
ANÁLISE SENSORIAL

Maria João Nepomuceno Pereira Monteiro Palermo de Faria

AULAS TEÓRICAS
1. Introdução à avaliação sensorial
Importância e aplicações da análise sensorial
Desenvolvimento histórico da análise sensorial
2. Atributos sensoriais
Sentidos e percepção
Limiares
Factores fisiológicos e psicológicos que afectam os veredictos sensoriais
3. Questões práticas relativas à preparação e condução de testes sensoriais
Instalações
Horário de realização das provas
Preparação e apresentação das amostras
Painéis de provadores
Selecção e treino de provadores
4. Testes sensoriais (procedimento, análise estatística e interpretação dos resultados)
4.1. Teste de diferenciação
Teste de diferença globais: -Triangular
- Duo Trio
- Diferença simples
- Diferença relativamente ao controlo
Teste de diferença de atributos: - Testes de classificação e de adequação
- Comparação múltipla
- Ranking
Testes hedónicos
Testes descritivos

Objectivos Pedagógicos:
Sensibilizar os alunos para a importância da análise sensorial no controlo de qualidade e no
desenvolvimento de novos produtos alimentares. Estudo das ferramentas e métodos de Análise
Sensorial.
Resultados Expectáveis:
Capacidade para compreender, seleccionar, conduzir e tratar os dados e resultados de ensaios
sensoriais aplicados aos produtos alimentares.

A disciplina está estruturada em aulas teóricas, teórico-práticas e laboratoriais. Nas aulas teóricas
são apresentados os conceitos fundamentais sobre a análise sensorial e sobre a selecção, condução
e interpretação dos ensaios sensoriais. Estes conceitos são aplicados:
- na resolução de exercícios nas aulas teórico-práticas,
- na realização de ensaios (provas) e na recolha tratamento e interpretação dos resultados dos
ensaios
As sessões tutoriais incidem na análise crítica de normas internacionais.

Avaliação contínua e por exame



5. Análise sensorial no controlo de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e estudos de
mercado.
6. Novos desenvolvimentos em análise sensorial

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
 - Sabores básicos
- Sabores básicos em soluções complexas
- Odores, cor, sabor e interacção sensorial
- Textura
- Teste triangular
- Teste Duo Trio
- Teste de Ranking
- Teste de Diferença simples
- Teste de comparação por pares
- Teste de Diferença Relativamente ao Controlo
- Testes de classificação por pares
- ANOVA- Análise de variância

ORIENTAÇÃO TUTORIAL
Análise crítica das principais normas internacionais (ISO) aplicadas à análise sensorial.


