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PERFIL DE SABOR 



Quadro 1: Características do perfil de sabor de análise descritiva  

   

Técnica  

 

Líder da 

equipe 

 

Número de 

julgadores 

 

Instalações 

 

Seleção de 

julgadores 

Tempo 

necessário 

ao 

treinamento 

 

Treinamento 

 

Produtos 

testados 

 

Escalas 

utilizadas 

 

Análise 

dos 

dados 

 

 

 

 

 

 

Perfil de 

sabor 

 

 

 

 

Seleciona

do entre 

os 

membros 

da equipe. 

Líder 

pode 

atuar 

como 

julgador. 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo de 

4. 

 

 

 

 

 

Sala de 

testes com 

mesa 

redonda. 

 

 

 

 

Gostos 

básicos, 

odores, 

ordenação, 

habilidade 

em 

discriminar, 

interesse e 

disponibilid

ade. 

 

 

6 meses com 

treinamento 

com prática 

diária, 1 a 3 

sessões por 

tipo de 

produto 

avaliado, 15 

minutos por 

amostra. 

 

 

Instruções 

básicas sobre 

odor e sabor, 

desenvolviment

o de 

terminologia, 

avaliação de 

produtos com 

padrões de 

referência e 

interpretação e 

uso dos dados. 

 

Alimentos, 

bebidas, 

cosméticos, 

produtos de 

higiene 

pessoal e 

cuidados 

com a casa, 

materiais 

de 

embalagem

, fumo, 

odor de 

ambientes. 

Avaliação 

individual 

em folha 

em 

branco: 

amplitude

,  notas, 

intensidad

es (escalas 

de até 7 

pontos 

variando 

de 

threshold 

a forte), 

ordem de 

percepção  

dos 

atributos. 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

final 

consens

ual 



 
 

SABOR: Sensação unitária  constituída 
do somatório das sensações olfativas, 
gustativas e táteis percebidas durante a 
degustação.  
 



  HISTÓRICO: (1940) por Arthur D. Litle 
 
  CONCEITO:  

 
 Teste no qual é descrito o aroma e o sabor complexo, nos 
termos definidos como notas características e fatores perceptíveis 
(incluindo aroma, sabores e sensações bucais), intensidade, ordem 
de aparecimento, sabor residual e amplitude. 
 
  OBSERVAÇÕES: 

 
 Aplicação do teste: 

-Desenvolvimento, modificação e melhoramento de produtos; 
- Controle de qualidade; 
- Estudo da ostabilidade dos produtos durante armazenamento; 
- Caracterização das diferenças entre produtos. 



 Vantagens: 
-Fornecer quadro sensorial, completo de todos os 
componentes de aroma e sabor. 

 Desvantagens: 
 - Não permite análise estatística; 

  OBJETIVO GERAL 
Determinar o perfil de sabor. 
 



Sala de teste 

Mesa 
redonda 

Livre de 
ruídos e 
odores 

Utensílios para 
a apresentação 

da amostra 

Adequados 

Descartávei
s 

Preparo e 
apresentação 
da amostra 

Uniformida
de 

Minimizar 
variação 

Número de 
julgadores 

5 à 8 

CONDIÇÕES GERAIS 



Procedimento do teste: 

 

1. Levantar termos descritivos; 

2. Infocar impressão global; 

3. Discutir terminologia; 

4. Elaborar ficha; 

5. Chegar a um consenso. 



Envolve a análise completa do sabor em ordem de 
aparecimento dos diferentes termos. 

A técnica Perfil de Sabor é composta basicamente de 6 etapas: 

1. Seleção de julgadores 

2. Desenvolvimento e seleção de termos descritos 

3. Treinamento da equipe 

4. Avaliação do grau de intensidade dos compostos de sabor 

5. Avaliação da amplitude 

6. Avaliação dos resultados 



Como será a prática de Perfil de Sabor??????? 

Levantamento da terminologia 

Avaliação da amostra propriamente dita 

Amostra padrão (não tiveram treinamento) 

0 Limiar de percepção 
1 Muito fraco 
2 Fraco  
3 Fraco a Moderado 
4 Moderado 
5 Moderado a Forte 
6 Forte 
7 Muito Forte 



Avaliação da amplitude 

1 Fraco 

2 Médio 

3 Forte 

Aula prática com julgadores não treinados 

Buscar formar equipe homogênea a partir das respostas 



ANÁLISE DOS RESULTADOS: 

 

- Não são analisados estatisticamente; 

-Duas formas de representação resultado: 

 

1 – Tabular: listagem das características e intensidade em 

ordem de aparecimento; 

 

Exemplo: Perfil de sabor em molho de tomate: 

 

 

 



2 – Método gráfico: Conforme gráfico de mão aberta 

Características 

Amplitude 2 

Tomate 4 

Canela 1 

Cravo 3 

Doçura 2 

Pimenta 1 

Sabor residual nenhum 

Tabela 1: Representação dos resultados – Forma Tabular 





O valor da moda é a 
intensidade dada ao 
atributo pelo maior 

número de julgadores 
que atribuíram como 
resposta valores de 

intensidade, segundo a 
escala, entre o 

intervalo 
correspondente ao 

valor da moda serão 
selecionados 



EQUIPE SELECIONADA 
 
1 Avaliação das fichas de levantamento de terminologia – ordem 
de aparecimento: 
-Contar o número de vezes que o termo apareceu na primeira 
descrição 
- Aplicar Fridman (avaliação dos atributos separados) 





EXEMPLO PERFIL DE SABOR 

Avaliação comparativa de duas cultivares de maça , a Granny Smith e a 
Gala. 

Tabela 1: Resultados da avaliação sensorial das cultivares de maça Granny 
Smith e Gala pelo teste de perfil de sabor. 



Figura 1: Representação gráfica das características  de sabor de maças 
a) cultivares Granny Smith; b) Cultivar Gala 

 Semi-círculo externo: raio corresponde  à amplitude do 
produto avaliado; 
 Semi-círculo interno: raio igual ao limiar de percepção dos 
atributos considerados, o qual pode ser representado 
quantitativamente por um valor menor que 1. 

A intensidade de cada característica é representada pelo 
comprimento das linhas, que se originam no centro, indo da 
esquerda para a direita, em ordem de aparecimento. 



As características de sabor sugerem diferenças entre as 

cultivares analisadas. Os resultados indicam que a Granny 

Smith possui maior acidez, enquanto a Gala é 

predominantemente doce. O sabor residual é caracterizado 

como adstringente e farináceo para Granny Smith e Gala, 

respectivamente. Na impressão global, ambas as cultivares 

apresentaram a amplitude máxima, caracterizando-se a 

cultivar Granny Smith como portadora de sabor ácido, 

harmônico e equilibrado, enquanto a cultivar Gala é 

caracterizada como uma maça doce, levemente ácida e 

farinácea. 

CONCLUSÃO 


