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Resumo 

A análise sensorial é uma ferramenta útil para a indústria 

de alimentos, auxiliando no entendimento das 

percepções dos consumidores pela avaliação das 

preferências e aceitabilidade, e para o desenvolvimento 

de novos produtos. Diversos softwares vêm sendo 

desenvolvidos para auxiliar o tratamento de dados 

sensoriais, porém, muitos têm licenças onerosas. O 

Sensomaker é um software livre e de fácil aplicação.  

Amostras comerciais de suco de laranja foram avaliadas 

pelos testes triangular e duo-trio através do software. 

Para avaliar sua utilização, avaliadores sensoriais foram 

convidados a responder um questionário. Os resultados, 

mostram que os avaliadores não tiveram dificuldades em 

realizer os testes, e, além da praticidade, cerca de 

29,8% dos avaliadores citaram como vantagem a 

diminuição de resíduos gerados em comparação ao 

método tradicional de fichas impressas. Como avaliação 

geral recebeu nota 9,35, em escala de zero a dez, o que 

indica uma relevância significativa para a implementação 

do software em análises sensoriais. 

Introdução  

A análise sensorial é uma importante aliada das 

indústrias alimentícias, já que possibilita a interpretação 

de respostas diretas de seus consumidores por meio de 

feedbacks. Para auxiliar nestes testes, muitos softwares 

vêm sendo desenvolvidos, visando uma melhor 

experiência para os avaliadores, maior praticidade aos 

aplicadores, além de se mostrarem mais sustentáveis, 

quando comparados aos testes convencionais que 

utilizam fichas impressas. Com base nessas colocações, 

o objetivo do trabalho foi realizar análises sensoriais em 

marcas comerciais de suco de laranja, utilizando-se o 

software SensoMaker, avaliar a aceitabilidade do uso do 

software por parte dos avaliadores, além da elaboração 

de um protocolo ilustrado de utilização do programa. 

Material e Métodos 

O projeto foi aprovado pelo COEP sob número 

1.941.390. Os materiais utilizados foram computadores 

dotados do software SensoMaker e questionários de 

avaliação do software, que foram respondidos pelos 

avaliadores após os testes sensoriais em fichas 

impressas. As amostras avaliadas foram sucos de 

laranja integral de duas marcas comerciais. Os testes 

escolhidos, dentre os disponíveis no programa, foram o 

Triangular, onde dentre 3 amostras apresentadas 

solicita-se ao avaliador que aponte a amostra diferente, 

e o Duo-trio, onde a partir de um padrão e duas 

amostras codificadas solicita-se que indique a amostra 

igual ao padrão. O questionário de avaliação continha 

perguntas referentes a possíveis dificuldades na análise 

utilizando o software, comparação com o método 

tradicional, e atribuição de uma nota de zero a dez para 

o método. Na elaboração do protocolo de utilização, 

foram retiradas imagens do próprio software em 

funcionamento, em forma de PrintScreens, adicionados 

de instruções.  

Resultados e Discussão 

Com base nos resultados obtidos da percepção dos 

avaliadores, o software apresentou uma boa avaliação, 

obtendo nota global 9,35, numa escala de zero a dez. 

Além disso, pode-se dizer que apresenta apelo 

ambiental, garantindo  maior economia de papel se 

comparado ao método tradicional (citado em 29,8% das 

respostas). A praticidade foi mencionada por 67,7% dos 

participantes, que não tiveram dificuldades ao realizar o 

teste sensorial. Os resultados quanto às diferenças entre 

as marcas comerciais de suco de laranja, foram 

facilmente analisados e tratados pelo próprio software, 

facilitando expressivamente esta atividade, que, no caso 

de fichas impressas, levaria um tempo maior para ser 

realizada. A elaboração de um protocolo de utilização 

com ilustrações tornou a experiência das análises mais 

fáceis e de rápido entendimento, uma vez que este 

possui muitos passos a serem seguidos para sua ideal 

utilização, o que o tornaria complexo para ser 

configurado.  

Conclusão 

A média alta obtida, aliada às demais justificativas 

citadas pelos avaliadores, tais como diminuição de 

resíduos, praticidade e rapidez, confirmam a 

necessidade de busca por métodos de análises cada vez 

mais eficazes, mas que também contribuam para a 

sustentabilidade. Além disso, como a licença do software 

Sensomaker é livre, é uma opção viável para aplicação 

em análise sensorial de alimentos.  
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