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Resumo 

A metodologia CATA é uma técnica sensorial afetiva 

muito usada devido a sua simplicidade e alto potencial 

de descrição da amostra. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver uma proposta alternativa à esta metodologia 

(CATA comparativo) e aplicá-las (convencional e 

comparativa) em produtos achocolatados, a fim de 

verificar se há diferenças nas percepções sensoriais 

dentre os métodos. As fichas sensoriais foram 

desenvolvidas na plataforma Google Forms, contendo 

questões de aceitabilidade, escala do ideal e 

metodologia CATA. A partir das respostas dos 

consumidores foi possível observar diferenças na 

caracterização das amostras através da avaliação 

comparativa. Sendo assim, o método comparativo se 

mostrou eficaz na descrição das amostras, podendo ser 

utilizado como metodologia alternativa sensorial.  

Introdução  

A análise sensorial é uma ferramenta que utiliza os 
órgãos dos sentidos para avaliar produtos (IAL, 2008). 
Diversas técnicas são utilizadas, entre elas o Check-All-
That-Apply (CATA), método usado para coletar 
informações sobre a percepção dos consumidores 
quanto as características sensoriais dos produtos. É 
eficaz para descrever e discriminar as amostras 
(ALCANTARA, FREITAS-SÁ, 2018). A metodologia 
CATA avalia os produtos de forma monádica, não sendo 
encontrado na literatura este método na forma 
comparativa. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
adaptar a metodologia CATA para uso comparativo e 
avaliar as respostas em ambas metodologias para 
bebidas achocolatadas comerciais. 

Material e Métodos 

As fichas sensoriais foram desenvolvidas na plataforma 

Google forms (um formulário para cada método), e o link 

de acesso foi enviado para os consumidores. O projeto 

foi aprovado pelo COEP sob número 1.941.390. Os 

atributos avaliados foram definidos com base em artigos 

científicos. As cinco amostras de achocolatados foram 

obtidas no comércio local. Os avaliadores analisaram 

visualmente as amostras (imagens dos produtos) e 

opinaram quanto à aceitabilidade em escala hedônica 

(ABNT, 1998); escala do ideal (LAWLESS, HEYMANN, 

2010) para os parâmetros “cor escura” e “viscosidade” e 

por fim, responderam ao CATA (ARES, et al, 2014), com 

uma lista de 10 termos pré-definidos. Este processo 

repetiu-se para as duas metodologias. As respostas 

foram organizadas em planilhas do Excel, e tratadas 

estatisticamente pelo software XLStat versão trial. 

Resultados e Discussão 

Participaram da avaliação sensorial 90 e 73 
consumidores respectivamente para as duas 
plataformas. Observou-se que quando as amostras 
foram comparadas, as médias de aceitabilidade 
diminuíram, provavelmente devido à tendência de 
realizar uma avaliação mais crítica da amostra, 
avaliando uma em detrimento da outra. O mesmo 
aconteceu para a escala do ideal para três das cinco 
amostras, reduzindo a porcentagem do ideal quando se 
analisou na forma comparativa.  
Na análise do CATA convencional, as amostras 3 e 4 
tiveram caracterização similares representadas pelos 
atributos: espumante, cor escura, denso e sabor forte; 
Na avaliação comparativa a amostra 3 se assemelhou a 
5 caracterizando-se pelos atributos: produto barato, 
aguado, chocolate e brilhante; ou seja, a percepção 
visual, principalmente da amostra 3, foi alterada quando 
a forma de avaliar passou de monádica para 
comparativa.  
As demais amostras não sofreram alterações 
significativas (p>0,05) na caracterização com a 
modificação do método, mantendo os mesmos atributos 
que as caracterizaram na análise convencional. 

Conclusão  

Comparando-se o método convencional ao adaptado 

nesta pesquisa, pôde-se perceber que os resultados 

foram distintos para algumas amostras e semelhantes 

para outras. A metodologia CATA comparativa, nas 

condições desse estudo, foi eficaz para caracterizar as 

amostras, além de facilitar a avaliação dos 

consumidores. O método adaptado pode ser aplicado 

em análises sensoriais sendo capaz de obter resultados 

satisfatórios em menor tempo. Orienta-se que mais 

estudos devem ser realizados na forma presencial para 

comprovar os resultados. 
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