artigos. 

 
De seguida, todos os atributos por tipologia foram analisados e os atributos mais 

repetidos em cada tipologia constituíram a lista de CATA que derivou desta revisão. 

3.4. Testes Sensoriais 

Os testes sensoriais foram efetuados na sala de provas da Sense Test, específica 

para ensaios sensoriais de produtos alimentares (ISO8589:2007) para que, desta forma, 

fossem minimizados os efeitos que os fatores psicológicos e as condições físicas podem 

causar no julgamento humano. Todas as características e produtos foram analisados 

utilizando luz próxima da natural (6500K). 
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Primeiro foi efetuada uma explicação preliminar aos provadores sobre as 

condições e regras do teste sensorial, antes da sessão de prova. Todas as regras foram 

igualmente apresentadas por escrito juntamente com as fichas de prova. Em cada cabine 

de provas foi colocado à disposição dos provadores talheres, guardanapos de papel, um 

copo com água, uma cuspideira e bolachas de água e sal. Foi indicado aos provadores 

que quer as bolachas de água e sal quer a água apenas deveriam ser utilizados entre 

provas de forma a libertar facilmente o sabor da boca.  

3.4.1. Flash Profile 

Este método estruturou-se, essencialmente, em três sessões de Flash Profile 

multivarietal e duas sessões de Flash Profile monovarietal, sendo que o número de 

provadores foi igual para ambos (n=12). Inicialmente, foi facultada uma explicação breve 

sobre o procedimento da técnica Flash Profile, segundo a metodologia desenvolvida por 

Dairou e Sieffermann (2002), no entanto, todas as sessões ocorreram individualmente. 

Na primeira sessão, a cada provador foram apresentadas todas as amostras em 

simultâneo e foi-lhes pedido que compusessem uma lista com características sensoriais 

que melhor descrevessem as diferenças entre as amostras. De forma a ajudar na 

classificação das características, foi pedido aos provadores que agrupassem os termos 

por categorias de atributos: textura, aparência, aroma e sabor. A duração desta fase foi 

de, aproximadamente, 30 minutos. 

Na segunda sessão, os provadores escolheram a sua lista definitiva de atributos. 

Cada um comparou a sua própria lista de termos com a lista geral disponibilizada dos 

demais provadores para se certificarem que não se esqueceram de nenhuma dimensão 

sensorial importante, permitindo assim que os provadores atualizassem, caso o 

entendessem a sua lista de atributos, garantindo desta forma que a sua lista apresentava 

um bom poder discriminante das amostras. Esta etapa durou cerca de 20 minutos (Anexo 

2). De seguida foi efetuada a avaliação das oito maçãs e procedeu-se à apresentação em 

simultâneo de todas elas e foi-lhes pedido que ordenassem as amostras em função de 

cada atributo escolhido (Anexo 3). Os provadores poderiam testar o produto quantas 

vezes achassem necessário.  

Numa terceira sessão, no caso do Flash Profile multivarietal, procedeu-se à 

repetição da avaliação das amostras pelos mesmos atributos selecionados na segunda 

parte da segunda sessão. 
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3.4.2. Aceitação 

Para a avaliação da aceitação global os produtos, estes foram apresentados de 

forma sequencial seguindo uma ordem de apresentação balanceada. Os provadores 

foram solicitados a experimentarem os produtos e a quantificarem a magnitude do grau 

de aceitação de cada um deles, por via de uma escala hedónica estruturada de nove 

pontos (Dooley et al., 2010). 

3.4.3. Check-All-That-Apply (CATA) 

Após cada avaliação hedónica eram apresentadas listas com diferentes atributos 

e os provadores foram instruídos a selecionar, sem restrição todos os termos que 

consideravam apropriados para descrever cada uma das amostras em teste (Tabelas 5, 

6,7 e 8).  

Dado o objetivo da presente investigação, foram aplicadas três listas de CATA 

diferentes com três proveniências também diferentes: uma lista com 44 características 

resultantes de uma análise dos termos que foram mais selecionados pelos provadores no 

Flash Profile multivarietal, uma lista com 34 características surgiu de uma análise dos 

atributos mais selecionados pelos provadores no Flash Profile monovarietal e a terceira 

lista derivou de uma RS, conforme descrito anteriormente em 4.1., com 62 atributos 

(Anexo 4). 

Para evitar o efeito de enviesamento da ordem da lista de atributos, utilizaram-se, 

entre provadores, duas versões de cada lista estudada, nas quais se mantiveram os 

mesmos atributos, porém apareciam ordenados de forma inversa.  

Os diferentes painéis que constituíram cada uma das três listas eram constituídos 

por um igual número de 54 provadores. 
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Tabela 5 -Tipologia aparência com os atributos gerados pelas três listas. 

CATA revisão 
sistemática 

CATA multivarietal CATA monovarietal 

Maçã grande Maçã grande Calibre grande 

Maçã pequena Maçã pequena Calibre pequeno 

Cor característica Cor característica Cor característica 

Brilhante Brilhante Brilhante 

Cor uniforme Cor uniforme - 

Rugosa Rugosa - 

Sem pedúnculo Sem pedúnculo - 

Cor intensa Cor intensa - 

Polpa branca Polpa branca - 

Estrias de cor - - 

Manchas de cor - - 

Lisa - - 

Aparência artificial - - 

Polpa brilhante - - 

Polpa macia - - 

Polpa farinhenta - - 

Polpa suculenta - - 

Polpa amarela - - 

Polpa acastanhada - - 

Polpa verde - - 

Polpa homogénea - - 

Polpa compacta - - 

- Cor viva - 

- Forma irregular - 

- Forma regular - 

- Forma 
arredondada 

- 

- Firme - 

- Manchas na polpa - 

- - Cor verde 

- - Cor amarela 

- - Calibre médio 

- - Manchas castanhas 

- - Sem contusões 

- - Baça 
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Tabela 6 - Tipologia odor com os atributos gerados pelas três listas. 

CATA revisão 
sistemática 

CATA multivarietal CATA monovarietal 

Odor doce Odor doce Odor doce  

Odor fresco Odor fresco  Odor fresco 

Odor floral Odor floral - 

Sem odor Sem odor - 

Odor característico Odor típico  - 

- Odor frutado  Odor frutado 

- Odor intenso Odor intenso 

Odor a erva cortada - - 

Odor a terra - - 

Odor intenso - - 

Odor a fermentado - - 

Odor ácido - - 

Odor a anis - - 

Odor pouco intenso - - 

- Odor a verde - 

- Odor aromático - 

- - Odor a maçã 
verde 

- - Odor suave 

- - Odor a mofo 
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Tabela 7 -Tipologia textura com os atributos gerados pelas três listas. 

CATA revisão       
sistemática 

CATA multivarietal CATA monovarietal 

Suculenta Sumarenta Sumarenta 

Farinhenta Farinhenta Farinhenta 

Mole Mole Mole 

Dura Dura Dura 

Muito crocante Muito crocante - 

Casca rija Casca rija - 

Moderadamente 
crocante 

Moderadamente 
crocante 

- 

- Seca Seca 

- Macia Macia 

Áspera - Áspera 

Granulosa - - 

Firme - - 

Esponjosa - - 

Fibrosa - - 

Tenra - - 

Característica de 
maçã 

- - 

- Casca mole  

- Consistente  

- - Casca rija 

- - Crocante 
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Tabela 8 -Tipologia sabor com os atributos gerados pelas três listas. 

CATA literatura CATA multivarietal CATA monovarietal 

Sabor doce intenso Sabor doce intenso Sabor doce intenso 

Sabor doce pouco 
intenso 

Sabor doce pouco 
intenso 

Sabor doce pouco 
intenso 

Sem sabor Sem sabor Sem sabor 

Sabor ácido Sabor ácido Sabor ácido 

Sabor característico Sabor característico - 

Sabor amargo Sabor amargo - 

Sabor fresco Sabor fresco - 

- Sabor intenso Sabor intenso 

Sabor a gramínea Sabor a verde - 

Adstringente - - 

Sabor a fermentado - - 

Sabor persistente - - 

Sabor perfumado - - 

Sabor frutado  -   -  

Mau sabor  -   -  

 -   -  Sabor a mofo  

 -   -  Sabor estranho 

 -   -  Sabor a maçã  
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3.5. Análise estatística 

Após informatização e codificação dos dados em cada uma das metodologias, 

procedeu-se à sua análise estatística com a ajuda do programa informático XL-STAT 

2013® e Statistical Package for Social Sciences (SPSS) – versão 19®. 

A estatística descritiva foi utilizada para analisar o sexo e a idade dos provadores 

recorrendo-se para isso à determinação da medida de tendência central, a média e a 

medidas de dispersão (mínimo, máximo e desvio padrão). Foram utilizadas também 

frequências absolutas para a construção das listas de CATA resultantes do Flash Profile 

multivarietal e monovarietal. 

Para avaliação dos dados das provas de aceitação, fez-se uma análise das 

estatísticas descritivas de tendência central e dispersão, tendo-se ainda aplicado dois 

testes não paramétricos, o de Friedman e o de Wilcoxon (Maroco, 2007) ambos 

efetuados com um grau de confiança de 95% (p <0,05). 

Com o intuito de obter uma representação bidimensional das amostras aplicou-se 

uma Análise de Correspondência (AC ou CA - Correspondence Analysis, segundo a 

terminologia anglo-saxónica). Esta análise fornece um mapa sensorial das amostras, 

permitindo determinar as semelhanças e diferenças entre amostras assim como as 

características sensoriais que caracterizam os seus atributos sensoriais (Ares et al., 

2014a). 

Com o propósito de determinar a queda na preferência global associada à seleção 

de cada atributo da questão CATA, foi aplicado uma Penalty Analysis (Ares et al., 2014a, 

Plaehn, 2012). 

Esta abordagem permite caracterizar os atributos selecionados pelo painel através 

do CATA como sendo valorizadores ou penalizadores da amostra em análise. Definiu-se 

20% como o limite do tamanho dos grupos, abaixo do qual os testes de comparação não 

serão realizados, uma vez que não apresentam uma adequada representatividade 

(Plaehn, 2012). 

Posteriormente, os dados foram analisados através de uma Análise Fatorial 

Múltipla (AFM, MFA - Multiple Factor Analysis, segundo a terminologia anglo-saxónica), A 

AFM foi também utilizada para avaliar o consenso entre as três listas utilizadas no CATA 

(Ares et al., 2010b). Para avaliar o consenso entre os provadores, fizeram-se 

comparações das configurações gerais das amostras utilizando o coeficiente RV (Louw et 

al., 2013). 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização dos painéis 

Para a globalidade das técnicas aplicadas foram contactados 186 provadores, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 72 anos. No Tabela 9 apresenta-se o 

número de provadores que participaram em cada uma das técnicas, a média, o mínimo e 

o máximo das idades dos participantes e a distribuição por frequência absoluta e relativa 

do sexo. 

 

Tabela 9 - Caracterização geral dos painéis utilizados para a aplicação das diferentes técnicas 
sensoriais. 

 Técnicas 

Características Flash Profile 
multivarietal 

Flash Profile 
monovarietal 

Aceitação e 
CATA 

literatura 

Aceitação e 
CATA 

multivarietal 

Aceitação e 
CATA 

monovarietal 

Dimensão 12 12 54 54 54 
Sexo      
    Mulheres  9 (75%) 8 (67%) 27(50%) 27(50%) 27(50%) 
    Homens 3 (25%) 4 (33%) 27(50%) 27(50%) 27(50%) 
Idade (anos)      
    Mínima 21 24 19 19 18 
    Máxima 35 62 71 72 69 
    Média ± DP 27,9±5,1 38,5±11,1 39,0±16,3 40,2±15,0 39,9±15,3 

 

4.2. Aceitação global 

Da análise dos resultados da aceitação global verificou-se para a totalidade das 

amostras que o valor médio de aceitação é positivo (aceitação 5). 

A amostra FR yellow 80/85 é a amostra que se apresenta com um valor médio de 

aceitação global mais elevado (ver Figura 9). 

A aplicação do teste não paramétrico de Friedman permite aferir a existência de 

diferenças significativas (p0,05) entre amostras. Uma vez que o resultado nos indica 

unicamente a existência de diferenças entre amostras, não especificando a natureza 

dessas diferenças, aplicou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon (Maroco, 2007) que 

revelou a existência de seis grupos de amostras diferentes.  

Deste modo, a FR yellow 80/85  apresenta diferenças significativas em relação às 

amostras IT Retail 75/80, IT Val Venosta 80/85, PT Alcobaça 70/75 e PT Retail 60/65. 

Por sua vez, a PT retail 60/65, amostra com menor valor de aceitação, não 

apresenta diferenças significativas em relação à amostra PT Alcobaça 70/75. 



                                                                                                   FCUP/FCNAUP 

Estudo do perfil sensorial de maçãs Golden Delicious  

41 

 

 

Figura 9 - Média e desvio padrão da aceitação global das amostras. 

 

4.3. Construção das listas de CATA 

4.3.1. Lista baseada na revisão sistemática 

As características dos estudos incluídos na amostra desta RS estão descritas na 

Tabela 10. Para cada artigo analisado contabilizou-se o número de variedades utilizadas 

no estudo, quantas dimensões foram utilizadas (aparência, odor, textura e sabor) e 

número de atributos estudados por variedade. 

 

Tabela 10 - Informação dos estudos relativamente ao número de variedades de maçãs, número de 
dimensões e números de atributos por variedade. 

Código 
artigo 

Artigo Ano Número de 
variedades 

Número de 
dimensões 

Número de atributos 
(por variedade) 

7 Bignami et al. 2003 40 2 8 

19 Allan-Wojtas et al. 2003 24 1 16 

14 Corollaro et al. 2013 21 4 15 

11 Costa et al. 2011 21 1 3 

36 Miller et al. 2005 20 1 7 

31 Mehinagic et al. 2003 19 4 14 

13 Seppa et al. 2012 15 4 20 

2 Daillant-Spinnler et al. 1996 12 4 60 

40 Seppa et al. 2013 12 3 15 

35 Donnos et al. 2012 10 4 10 

4 Karlen et al. 1999 10 3 23 

37 Nestrud e Lawless 2009 10 2 10 

24 Echeverría et al. 2008 9 2 6 

12 Brookfield et al. 2011 9 1 18 

41 Swahn et al. 2010 8 3 17 

a a,b a,b,c a,b,c b,c b,c c,d d 
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6 Harker et al. 2002 7 1 7 

43 Tomala et al. 2009 6 3 11 

28 Kuhn e Thybo 2001 6 2 13 

29 Kuhn e Thybo 2001 (2) 6 2 13 

38 Péneau et al. 2007 6 2 7 

17 Ares et al. 2014 5 3 15 

1 Watada et al. 1980 5 2 10 

45 Zerbini et al. 1997 5 2 7 

22 Corrigan et al. 1997 5 2 5 

8 Mann et al. 2005 5 1 4 

30 Chauvin et al. 2010 5 1 4 

25 Feliciano et al. 2010 4 3 8 

16 Ares et al. 2013 4 2 14 

3 Jaeger et al. 1998 3 4 60 

5 Andani et al. 2001 3 4 42 

20 Barreiro et al. 1998 3 4 41 

32 Mehinagic et al. 2004 3 3 12 

33 Mehinagic et al. 2006 3 3 12 

34 Mehinagic et al. 2006 (2) 3 3 12 

15 Bavay et al. 2013 3 2 7 

23 DeELL et al. 1999 2 2 5 

21 Bhagwat et al. 2004 2 2 3 

27 King et al. 2000 2 1 6 

10 Fontes et al. 2007 1 4 18 

18 Aaby et al. 2002 1 4 18 

9 Varela et al. 2005 1 4 17 

44 Young et al. 1999 1 3 15 

42 Symoneaux et al. 2012 1 2 12 

39 Saftner et al. 2002 1 2 6 

26 Gálvez-lópez et al. 2012 1 1 6 

 

Por análise da Tabela 10 verifica-se que o número de variedades estudadas varia 

de 1 a 40 variedades, a maioria dos estudos utiliza apenas 2 dimensões e o número de 

atributos analisados varia de 3 a 60. 

As RS assim como as MA são consideradas ferramentas essenciais para resumir 

a evidência científica disponível de forma precisa e confiável (Liberati et al., 2009). Desta 

forma, e tendo em conta os atributos estudados com maior frequência nos 45 artigos, 

organizou-se uma lista com 62 atributos, 22 para a aparência, 12 para o odor, 14 para a 

textura e 14 para o sabor.  
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4.3.2.  Lista baseada no Flash Profile multivarietal 

Na primeira sessão de prova os provadores criaram no total cerca de 125 atributos. 

Na segunda sessão cada provador escolheu a sua lista definitiva de atributos, contendo 

entre 6 a 18 atributos, distribuídos por frequência de utilização na Figura 10.  

 
 

Figura 10 - Frequência absoluta da utilização no Flash Profile multivarietal de cada atributo diferente para classificar as 
amostras. 

 

Por observação da figura constata-se que os atributos menos escolhidos são 

sabor a verde, sabor amargo, odor floral, odor a verde, aspeto rugoso e forma irregular. 

Por outro lado, os atributos que foram mais escolhidos pelos provadores são sabor ácido, 

suculência, dureza e sabor doce. 

Desta forma, e tendo em conta os atributos com maior frequência organizou-se 

uma lista com 44 atributos, 15 para a aparência, 9 para o odor, 11 para a textura e 9 para 

o sabor.  

 

4.3.3. Lista baseada no Flash Profile monovarietal 

Na primeira sessão de prova os provadores criaram no total cerca de 88 atributos. 

Na segunda sessão cada provador escolheu a sua lista definitiva de atributos, contendo 

entre 6 a 16 atributos, distribuídos por frequência de utilização na Figura 11. 
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Figura 11 - Frequência absoluta da utilização no Flash Profile monovarietal de cada atributo diferente para classificar as 
amostras. 

 

Analisando-se a figura verifica-se que os atributos menos escolhidos são 

intensidade de sabor, maciez, rija, odor a maçã verde, odor doce, odor global, pintas 

castanhas e cor. Por outro lado, os atributos mais escolhidos pelos provadores são cor 

amarela, dureza, suculência e sabor doce. 

Com base nos atributos com maior frequência criou-se uma lista com 34 atributos, 10 

para a aparência, 7 para o odor, 9 para a textura e 8 para o sabor.  

 

4.4. Avaliação descritiva  

4.4.1. CATA resultante da revisão sistemática 

Realizou-se uma análise de correspondência (CA) (ver Figura 12) onde estão 

representadas as amostras na primeira e segunda dimensão que explicam 68,22% da 

variação dos dados, mostrando que os consumidores segmentam as referências de maçã 

Golden Delicious em três grupos. O primeiro cluster, constituído pela amostra PT Retail 

60/65, PT Alcobaça 70/75 e PT Market 60/70 caracterizado por não ter pedúnculo, polpa 

acastanhada e homogénea, textura característica de maçã, sabor persistente e 

característico, e cor característica. O segundo cluster, ES green 70/80 e FR Perlim 85/90 

é caracterizado pelo sabor ácido, amargo, adstringente, a gramínea e fresco, odor ácido, 

odor a erva cortada, textura dura, firme e muito crocante, cor intensa, estrias de cor, 

polpa brilhante e suculenta, casca rija e aparência artificial. E o último cluster, constituído 
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pela amostra FR yellow 80/85, IT Retail 75/80 e IT Val Venosta 80/85, são caracterizados 

pela polpa compacta, macia e farinhenta, odor fresco, característico e pouco intenso, 

sabor frutado, aparência lisa e textura fibrosa, tenra e suculenta. 

 

 
 

Figura 12 - Representação gráfica da dimensão 1 e 2 dos dados de CATA resultante da revisão sistemática pela Análise de 
Correspondência (CA). 

 

4.4.1.1. Penalty Analysis 

Da análise de penalidades verifica-se que diferentes atributos valorizam e penalizam 

a amostra, mediante um valor de penalidade negativo e positivo, respetivamente. 

Relativamente à análise de penalidades da lista de CATA resultante da revisão 

sistemática na Figura 13 apresentam-se os valores das penalidades e valorizações para 

cada amostra. O atributo farinhenta e polpa suculenta são os atributos que penalizam e 

valorizam significativamente, respetivamente, um maior número de amostras.  

Sendo assim a amostra ES green 70/80 é valorizada pelas características lisa, polpa 

macia, sabor fresco, suculenta, polpa suculenta, sabor frutado e odor doce e penalizada 

pela aparência artificial. Na amostra FR Perlim 85/90 a amostra é significativamente 

valorizada pelas características suculenta, polpa suculenta, sabor frutado, odor fresco, 

odor característico e sabor característico e penalizada pelos atributos aparência artificial, 
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dura, odor pouco intenso e sabor ácido. A amostra FR yellow 80/85 é valorizada pelas 

características sabor fresco, polpa suculenta, sabor frutado, odor característico e muito 

crocante e penalizada pelos atributos odor pouco intenso e manchas de cor. IT Retail 

75/80 é valorizada pelos atributos polpa macia, sabor fresco, suculenta, odor doce, odor 

fresco, firme, tenra, sabor doce intenso e característica da maçã, e penalizada pela 

característica farinhenta. A amostra IT Val Venosta 80/85 é também penalizada pela 

característica farinhenta além da característica polpa farinhenta, sendo valorizada pelos 

atributos polpa macia, sabor fresco, suculenta, polpa suculenta, sabor frutado e odor 

doce. A amostra PT Alcobaça 70/75 é valorizada pelas características polpa macia, sabor 

fresco, suculenta, polpa suculenta, odor característico, firme, tenra, sabor doce intenso e 

característica de maçã e penalizada pelos atributos manchas de cor, farinhenta e mole. 

Por outro lado, a amostra PT Market 60/70 é penalizada significativamente apenas pela 

característica sabor doce pouco intenso e valorizada pelos atributos polpa suculenta, 

sabor frutado, firme, sabor doce intenso e característica de maçã. Por fim, a amostra PT 

Retail 60/65 é significativamente valorizada pelas características: sabor fresco, suculenta, 

polpa suculenta, sabor frutado, odor doce, odor característico e sabor característico, não 

sendo penalizada significativamente por qualquer característica.  
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Figura 13 - Representações das oito amostras de maçã relativamente à lista de CATA resultante da revisão sistemática 
(valores negativos representam valorizações e os positivos penalidades). 
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Pode-se concluir que as características: aparência artificial, dura, odor pouco 

intenso, sabor ácido, manchas de cor, farinhenta, polpa farinhenta, mole e sabor doce 

pouco intenso são características penalizantes. 

As características: lisa, polpa macia, sabor fresco, suculenta, polpa suculenta, 

sabor frutado, odor doce, odor fresco, odor característico, sabor característico, muito 

crocante, firme, tenra, sabor doce intenso e característica de maçã são características 

valorizadoras das amostras em estudo. 

4.4.2. CATA resultante do Flash Profile multivarietal 

 A representação das amostras na primeira e segunda dimensão da CA (ver Figura 13), 

que explicam 76,92% da variação dos dados, mostram que os consumidores segmentam 

as referências de maçã em três grupos. O primeiro cluster, constituído apenas pela 

amostra PT Retail 60/65 caracterizado por não ter sabor e textura dura. O segundo 

cluster, constituído por quatro amostras, PT Alcobaça 70/75, PT Market 60/70, IT Val 

Venosta 80/85 e IT Retail 75/80 é caracterizado pelo sabor a mofo, estranho, doce 

intenso e doce pouco intenso, calibre médio, manchas castanhas, cor amarela e 

característica, odor a mofo, suave e frutado, e textura seca, mole macia e farinhenta. O 

terceiro e último cluster é composto pelas amostras FR yellow 80/85, ES green 70/80 e 

FR Perlim 85/90 e é caracterizado pela cor verde, brilhante, odor a maçã verde, intenso e 

fresco, textura sumarenta, áspera, crocante e de casca rija, e sabor ácido, intenso e a 

maçã. 
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Figura 14 - Representação gráfica da dimensão 1 e 2 dos dados de CATA resultante do Flash Profile multivarietal pela 
Análise de Correspondência (CA). 

 

4.4.2.1. Penalty Analysis 

Quanto à análise de penalidades da lista de CATA resultante do Flash Profile 

multivarietal apresenta-se na Figura 15 a informação sobre o peso de cada atributo em 

cada amostra em termos de valorização/penalização. De facto, o atributo farinhenta e 

sumarenta são os atributos que penalizam e valorizam significativamente, 

respetivamente, um maior número de amostras. 

Desta forma, a amostra ES green 70/80 é significativamente valorizada pelas 

características: sumarenta, cor característica, sabor característico, consistente, odor 

fresco e sabor fresco, não sendo penalizada significativamente por qualquer 

característica. A amostra FR Perlim 85/90 é valorizada pelas características sabor fresco 

e firme e penalizada pelo atributo forma irregular. A amostra FR yellow 80/85 não 

apresenta qualquer penalização significativa, sendo valorizada pelos atributos sumarenta, 

polpa branca e forma irregular. Quanto à amostra IT Retail 75/80 esta é valorizada 

significativamente pelas características sumarenta e sabor característico e penalizada 

pelo atributo farinhenta. A amostra IT Val Venosta 80/85 é valorizada pelos atributos 
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sumarenta e moderadamente crocante e significativamente penalizada pelas 

características forma irregular, farinhenta, casca mole e mole. Tal como a amostra IT 

Retail 75/80, a amostra PT Alcobaça 70/75 é apenas penalizada significativamente pelo 

atributo farinhenta, no entanto é valorizada pelas características polpa branca, sabor 

doce intenso e odor frutado. As amostras PT Market 60/70 e PT Retail 60/65, ambas não 

são penalizadas significativamente por qualquer característica, sendo que a amostra PT 

Market 60/70 é valorizada pelos atributos sabor fresco, sabor doce intenso, cor intensa e 

muito crocante e a amostra PT Retail 60/65 é valorizada pelos atributos consistente e 

firme. 
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Figura 15 - Representações das oito amostras de maçã relativamente à lista de CATA resultante do Flash Profile 
multivarietal (valores negativos representam valorizações e os positivos penalidades). 

 

Em suma as características penalizantes são forma irregular, farinhenta, casca 

mole e mole. 

As características valorizadas das amostras em estudo são sumarenta, cor 

característica, sabor característico, consistente, odor fresco, sabor fresco, firme, polpa 

branca, forma regular, moderadamente crocante, sabor doce intenso, odor frutado, cor 

intensa e muito crocante. 
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4.4.3. CATA resultante do Flash Profile monovarietal 

 

A representação das amostras na primeira e segunda dimensão da CA (ver Figura 

16), que explicam 76,92% da variação dos dados, mostram que os consumidores 

segmentam as referências de maçã em três grupos. O primeiro cluster, constituído 

apenas pela amostra PT Retail 60/65 caracterizado por não ter sabor, textura dura e odor 

a maçã verde. O segundo cluster, constituído pelas amostras: PT Alcobaça 70/75, PT 

Market 60/70, IT Val Venosta 80/85 e IT Retail 75/80 é caraterizado pelo sabor doce 

intenso e pouco intenso, presença de manchas castanhas cor amarela e característica, 

textura seca, mole, macia e farinhenta e odor suave, doce e frutado. O terceiro cluster, é 

composto pelas amostras FR yellow 80/85, ES green 70/80 e FR Perlim 85/90 e é 

caracterizado pela cor verde, brilhante, baça e sem contusões, odor intenso e fresco, 

textura crocante áspera e de casca rija, sabor ácido, intenso e a maçã. 

  

 

Figura 16 - Representação gráfica da dimensão 1 e 2 dos dados de CATA resultante do Flash Profile monovarietal pela 
Análise de Correspondência (CA). 

 

4.4.3.1. Penalty Analysis 

Na Figura 17 é possível verificar os atributos que valorizam e penalizam as 

amostras avaliadas pela lista de CATA resultante do Flash Profile monovarietal. Desta 
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análise constata-se que os atributos que penalizam e valorizam significativamente, um 

maior número de amostras são manchas castanhas e sabor a maçã, respetivamente. 

Deste modo, a amostra ES green 70/80 é significativamente valorizada apenas 

pela característica sabor a maçã e penalizada pelos atributos casca rija e áspera. A 

amostra FR Perlim 85/90 é apenas valorizada pela característica sabor a maçã, não 

sendo penalizada significativamente por qualquer característica. A amostra FR yellow 

80/85 também não apresenta qualquer penalização significativa, sendo valorizada pelos 

atributos sabor a maçã e macia. Relativamente à amostra IT Retail 75/80 esta é 

valorizada significativamente pelas características odor fresco, sumarenta e crocante e 

penalizada pelo atributo manchas castanhas. A amostra IT Val Venosta 80/85 é 

valorizada pelos atributos sabor a maçã e calibre grande e não apresenta qualquer 

penalização significativa. Tal como a amostra IT Val Venosta 80/85, a amostra PT 

Alcobaça 70/75 não é penalizada significativamente, no entanto é valorizada pelas 

características sabor a maçã, macia e crocante. A amostra PT Market 60/70 é valorizada 

pelas características sabor a maçã, macia, crocante, calibre médio e odor doce, sendo 

penalizada pelos atributos calibre pequeno e mole. Quanto à amostra PT Retail 60/65 

apenas é valorizada pela característica sabor a maçã e penalizada pelos atributos 

manchas castanhas, cor verde e dura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   FCUP/FCNAUP 

Estudo do perfil sensorial de maçãs Golden Delicious  

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Figura 17 - Representações das oito amostras de maçã relativamente à lista de CATA resultante do Flash Profile 
monovarietal (valores negativos representam valorizações e os positivos penalidades). 
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Conclui-se que as características significativamente penalizantes são casca rija, 

áspera, manchas castanhas, calibre pequeno, mole, cor verde e dura. 

Relativamente às características valorizadas das amostras em estudo são: sabor 

a maçã, macia, odor fresco, sumarenta, crocante, calibre grande, calibre médio e odor 

doce. 

 

4.5. Comparação das três listas de CATA 

 

Tabela 11 - Resumo dos Clusters nas três listas de CATA 

Lista 

ES 

green 

70/80 

FR 

Perlim 

85/90 

FR 

yellow 

80/85 

IT 

Retail 

75/80 

IT Val 

Venosta 

80/85 

PT 

Alcobaça 

70/75 

PT 

Market 

60/70 

PT 

Retail 

60/65 

CATA RS (revisão 
sistemática) 

2 2 3 3 3 1 1 1 

CATA multi (Flash 
Profile multivarietal) 

3 3 3 3 2 2 2 1 

CATA mono (Flash 
Profile monovarietal) 

3 3 3 2 2 2 2 1 

 

Ressalva-se o facto da indicação do número de cluster não ser indicativo de 

qualquer ordem preferencial de amostras. 

Verifica-se pela análise da Tabela 11 que a amostra FR yellow 80/85 pertence, em 

todos os mapas sensoriais das listas de CATA ao cluster três. Esta amostra é 

caracterizada nas três listas pelo odor fresco, e pelos atributos sumarenta (CATA multi 

(resultante do Flash Profile multivarietal) e CATA mono (resultante do Flash Profile 

multivarietal)) e suculenta (lista CATA RS (resultante da revisão istemática)). Nas listas 

CATA RS e CATA multi é ainda caracterizada pelos atributos “sem contusões”, “casca 

rija”, “áspera”, cor verde”, sabor ácido”, “brilhante” e “odor intenso”. 

A amostra PT Retail 60/65 é comum ao cluster um das três listas, sendo 

caracterizada pela falta de sabor. Nas listas de CATA multi e CATA mono, as amostras 

pertencentes a este cluster surgem caracterizadas pelo atributo “dura”. 
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Tabela 12 - Atributos valorizadores e penalizadores das 8 amostras de maçã para as três listas de CATA. 

  
ES green 

70/80 
FR Perlim 

85/90 
FR yellow 

80/85 
IT Retail 

75/80 

IT Val 
Venosta 

80/85 

PT Alcobaça 
70/75 

PT Market 
60/70 

PT Retail 
60/65 

CATA RS 
(revisão 

sistemática) 

Atributos 
valorizados 

Lisa Suculenta Sabor fresco Polpa macia Polpa macia Polpa macia Polpa 
suculenta 

Sabor fresco 

Polpa 
macia 

Polpa 
suculenta 

Polpa 
suculenta 

Sabor fresco Sabor fresco Sabor fresco Sabor frutado Suculenta 

Sabor 
fresco 

Sabor 
frutado 

Sabor 
frutado 

Suculenta Suculenta Suculenta Sabor 
característico 

Polpa 
suculenta 

Suculenta Odor fresco Odor 
característico 

Odor doce Polpa 
suculenta 

Polpa 
suculenta 

Firme Sabor 
frutado 

Polpa 
suculenta 

Odor 
característico 

Muito 
crocante 

Odor fresco Sabor 
frutado 

Odor 
característico 

Sabor doce 
intenso 

Odor doce 

Sabor 
frutado 

Sabor 
característico 

  Firme Odor doce Firme Característica 
de maçã 

Odor 
característico 

Odor 
doce 

    Tenra Sabor 
característico 

Tenra   Sabor 
característico 

      Sabor doce 
intenso 

  Sabor doce 
intenso 

    

      Característica 
de maçã 

  Característica 
de maçã 

    

Atributos 
penalizados 

Aparência 
Artificial 

Aparência 
Artificial 

Odor pouco 
intenso 

Farinhenta Farinhenta Manchas de 
cor 

Sabor doce 
pouco 
intenso 

  

  Dura Manchas de 
cor 

  Polpa 
farinhenta 

Farinhenta     

  Odor pouco 
intenso 

            

  Sabor ácido             
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CATA multi 
(Flash Profile 
multivarieta)l 

Atributos 
valorizados 

Sumarenta Sabor 
fresco 

Sumarenta Sumarenta Sumarenta Polpa 
branca 

Cor 
intensa 

Firme 

Cor 
característica 

Firme Polpa 
branca 

Sabor 
característico 

Moderadamente 
crocante 

Sabor 
doce 
intenso 

Muito 
crocante 

Consistente 

Sabor 
característico 

 Forma 
regular 

  Odor 
frutado 

Sabor 
doce 
intenso 

 

Consistente      Sabor 
fresco 

 

Odor fresco        

Sabor fresco        

Atributos 
penalizados 

 Forma 
irregular 

 Farinhenta Farinhenta Farinhenta   

    Casca mole    

    Mole    

    Forma irregular    

CATA mono  
(Flash Profile 
monovarietal) 

Atributos 
valorizados 

Sabor a 
maçã 

Sabor a 
maçã 

Sabor a 
maçã 

Odor fresco Sabor a maçã Sabor a 
maçã 

Sabor a 
maçã 

Sabor a 
maçã 

    Macia Sumarenta Calibre grande Macia Macia   

      Crocante   Crocante Crocante   

            Calibre 
médio 

  

            Odor 
doce 

  

Atributos 
penalizados 

                

Casca rija     Manchas 
castanhas 

    Calibre 
pequeno 

Manchas 
castanhas 

Áspera           Mole Cor verde 

              Dura 
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Da análise da Tabela 12 conclui-se que para as listas de CATA RS e CATA multi 

os atributos sumarenta/suculenta e farinhenta são os que valorizam e penalizam 

significativamente, respetivamente, um maior número de amostras. Relativamente à 

variedade ES green 70/80 o atributo sabor fresco é valorizado em duas das três listas de 

CATA (CATA RS e CATA multi) e o atributo suculenta, presente no CATA RS é sinónimo 

do atributo sumarenta presente no CATA multi. Para esta variedade não existem atributos 

penalizantes em comum nas três listas. 

Na amostra FR yellow 80/85, o atributo valorizador “polpa suculenta” presente na 

lista de CATA RS é sinónimo do atributo “sumarenta”. 

Analisando a amostra IT Retail 75/80 verifica-se que existe um atributo valorizado 

em comum pelas três listas, “suculenta” na lista de CATA RS e o sinónimo “sumarenta” 

nas listas de CATA RS e CATA multi. O atributo “odor fresco” é valorizado nas listas de 

CATA RS e CATA mono e as listas de CATA RS e CATA multi penalizam o atributo 

“Farinhenta”. 

 A IT Val Venosta 80/85 é penalizada pelo atributo “farinhenta” nas listas de CATA 

RS e CATA multi e valorizada pelo atributo “suculenta” presente na lista de CATA RS 

sinónimo de “sumarenta”, atributo presente na lista de CATA multi. 

Assim como a amostra anterior, a amostra PT Alcobaça 70/75 é penalizada pelo 

atributo “farinhenta” nas listas de CATA RS e CATA multi, sendo valorizada pelo atributo 

“sabor doce intenso” pelas mesmas listas. 

O atributo “muito crocante” presente na lista de CATA multi e o atributo “crocante” 

presente na lista de CATA mono mostram como é valorizada a amostra PT Market 60/70. 

Relativamente à amostra PT Retail 60/65, na lista de CATA RS está presente o 

atributo valorizador “sabor característico” e na lista de CATA mono o atributo valorizador 

“sabor a maçã”, atributos sinónimos. 
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Com o intuito de analisar a consensualidade dos dados entre as três listas de 

CATA utilizadas, aplicou-se a técnica estatística AFM.  

Obtiveram-se três dimensões que explicam 67,5% da variabilidade dos dados, 

com uma correlação global entre técnicas elevada (Rv>0,8), especificamente, a 

correlação entre monovarietal e revisão sistemática, e entre multivarietal e revisão 

sistemática são as que apresentam um valor de coeficiente mais baixo (Rv=0,807 e 

Rv=0,841) (ver Tabela 13). 

 
Tabela 13 - Coeficiente Rv para a correlação entre as listas de CATA segundo a aplicação da 

técnica estatística AFM. 

 Revisão 
sistemática 

Monovarietal Multivarietal AFM 

Revisão 
Sistemática 

1,000 0,807 0,841 0,940 

Monovarietal 0,807 1,000 0,854 0,936 

Multivarietal 0,841 0,854 1,000 0,953 

AFM 0,940 0,936 0,953 1,000 

 

Verifica-se que nas dimensões F1 e F2, destacam-se quatro grupos, ES green 

70/80 com FR Perlim 85/90, IT Retail 75/80 com IT Val Venosta 80/85, PT Market 60/70 

com PT Alcobaça 70/75 e FR yellow 80/85 com PT Retail 60/65.  

No grupo das amostras ES green 70/80 e FR Perlim 85/90, há uma menor 

consensualidade da lista da revisão sistemática e monovarietal para a amostra ES green 

70/80 e para a amostra FR Perlim 85/90 menor consensualidade da lista multivarietal, 

pelo facto dos pontos projetados apresentarem um maior comprimento. Relativamente ao 

grupo IT Retail 75/80 com IT Val Venosta 80/85, a amostra IT Retail 75/80 apresentando 

maior consensualidade das 3 listas, pelo facto dos pontos projetados apresentarem um 

menor comprimento. A amostra IT Val Venosta 80/85 apresenta menor consensualidade 

para a lista multivarietal. Quanto às amostras PT Market 60/70 com PT Alcobaça 70/75 

ambas apresentam menor consensualidade na lista multivarietal. O quarto grupo 

constituído pelas amostras FR yellow 80/85 e PT Retail 60/65 apresentam menor 

consensualidade da lista da revisão sistemática, sendo que para a amostra PT Retail 

60/65 também é visível uma menor consensualidade da lista multivarietal (ver Figura 18-

a). 

Na dimensão 3 é notório o afastamento dos grupos, sendo que se mantem o 

grupo das amostras ES green 70/80 e FR Perlim 85/90. É confirmada a consensualidade 

das 3 listas da amostra IT Retail 75/80 (ver Figura 18-b). 
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Figura 18 - Mapa das amostras obtido com AFM revelando o posicionamento relativo das 3 listas de CATA para um 

conjunto de 8 amostras, para o F1 e F2 (a) e F1 e F3 (b). 
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5. Discussão e Conclusões 

A presente investigação procurou traçar o perfil sensorial da maçã Golden 

Delicious e para tal a Revisão sistemática, o Flash Profile e o CATA revelaram-se 

ferramentas adequadas para a descrição da variedade de maçã em estudo. 

Numa fase inicial, através da revisão sistemática foi possível efetuar-se um 

levantamento dos atributos utilizados em estudos de análise descritiva referentes à maçã, 

constituindo-se assim uma lista de 60 atributos. De igual modo, os atributos com maior 

frequência derivados do Flash Profile foram apenas utilizados para a construção das 

listas de CATA resultante do Flash Profile Multivarietal e do Flash Profile monovarietal 

constituídas, respetivamente por 44 e 34 atributos. Ambas as técnicas revelaram-se 

ferramentas necessárias e complementares à técnica de CATA. 

Relativamente à lista de CATA resultante da revisão sistemática, verifica-se que 

as amostras tomam diferentes posições no mapa sensorial do CATA em função das suas 

características. Assim, as amostras marcadas pelos atributos “sem pedúnculo”, “sabor 

característico” e “sabor persistente” (caso da PT Retail 60/65, PT Alcobaça 70/75 e PT 

Market 60/70) encontram-se positivamente correlacionadas entre si e negativamente 

correlacionadas com outras, caracterizadas por atributos tais como “ maçã grande” “mau 

sabor” e “odor intenso”. Por outro lado, amostras caracterizadas por atributos como 

“sabor fresco”, “sabor a gramínea” encontram-se negativamente correlacionadas com os 

seguintes atributos: “sabor perfumado” e “sabor pouco doce”. Da Penalty Analysis 

conclui-se que os consumidores penalizam as amostras que apresentam “aparência 

artificial”, “duras”, com “odor pouco intenso”, um ”sabor ácido”, com “manchas de cor”,” 

farinhentas”, “moles” e de “sabor doce pouco intenso”, valorizando aquelas que 

apresentam uma textura “lisa”, uma “polpa macia”, um “sabor fresco”,” suculentas”, um 

“sabor frutado”, com “odor doce, fresco e característico”, um “sabor característico”, “muito 

crocantes”, “firmes”, “tenras”, com “sabor doce intenso” e textura “característica de maçã”. 

Comparativamente à lista de CATA resultante da Flash Profile multivarietal são 

notórias as diferentes posições no mapa sensorial de CATA, tendo em contas as suas 

características. Desta forma, as amostras marcadas pelos atributos “sem sabor” e “dura” 

(caso PT Retail 60/65) encontram-se positivamente correlacionadas entre si e 

negativamente correlacionadas com outras amostras caracterizadas por atributos tais 

como “sabor doce pouco intenso” e “farinhenta”. Por outro lado, amostras caracterizadas 

por atributos como “sumarenta” e “sabor a maçã” encontram-se negativamente 

correlacionadas por amostras “secas” e de “sabor estranho”. Recorrendo-se à Penalty 

Analysis verifica-se que os consumidores valorizam amostras “sumarentas”, com “cor 
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característica”, um “sabor característico doce intenso e fresco”, uma textura “consistente, 

firme e crocante (moderadamente e muito crocante) ”, com “odor fresco e frutado”, uma 

“polpa branca”, uma “forma regular” e “cor intensa”, e penalizam as amostras que 

apresentam “forma irregular”, textura “farinhenta”, “casca mole” e “moles”. 

Na terceira lista a ser analisada, a lista de CATA resultante do Flash Profile 

monovarietal, verifica-se novamente as diferentes posições tomadas pelas amostras no 

mapa sensorial do CATA, tendo em conta as suas características. As amostras 

caracterizadas pelos atributos “sem sabor” e “dura” (caso PT Retail 60/65) encontram-se 

positivamente correlacionadas entre si e negativamente correlacionadas com outras 

amostras caracterizadas por atributos como “sabor doce pouco intenso” e “farinhenta”. 

Em contrapartida, as amostras caracterizadas por atributos como “sumarenta” e “sabor a 

maçã” encontram-se negativamente correlacionadas por amostras “secas” e de “sabor 

estranho”. Verifica-se que as diferentes posições tomadas pelas amostras nesta lista, são 

muito idênticas às da lista de CATA resultante do Flash Profile multivarietal. 

Comparando todas as listas, verifica-se que duas das amostas (FR yellow 80/85 e PT 

Retail 60/65) apresentam posições semelhantes nos três mapas sensoriais de CATA. A 

amostra FR yellow 80/85 é caracterizada pelo “odor fresco”, “suculenta” “sem contusões”, 

“casca rija”, “áspera”, cor verde”, sabor ácido”, “brilhante” e “odor intenso”. A amostra PT 

Retail 60/65 é caracterizada pela falta de sabor e por ser dura. 

Analisando os atributos valorizadores e penalizantes das amostras nas três listas conclui-

se que “sumarenta” / “suculenta” e “farinhenta” são os que, respetivamente, valorizam e 

penalizam significativamente um maior número de amostras no global das listas.  

 

Quando feita a comparação entre listas, através da Análise Fatorial Múltipla, 

verifica-se um elevado consenso entre as listas resultantes do Flash Profile multivarietal e 

resultante do Flash Profile monovarietal (Rv˃0,8), entre as restantes listas o consenso é 

menor, muito embora com um valor suficientemente elevado que garante a 

consensualidade entre as técnicas. Conclui-se também que as amostras ES green 70/80 

e FR Perlim 85/90, caracterizadas como “sumarentas e de sabor ácido” encontram-se 

mais próximas e numa posição díspar em relação à amostra PT Market 60/70, a qual é 

caracterizada como “farinhenta e de sabor doce intenso”.  
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Tendo em conta a natureza heterogénea do produto, os resultados obtidos neste 

estudo permitem concluir que os consumidores preferem a maçã FR yellow 80/85, visto 

apresentar o valor médio de aceitação mais elevado. 

A maçã FR yellow 80/85 é caracterizada pelo “odor fresco”, por ser “suculenta”, 

“sem contusões”, de “casca rija”, “áspera”, de “cor verde”, com “sabor ácido”, “brilhante” e 

de “odor intenso”. No global das listas, o atributo significativamente mais valorizador é 

“polpa sumarenta/ suculenta”, e o mais penalizante é “farinhenta”. Quer na valorização, 

quer na penalização a maioria dos atributos advém da textura e do sabor, sugerindo que 

estes dois grupos de atributos são relevantes para o consumidor aquando da avaliação 

das amostras (Ares et al., 2014). 

Os consumidores preferem assim maçãs Golden Delicious sumarentas, sem 

contusões e de sabor ácido e característico a maçã, em detrimento de maçãs farinhentas 

e moles.  

Conclui-se que a lista que melhor discrimina as amostras é a lista resultante do 

Flash Profile multivarietal, com 44 atributos, pela sua consensualidade na caracterização 

do perfil sensorial das diferentes amostras estudadas. Por outro lado a lista com menor 

consensualidade é aquela que derivou da revisão sistemática da literatura. Este resultado 

pode ser justificado pelo facto da lista de Flash Profile derivar do léxico quotidiano dos 

consumidores, sendo que o CATA foi também aplicado a um painel de consumidores de 

maçãs não treinado. O facto de haver maior consensualidade na lista do Flash Profile 

Multivarietal deve-se ao maior número de amostras significativamente diferentes da lista 

do Flash Profile Monovarietal, uma vez que quanto mais diferentes forem as amostras 

maior será o número de atributos diferentes e mais diversificado é o boletim de CATA.  

Ressalva-se o facto de que uma extensibilidade da lista pode conduzir a uma 

saturação mais rápida da prova e uma lista encurtada poderá não conter os atributos 

necessários à caracterização e diferenciação das amostras. 

 

Sendo assim, as técnicas sensoriais expeditas oferecem assim uma alternativa 

valiosa para retirar informação acerca das características sensoriais de produtos 

alimentares, como por exemplo pequenas empresas, que não têm tempo nem recursos 

suficientes para treinar um painel para a avaliação de um produto específico. Nestes 

casos, o custo e o tempo necessários para selecionar e treinar provadores, poderão ser 

superiores aos necessários para realizar um estudo de consumidor.  

Revelam-se também uteis na realização de estudos preliminares para obtenção 

de informação acerca das características sensoriais de produtos alimentares, ou na 

realização de testes de triagem, para a seleção de produtos ou condições para o 
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planeamento de uma experiência maior. A seleção de uma nova técnica para uma 

aplicação depende, em particular, do tipo de provadores a serem considerados, das 

questões práticas e dos objetivos específicos dos estudos. No entanto, quando se 

trabalha com consumidores, geralmente é mais fácil de trabalhar com metodologias 

simples como as questões CATA.  

 

Considerando que o CATA fornece essencialmente resultados de frequência ao 

nível da escolha de atributos, seria importante estudar a possibilidade de integração de 

escalas de intensidade nos atributos relacionados em cada amostra para melhorar a 

capacidade descritiva das técnicas.  

 

A crescente preocupação dos consumidores com a segurança e a qualidade dos 

produtos alimentares leva a um maior controlo da qualidade dos frutos. Neste sentido, 

torna-se necessário desenvolver técnicas não destrutivas para fazer uma análise rápida 

aos frutos e para inferir acerca da sua qualidade. No futuro e para uma caracterização 

mais completa da variedade estudada seria importante proceder-se a uma caracterização 

mais exaustiva, recorrendo à análise descritiva convencional, e verificar a sua evolução 

ao longo do tempo de conservação. 

Seria também importante caracterizar outras variedades de maçã e outros frutos 

frescos, sendo que a informação das características mais valorizadas pelos provadores 

seria uma mais valia para os produtores de hortofrutícolas. Os produtores de 

hortofrutícolas de hoje enfrentam desafios cada vez mais exigentes. No delineamento da 

sua estratégia produtiva e comercial é fundamental assumirem uma abordagem baseada 

na competitividade e na inovação dos produtos, assim como uma constante pesquisa de 

novas oportunidades e uma produção baseada em padrões de qualidade elevada, como 

resposta às exigências do consumo.  
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Anexo 1 – Estatística da produção de maçã. 

 

Tabela 14 - Produção de maçã em toneladas (t), área em (ha) por continentes e total mundo 
nos anos 2010, 2011 e 2012. Ano de 2012 também em %. (FAOSTAT). 
 

Continente Elemento Ano Ano 2012  
% 2010 2011 2012 

África Área (ha) 142125 146797 146021 3,0 

Produção (t) 2202947 2314820 2366376 3,1 

América Área (ha) 351561 346118 347723 7,2 

Produção (t) 9380094 9634097 9264435 12,1 

Ásia Área (ha) 3191844 3209331 3267738 67,5 

Produção (t) 44155216 48246941 49040359 64,2 

Europa Área (ha) 1035572 1048833 1050495 21,7 

Produção (t) 14128834 15190055 14970504 19,6 

Oceânia Área (ha) 30100 30995 30845 0,6 

Produção (t) 714401 744778 737064 1,0 

Mundo Área (ha) 4751202 4782074 4842822 100,0 

Produção (t) 70581492 76130690 76378738 100,0 
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Anexo 2 – Escolha de descritores  Flash Profile multivarietal e 

monovarietal respetivamente. 
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Anexo 3 – Avaliação dos descritores escolhidos no Flash Profile. 
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Anexo 4 – Listas de CATA resultantes do Flash Profile 

multivarietal, do Flash Profile monovarietal e da revisão 

sistemática. 
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