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Resumo 

Com vista à investigação da influência da cor, sabor e aroma na percepção da textura 

estaladiça, dureza e aceitação pelo consumidor, desenvolveram-se snacks, sem fritura, com 

diferentes sabores, cores e aromas.  

O método utilizado foi a mistura de farinha de tapioca e água, cozida e depois desidratada. 

Foram colocados corantes directamente na massa antes da cozedura e os sabores foram 

adicionados por imersão em água com o sabor dissolvido. Testaram-se vários métodos para 

a adição de aromas aos snacks, mas todos eles sem sucesso. De maneira a avaliar a 

textura por métodos físicos, foi utilizado o texturómetro, onde se optou pela sonda Kramer. A 

avaliação por análise sensorial escolhida foi o teste analítico, descritivo com escalas 

estruturadas descontínuas, realizado por um painel de provadores, na maioria, não 

treinados. 

Observou-se que sensorialmente a cor apenas influenciou a aceitação e o carácter 

estaladiço, medido fisicamente, e o sabor influenciou a dureza sensorial e também a 

aceitação. Os resultados relativamente à dureza, determinada instrumentalmente pela 

análise de textura, mostraram estar relacionados com a dureza percebida sensorialmente 

por um painel de consumidores. 

 

Palavras-Chave: Análise sensorial, cores, dureza, sabores, snacks, textura estaladiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of this work was to develop non-fried snacks, with different tastes, colors and 

aromas, to evaluate their influence in the perception of crispness, hardness and acceptance.  

 

The method used to prepare these snacks was a mix of Tapioca flour with water, to cook and 

dehydrate this blend. The colorants were added to the dough before cooking and the tastes 

by submersion of the snacks, after dehydration, in water with the dissolved flavor. After many 

attempts it was not possible to fix the aromas to the snacks. 

In order to evaluate the texture by physical methods, the texturometer equipped with the 

Kramer shear cell was used. The sensory analysis was performed by a group of mostly 

untrained panelists, and the analytical testing using descriptive scales with discontinuous 

structure was used. 

 

It was observed that colors affected only the sensory acceptability and the crispness of the 

snacks measured by the physical method; the flavors affected the sensory perception of 

hardness and also acceptance by the consumers. The hardness measured by instrumental 

texture analysis showed to be related with the sensory hardness detected by the consumers.  

 

 

Keywords: Color, crispness, flavor, hardness, sensory analysis, snacks.  



 
 

Extended abstract 

Crispness is one of the most important sensory attributes related with the quality of low 

moisture solid food products. It can be defined as the perceived force through which the 

products are separated into two or more distinct pieces during a single bite with the incisors, 

emitting a characteristic noise. 

Most of the commercialized snacks have different colors, tastes and smells. The taste and 

smell have been shown to interact and the texture impact on taste has been studied. It is well 

known that the color greatly impacts the ability of people to identify food. 

The aim of this work was to create healthier snacks (non-fried), and to evaluate the influence 

of the color, taste and smell in the perception of crispness, sensory hardness and consumers’ 

acceptance.   

There are several ways to obtain crispness in snacks, but the more relevant are dehydration, 

extrusion and microwave expansion. 

In the present study, the method used to prepare snacks was to mix Tapioca flour with water, 

to cook and then dehydrate this mix in a food dehydrator and in a microwave. The colorants 

used were, blue, green, orange and red, and the tastes were the four basic ones - sweet, 

acid, bitter, salty - and the umami. The colorants were added to the dough before cooking 

and the tastes by submersion in a water solution containing each taste. After many attempts, 

it was not possible to fix the aromas to the snacks. 

The snacks were analyzed physically with Kramer-shear tests with a texturometer, and 

sensory by mostly an untrained consumers’ panel using descriptive scales with 

discontinuous structure in the analytical testing. The water content of the snacks was also 

evaluated. Statistical analysis of the results (moisture content, Kramer-shear tests and 

sensory analysis) was carried out with the SPSS program (one-way analysis of variance), 

and Statistica, version 5, was used to handle multivariate analysis of data. 

The moisture content data indicated that, after exposure to the microwave, the snacks 

presented significantly different water amounts, which indicates that they dehydrate in 

different ways, maybe because of their structure or different shapes. 

The Kramer-shear tests results showed that only the colored snacks had different peak 

numbers indicating that they were slightly different according to crispness. The sensory 

analysis results indicated that the colors affected only the acceptance while the tastes 

influenced the hardness perception and also the acceptance by the consumers. The 



 
 

hardness measured by instrumental texture analysis showed to be related with the sensory 

hardness detected by the consumers. 

Some of the panelists were influenced by the snack color, feeling tastes related with the 

colors but absent in the samples. For example, the red color was related to the perception of 

strawberry taste and the green color to mint taste. 

The multivariate analysis (principal component analysis and cluster analysis) of data, 

including Kramer-shear tests and sensory analysis results, showed two distinct groups: one 

containing the snacks of different tastes, except the bitter sample, and the other with the 

snacks of different colors plus the bitter snack. 

The snacks preferred by the consumers were those with the orange color and the salty or 

sweet snacks. The panelists identified the samples with the bitter taste, with the green color 

and non-colored snacks as the hardest. Therefore, these samples were rejected by the 

consumers. The colored snacks were considered crispier and the flavored snacks as less 

hard, except the bitter ones. 
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1. Introdução 

 

1.1. Alimentos estaladiços 

 

O atributo estaladiço refere-se ao que na terminologia brasileira é designada por crocante, 

na espanhola por crujiente e na inglesa por crispy, crunchy e crackly. 

Ao longo dos anos, muitos investigadores trabalharam em várias definições e significados 

de estaladiço, no entanto, a sua definição não está totalmente compreendida (Antonova, 

2001). 

 

Jowitt (1974)  define estaladiço para duas classes de alimentos: (1) Para frutas e vegetais, 

especialmente maçãs, aipo e alface, o carácter estaladiço consiste numa textura 

manifestada por uma tendência de, quando submetidos a uma força, estes alimentos 

apresentarem um som característico, e (2) No caso de alguns alimentos porosos e secos, 

especialmente batatas fritas, biscoitos e snacks, estes são estaladiços quando apresentam 

uma tendência para estalar, quebrar ou fracturar sem deformação prévia sob a aplicação de 

uma força.”. Com estas definições, os sentidos do tacto e audição são importantes na 

percepção do carácter estaladiço.  

 

Segundo Barrett et al. (1994), o carácter estaladiço é definido como a força horizontal com a 

qual o produto se separa em duas ou mais distintas partes, durante uma única dentada com 

os incisivos, onde uma falha abrupta e completa do produto é requerida. 

 

O carácter estaladiço é um dos atributos sensoriais mais importantes para a qualidade de 

alimentos sólidos com baixa humidade. Investigações mostram claramente, relações entre a 

avaliação instrumental e as percepções sensoriais durante a quebra: estaladiços, 

quebradiços referem-se ao desarranjo mecânico enquanto a sonoridade se refere à emissão 

acústica (Barrett et al., 1994; Duizer et al., 1998; Roudaut et al., 1998). 

 

Segundo Dacremont (1992), um alimento estaladiço emite um som característico ao ser 

mordido, é muito poroso, leve e desagrega-se em partículas. A fractura é progressiva 

durante a dentada. 

 

Muitos investigadores concordam que o atributo estaladiço resulta das propriedades 

estruturais dos alimentos (Barrett et al., 1994; Barrett e Peleg, 1992; Bouvier et al., 1997; 

Gao e Tan, 1996; Mohamed et al., 1982; Stanley e Tung, 1976; Vickers e Bourne, 1976). 

Estruturalmente, tanto os alimentos estaladiços secos como os húmidos têm tendência para 
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apresentar uma estrutura celular. Quando uma força é aplicada a esse tipo de alimento, 

cada célula rompe-se originando um som específico (Duizer, 2003). Este som durante o 

processo de fractura tem um papel muito importante na apreciação por parte dos 

consumidores (Luyten et al., 2004).  

 

Segundo Al Chakra (1996), neste tipo de produtos, o arranjo das células, as ligações 

químicas, impurezas e a existência de quebras, afectam a produção de som. Os produtos 

que contêm fluidos dentro das células (e.g. maçãs), são designados por alimentos 

estaladiços húmidos e os alimentos que contêm ar nas células (e.g. batatas fritas, snacks) 

são designados por alimentos estaladiços secos (Edmister et al., 1985).  

 

Vickers e Bourne (1976) demonstraram que os alimentos estaladiços provavelmente são 

constituídos por células ou cavidades, que normalmente são preenchidos por ar e por uma 

fase estrutural ou paredes celulares que constituem uma matriz frágil. 

 

Bourne (1975) relatou que, os alimentos estaladiços são conhecidos por terem uma 

estrutura firme, dura e não deformável, que subitamente desmorona com uma fractura e 

uma súbita queda da força depois da fractura. A resistência ao corte é muito baixa, quebra 

com uma simples compressão dos dentes com pouca ou nenhuma trituração, rapidamente 

em vários pedaços mais pequenos. 

 

O som é produzido pelo alimento através da aplicação de força. Com essa força, as paredes 

das células do alimento rompem e liberta-se energia, que é detectada ao ser deslocada pelo 

ar ou através dos ossos cranianos e/ou amortecida pelos tecidos moles da boca (Dacremont 

et al., 1991; Duizer, 2004). Quanto mais estaladiço for um alimento, mais alto o som que 

produz (Vickers, 1985). O acto de mastigar afecta a percepção do som. 

 

Num estudo realizado por Szczesniak (1988), os consumidores definiram um produto 

estaladiço como um produto que quebra facilmente e que tem um elemento de firmeza. É 

um atributo bastante complexo, resultando por um lado, em várias sensações e por outro, de 

vários parâmetros físicos, que combinam processos moleculares, estruturais e de 

manufactura, bem como condições de armazenamento (Roudaut et al., 2002). Muitas vezes 

os produtos perdem este carácter estaladiço, quando a quantidade de água no produto 

aumenta (Luyten et al., 2004). 
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O carácter estaladiço não depende só das características reológicas, mas também da 

aceitação e sensações que os consumidores identificam relacionadas com este atributo.  

 

Muitos snacks conhecidos contêm diferentes cores, sabores e aromas. A percepção 

alimentar não é só o somatório do olfacto, sabor e textura, mas é também uma interacção 

de todas essas sensações, que contribuem para a emergência da imagem global alimentar, 

percebida pelo consumidor (Tournier et al., 2009). O sabor e o aroma têm demonstrado 

interagir (Dalton et al., 2000; Labbe et al., 2007; Pfeiffer et al., 2005). O impacto da textura 

no sabor ou aroma tem sido muito estudado. Pelo contrário, o impacto do sabor na 

percepção da textura tem sido objecto de apenas um pequeno número de estudos A 

natureza e a quantidade do aroma e de compostos não-voláteis são os principais 

determinantes do sabor. Foi assumido há algum tempo que a textura controla a 

acessibilidade destes compostos às papilas gustativas e às células olfactivas, cuja 

disponibilidade depende da quebra da matriz do alimento (Delwiche, 2004). 

 

A ISO 5492 (1992) define sabor como a combinação dos sentidos do olfacto, paladar e 

sensações trigeminais, percebidos durante a prova. O sabor pode ser influenciado pelo tacto, 

temperatura, dor ou efeitos cinestésicos. 

 

Embora existam muitas características diferentes na aparência visual de um alimento, 

apenas o impacto da cor tem recebido muita atenção. Vários estudos têm demonstrado que 

a cor tem um grande impacto na capacidade dos provadores identificarem alimentos e 

bebidas, em que os itens sem cor, são identificados correctamente menos vezes, do que os 

que estão apropriadamente coloridos. Os resultados destes estudos indicam que os 

provadores associam alguns sabores (e cheiros) com cores específicas e, quando as cores 

são alteradas, a identificação do sabor/cheiro altera: quanto mais forte a associação cor-

sabor/cheiro, maior o impacto da cor (Delwiche, 2004).  

 

Relativamente à audição, o seu impacto na percepção dos alimentos tem-se focado nas 

propriedades texturais dos alimentos, tipicamente questionando os provadores sobre o 

atributo estaladiço (Christensen e Vickers, 1981; Sherman e Deghaidy, 1978; Vickers e 

Bourne, 1976). Na Figura 1 encontra-se um esquema destas interacções sensoriais.  
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1.1.1. Importância da composição e processos de fabrico no atributo estaladiço  

A composição do amido utilizado nas formulações é um factor importante no atributo 

estaladiço. A sensação na boca deste atributo pode ser obtida com o uso de amidos com 

valor elevado de amilose, que se expandem formando estruturas delicadas quando são 

aquecidas e desidratadas. (Sajilata e Singhal, 2005).  

Existem vários processos que permitem obter uma textura estaladiça dos snacks, sendo que 

os mais relevantes são os processos de extrusão, desidratação e expansão em microondas.  

A extrusão consiste, predominantemente, num processo termomecânico, que combina 

várias operações unitárias, incluindo, mistura, amassadura, corte, transporte, aquecimento, 

arrefecimento, moldagem e desidratação parcial. O alimento é forçado a passar num molde 

com uma determinada forma, a altas temperaturas e pressões, utilizando um aparelho de 

extrusão (Gopalakrishna e Jaluria, 1992; Duizer, 2003; Dobraszczyk et al., 2006). Este 

processo tem-se tornado muito importante, pois pode ser utilizado numa grande variedade 

de alimentos, dando-lhes a forma desejada. 

 

Figura 1: Interacções sensoriais percebidas durante a ingestão. As setas indicam as 

interacções entre sensações que já foram estudadas (Fonte: Adaptado de Delwiche, 

2004). 

 



 2011 

 

5 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO SABOR E DA COR NA 
PERCEPÇÃO DA TEXTURA ESTALADIÇA EM SNACKS 

 

A desidratação também é um processo muito utilizado em indústrias químicas e alimentares, 

com o objectivo de remover a água, a um nível em que se evita a propagação microbiana, 

mas no caso dos snacks tem como principal objectivo conferir carácter estaladiço. A maior 

desvantagem da desidratação convencional é a perda de compostos voláteis e a 

degradação de importantes aromas e substâncias nutricionais (Drouzas e Schubert, 1996). 

Existem vários métodos de desidratação dos alimentos, como por exemplo a liofilização e a 

secagem em secador. A liofilização consiste em três processos: a) congelação do alimento 

(a -80ºC), b) sublimação do gelo (primeira desidratação) e c) remoção da pequena 

quantidade de água que continua ligada ao alimento (segunda desidratação) (Brennan, 

2006). Os secadores de alimentos mais utilizados consistem em estufas com várias 

prateleiras, onde o ar quente e seco é distribuído uniformemente por cada prateleira. 

Durante o processo de desidratação, o ar quente retira a humidade dos alimentos saindo 

através da parte dianteira do aparelho [1]. 

Estudos anteriores sobre snacks referem ainda outro processo, designado por expansão em 

microondas. Estes estudos focaram-se principalmente em pipocas, cereais como arroz e 

milho e extrudidos de amilopectina. Nestes cereais, tem sido mostrado que vários 

componentes influenciam na expansão durante o aquecimento do microondas. O amido, 

constituído por amilose linear e amilopectina ramificada, é o principal polímero constituinte 

dos snacks e é o maior responsável pela formação de uma matriz expandida (Arimi et al., 

2008; Gimeno et al., 2004) e por originar uma textura estaladiça. Num estudo efectuado com 

flocos de cereais expandidos em microondas, a energia do microondas aquece o produto 

através de energia vibratória transmitida na mistura. O calor origina um vapor sobreaquecido 

que obriga os flocos a expandir e a formar uma estrutura porosa, assim como a matriz sofre 

uma transição do estado vítreo para um estado borracha, suavizando-a e permitindo a 

extensão do núcleo (Aguilera e Stanley, 1999; Boischot et al., 2003).  
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1.1.2. Importância na Alimentação 

Têm sido realizados muitos estudos sobre alimentos estaladiços devido ao seu interesse, 

por parte dos consumidores (Roudaut et al., 2002), nomeadamente os produtos tipo 

snack/aperitivo que apresentam uma textura única e versátil (Szczesniak e Kahn, 1971).  

Snack é um produto alimentar que é normalmente consumido entre refeições (Bechtel, 

2001), pois fornecem conveniência e são importantes para reduzir a sensação de fome a 

curto-prazo (Tettweiler, 1991). Daí resulta uma indústria alimentar de snacks multimilionária, 

tanto nacional como internacional (Bechtel, 2001). 

 

O atributo estaladiço é um indicador de frescura dos alimentos. Para os alimentos 

estaladiços, a perda deste atributo, devido à absorção de humidade do ambiente ou devido 

à transferência de água por parte de componentes vizinhos, é a maior causa de rejeição por 

parte dos consumidores (Piazza et al., 2007). 

A maioria dos snacks consumidos são fritos (e.g. batatas fritas de pacote, cheetos etc.) e 

normalmente são ricos em calorias e gordura e são pobres em proteínas, vitaminas e outros 

nutrientes (Ranhotra e Vetter, 1991). Um dos problemas associados ao consumo de snacks 

fritos é a quantidade de óleo absorvido durante a fritura. Recentemente, tem havido uma 

tendência para reduzir o teor de gordura nestes alimentos, alterando a sua produção ou 

desenvolvendo novos métodos para evitar a etapa de fritura (Altunakar et al., 2004; Mellema, 

2003; Salvador et al., 2005).  

O desejo dos consumidores por snacks saudáveis resulta no aumento da variedade de 

produtos pobres em gordura, em sal e pouco ou nenhum colesterol (Han et al., 2010).  

Como a obesidade tem-se tornado no maior problema de saúde em países industrializados, 

as indústrias alimentares têm cada vez mais se esforçado para trazer alimentos com baixas 

calorias para o mercado, com o objectivo de suavizar os problemas de excesso de peso, 

mantendo as propriedades de textura satisfatórias e reduzindo ou eliminando gordura ou 

açúcar (Bourne, 2002) 

A cor é muito importante para atrair os consumidores antes do consumo do alimento 

(Francis, 1991), pois o apetite é estimulado ou diminuído, numa relação quase directa com a 

reacção do consumidor à cor do alimento (Cardoso, 2003). 
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1.2. Carácter estaladiço – Como se mede 

1.2.1. Avaliação da textura 

Em termos sensoriais, a textura é um importante factor na apreciação de produtos 

alimentares (Mojet e Koster, 2005) mas também o mais difícil de definir. Segundo Kramer e 

Szcesniak (1973) é uma das três principais propriedades sensoriais dos alimentos que se 

relaciona inteiramente com o sentido do tacto,  e é portanto potencialmente capaz 

de medição precisa e objectiva por meios mecânicos, em unidades fundamentais 

de massa ou força.  

Segundo Szczesniak (1990), a textura pode ser definida como a manifestação sensorial da 

estrutura do alimento e a forma como esta reage às forças aplicadas. 

Segundo a ISO (1981), a textura é definida como “todos os atributos reológicos e estruturais 

de um produto, perceptíveis através de meios mecânicos, tactéis e quando apropriado, 

através de meios visuais e receptores auditivos”. 

Apesar de haver muitas definições de textura, pode-se dizer que a textura de alimentos tem 

as seguintes características (Bourne, 2002; Jesus, 1994): 

1) É um conjunto de propriedades físicas que derivam da estrutura dos alimentos. 

2) Pertence às propriedades físicas (mecânicas e reológicas). 

3) É constituída por um grupo de propriedades e não uma única propriedade. 

4) A textura é primeiramente sentida pela sensação de toque, normalmente na boca, mas 

outras partes do corpo podem estar envolvidas (frequentemente as mãos). 

5) Não está relacionado com os sentidos químicos de sabor e cheiro. 

6) Não inclui propriedades ópticas, químicas, térmicas, ou outras dos alimentos 

7) É medida objectivamente por funções de massa, tempo e distância  

 

Segundo Brandt et al (1963), a textura é dividida em três categorias: mecânica, geométrica e 

“outras” características. As características mecânicas estão relacionadas com a reacção do 

alimento à aplicação de uma força. Dentro desta categoria estão propriedades texturais de 

dureza, fracturabilidade, acção de mastigar, adesividade e viscosidade. As características 

geométricas estão relacionadas com o arranjo dos constituintes físicos do produto alimentar, 

os quais podem ser subdivididos em: constituintes relacionados com o tamanho e forma das 

partículas (como pulverulento, granulado) e os relacionados com a forma e orientação da 

partícula (como laminado, fibroso e com polpa). As “outras” características incluem 

propriedades relacionadas com os teores de água e gordura do alimento (Duizer, 2003). 
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Também é importante que a textura de um alimento coincida com as expectativas dos 

consumidores. Segundo Szczesniak e Kleyn (1963), a textura é um dos principais 

contribuintes para a aceitabilidade dos alimentos. Caso não coincida com as expectativas 

dos consumidores, o alimento é considerado de pouca qualidade e inaceitável para o 

consumo humano (Szczesniak e Kahn, 1971). Uma característica da textura em que isto é 

particularmente verdade é a estaladiça, que tem uma mistura complexa instrumental, 

microestrutural e acústica (Roudaut et al., 1998). 

 

A importância da textura na aceitabilidade dos alimentos varia muito dependendo do tipo de 

produto alimentar. Podemos dividir em três grupos (Bourne, 2002): 

 

1) Critica: Alimentos onde a textura é a característica de qualidade dominante, como por 

exemplo em carne, batatas fritas, cornflakes, snacks etc. 

2) Importante: Alimentos onde a textura tem um papel significativo, mas não dominante, na 

contribuição da qualidade geral, contribuindo mais ou menos igualmente com o flavor e 

aparência; por exemplo, grande parte das frutas, vegetais, queijo, pão, etc. 

3) Menor: Alimentos onde a textura tem um papel insignificante na contribuição para a 

qualidade geral; como exemplos temos as bebidas e sopas. 

 

A avaliação da textura pode ser feita de duas maneiras possíveis: avaliação da textura por 

métodos instrumentais, que são geralmente testes reológicos e; avaliação da textura por 

métodos sensoriais, onde envolve a utilização de painéis de provadores, padronização dos 

termos linguísticos adequados, etc. (Jesus, 1994).  

Considerando a percepção do carácter estaladiço ao comer, os testes de deformação e 

fractura são os mais adequados para a sua avaliação através de métodos instrumentais 

(Roudaut et al., 2002). Os testes mais comuns podem ser divididos em 3 grupos: flexão 

(Andersson et al., 1973; Attenburrow et al., 1992; Van Hecke et al., 1995; Vickers e 

Christensen, 1980) corte (Bhattacharya e Hanna, 1987; Faubion e Hoseney, 1982) e 

compressão (Roudaut et al., 2002). Estes dois últimos tipos de teste são os mais comuns 

devido à sua semelhança com o processo de mastigação, em que o produto é comprimido 

entre duas placas paralelas (Moskowitz et al., 1974) ou, por uma sonda que “mergulha” no 

produto contido num cilindro, comprimindo-o (Andersson et al., 1973). As amostras de 

produto podem ser testadas individualmente ou em grupo. Os testes de penetração, com 

uma sonda cilíndrica ou cónica, também têm sido muito usados, pois simulam o impacto dos 

incisivos ao mastigar (Roudaut et al., 2002).  
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Não existe um critério definido de selecção de um aparelho de medição para medir as 

propriedades mecânicas de um alimento (Antonova, 2001). Os testes variam consoante o 

tipo de alimento e o que se quer estudar. 

A medição do carácter estaladiço é feita geralmente através da determinação de 

propriedades mecânicas, relacionadas com a resistência do alimento à compressão e 

tensão provocadas por uma lâmina/sonda e avaliadas instrumentalmente por um aparelho 

como o Texturómetro (Antonova, 2001).  

Segundo Seymour e Hamann (1988), os testes de corte/compressão foram reportados como 

sendo os melhores testes que imitam a dentada humana. A sonda Kramer usa uma 

combinação de força de corte e compressão e é constituída por uma caixa de metal com 

uma grade que pode ter 5 ou 10 aberturas, que constituem a parte de baixo da sonda. A 

parte de cima é constituída por 5 ou 10 lâminas, que durante a prova descem, comprimem e 

cortam o alimento (Zhang e Mittal, 1994; SNACK1/KS5).  

O número de fracturas correlaciona negativamente com a quantidade de água e 

positivamente com a porosidade (Saeleaw e Schleining, 2011). Arimi et al. (2010) afirmou 

que, o número de picos e o som produzido num teste diminuem com o aumento da 

quantidade de água no alimento. 

 

1.2.2. Análise sensorial 

A análise sensorial é uma disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reacções das características dos alimentos e materiais, à medida que são 

percebidos pelos sentidos da visão, olfacto, paladar, tacto e audição (Stone e Sidel, 1993).  

O olfacto depende de receptores sensoriais que respondem à presença de certas moléculas 

presentes na atmosfera. Nos seres humanos, os cheiros são detectados no epitélio 

olfactivo – uma pequena porção de tecido amarelo localizado no topo da cavidade nasal, 

aproximadamente ao nível dos olhos. Os aromas são compostos voláteis que são 

detectados por receptores no tecido olfactivo da cavidade nasal. Os aromatizantes são 

aditivos utilizados para melhorar os aromas e sabores dos alimentos, tornando-os mais 

apetitosos e atraentes aos consumidores (Duarte, 2003).  

O paladar limita-se à percepção de apenas cinco sensações primárias: as tradicionais 

quatro sensações – o doce, o ácido, o salgado, o amargo (Fig. 2) – e o umami. A substância 

que provoca o gosto salgado é o conhecido cloreto de sódio (NaCl). No entanto, perante 
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concentrações muito baixas (0,009M a 0,02M), o NaCl provoca, na verdade, uma sensação 

doce e só a partir de concentrações de cerca de 0,03M é que a sensação se torna salgada. 

Este fenómeno já é conhecido a algum tempo e depende não só da concentração mas 

também, do tamanho da área estimulada na superfície da língua (Plattig, 1984). O ião 

hidrogénio (H+) é o factor que contribui para a percepção do gosto ácido. A diferença entre 

ácidos orgânicos, tais como o ácido acético no vinagre e o ácido cítrico nos citrinos, é 

determinada pela diferente natureza dos aniões que provocam outras sensações sem ser o 

ácido.  

O doce é determinado por uma vasta classe de compostos: pelos açúcares que diferem 

muito nas respectivas doçuras (ex. frutose, sacarose, glucose, maltose); por α-aminoácidos; 

por algumas substâncias inorgânicas, nomeadamente os sais de berílio ou sais de chumbo. 

Os alimentos amargos partilham com os doces uma vasta gama de compostos de diversas 

classes. A quinta sensação, o umami (nome nascido da língua japonesa), cujos receptores 

sensoriais foram descobertos recentemente, e que se trata do gosto a glutamato provocado 

por certos aminoácidos, péptidos ou nucleótidos, combinados ou não, origina um gosto a 

carne ou preparações de carne (Plattig, 1984). A principal substância responsável por este 

sabor é o glutamato de sódio (Duarte, 2003).   

Na Figura 2 encontra-se o mapa de sabores na língua, onde a ponta da língua é 

particularmente sensível ao sabor doce, as partes laterais para o sabor ácido e salgado e a 

base da língua especialmente para o sabor amargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de sabores na língua (Fonte: [8]; Duarte, 2003) 

AMARGO 

DOCE 

SA
LG

A
D

O
 

SA
LG

A
D

O
 

Á
C

ID
O

 

Á
C

ID
O

 



 2011 

 

11 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO SABOR E DA COR NA 
PERCEPÇÃO DA TEXTURA ESTALADIÇA EM SNACKS 

 

A percepção da textura na boca é um processo fisiológico e psicológico complexo, muitas 

vezes posto de parte pelas investigações, mas tem sido cada vez mais notória a sua 

importância na apreciação dos alimentos (Harries, 1982). 

A visão é o sentido mais importante para o Homem mas não tem um papel dominante na 

avaliação da qualidade alimentar (Harries, 1982). 

 

A audição é muito importante na percepção da textura dos alimentos e em particular na 

percepção do carácter estaladiço. 

 

Bourne (1976) afirma que os testes empíricos de textura nos alimentos correlacionam 

melhor com os resultados da análise sensorial da qualidade do que com as propriedades 

reológicas. É necessário também relembrar que a mastigação, que é uma experiência 

sensorial de grande importância, é um processo em que o alimento é esmagado em vários 

pedaços mais pequenos, misturado com saliva e colocado a uma temperatura 

aproximadamente igual à do corpo. Este processo altera as propriedades reológicas dos 

alimentos.  

 

A análise sensorial é muito utilizada para avaliar as características de produtos celulares 

desidratados como snacks, cereais e batatas fritas (Roudaut et al., 1998; Suwonsichon e 

Peleg, 1998); os resultados sensoriais são posteriormente comparados com medidas físicas 

(Chaunier et al., 2005). 

 

Para a avaliação sensorial da textura, normalmente são utilizados um grande painel de 

consumidores não treinados e um pequeno painel de provadores treinados. O painel de 

consumidores é mais usado para avaliar a qualidade no geral, onde a textura pode ser um 

componente importante. Painéis com um número pequeno de provadores, entre 3 a 30 

membros seleccionados, são normalmente utilizados em estudos de textura e de 

optimização de produto.  

Segundo Costell e Duran (1981), os métodos de análise sensorial podem ser divididos 

segundo o esquema apresentado na Fig.3. 
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Figura 3: Esquema dos métodos de análise sensorial mais utilizados (Fonte: Adaptado de 

Costell e Duran, 1981). 

 

1) Testes analíticos: São utilizados na avaliação de produtos em laboratório. Indicam 

diferenças entre produtos ou descrevem uma ou várias das suas características. São em 

geral executados por painéis treinados ou semi-treinados com um número limitado de 

membros. 

Dentro destes testes temos: 

 

a) Testes discriminatórios: indicam-nos a existência ou não de diferenças entre produtos. 

As principais provas discriminatórias são: Comparação pareada, em que se apresentam 

duas amostras e pergunta-se se existe diferenças entre elas; Prova duo-trio, onde se 

apresentam três amostras sendo uma de referência e pergunta-se qual das outras duas é 

igual à primeira; Prova triangular, que consiste em apresentar três amostras afirmando-se 

que não são iguais e pede-se para identificar a amostra diferente. 
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b) Testes descritivos: são aqueles que nos permitem indicar para além da possível 

existência de diferenças entre amostras, a magnitude dessas diferenças e a sua 

caracterização. Dentro destes testes, temos como mais importantes: 

 

 Provas de ordenação, em que se apresenta um conjunto de amostras para ordenar 

segundo a intensidade crescente ou decrescente de uma determinada característica;  

 

 Provas escalares, onde determinada característica de um produto é definida numa 

escala. Segundo Stevens (1975) os tipos de escalas que existem são: escalas normais, 

onde há identificação e classificação de um atributo; escalas ordinais, em que se faz a 

ordenação do atributo; escalas de intervalo, são as mais utilizadas e onde se determina 

distâncias ou diferenças de características do produto; escalas proporcionais, em que se 

determinam fracções ou múltiplos de uma característica do produto. Quanto à forma de 

descrição da intensidade de um atributo existem: escalas verbais, que contêm uma série 

de expressões que designam a intensidade crescente ou decrescente de uma 

característica; escalas numéricas que contêm uma série de números que designam a 

intensidade da característica em análise; escalas mistas, que contêm uma série de 

números e expressões em cada divisão da escala para definir a intensidade da 

característica analisada. Quanto ao número de características a analisar, as escalas 

podem ser simples ou múltiplas conforme se analisam uma ou várias características de 

uma amostra ao mesmo tempo. Relativamente à disposição dos elementos que definem 

a intensidade, as escalas podem ser estruturadas (em que existe uma sucessão em 

termos descritivos numéricos ou mistos em geral com 3 a 10 pontos) ou não estruturadas 

(escalas em que aparecem dois pontos extremos ou próximos dos extremos ou dois 

pontos extremos e um intermédio numa linha contínua). 

 

 Provas de Perfil, onde se pretende, de forma gráfica e utilizando escalas múltiplas, 

caracterizar determinados factores de qualidade em geral de um produto. Actualmente os 

tipos de provas de perfil mais utilizados são o perfil de sabor, perfil de textura e análise 

quantitativa descritiva. 

 

2) Provas afectivas: utilizadas para conhecer a opinião dos consumidores sobre 

determinado produto. Podemos ter provas de: Preferência, onde se pede a escolha entre 

dois produtos; e Aceitação, que define até que ponto o público ou determinada faixa desse 

público não se importa de consumir esse produto.  
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Um dos requisitos mais fundamentais de uma análise sensorial é a disponibilidade de um 

espaço apropriado à prova. É necessário ter em atenção, que o objectivo é criar, para cada 

provador, um ambiente fechado, que ofereça o menor número possível de distracções. A 

sala de provas deve ser bem ventilada com ar inodoro e isenta de ruído. Tem de ser um 

ambiente suficientemente isolado, de modo a evitar interrupções da prova e, a sala deverá 

ainda, ser confortável para os provadores. A NP 4258 (1993) descreve as directivas gerais 

para a concepção dos locais apropriados para a análise sensorial (Stone e Sidel, 1993; 

Leitão, 1997). 

Também se deve ter especial atenção à hora das provas. Em geral procura-se fazer as 

provas entre as 10 e as 12 horas ou entre as 15 e as 17 horas, pois são períodos que 

correspondem ao intervalo entre refeições em que a generalidade das pessoas ainda não 

tem fome, mas não estão totalmente saciadas, não se introduzindo assim factores de 

estímulo estranhos (Louro e Nunes, 1988). 

 

2. Objectivos 

Este trabalho foi desenvolvido na Universidade da Estremadura, Faculdade de Veterinária, 

em Cáceres (Espanha), no departamento de Tecnologia dos Alimentos. Pretendeu-se 

desenvolver novas formulações de snacks, sem utilização de fritura, com vista à selecção 

dos snacks mais apreciados pelos consumidores, tanto do ponto de vista da textura como 

da cor, sabor e aroma.  

Dado que não há estudos anteriores, pretendeu-se investigar em que medida a cor, o sabor 

e o aroma podem influenciar na percepção do carácter estaladiço, na dureza sensorial e 

aceitabilidade dos snacks. 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Materiais 

3.1.1. Maltodextrina 

Obtida por conversão enzimática do amido de milho. Proporciona boa solubilidade, sabor 

agradável e pouco doce [1]. Foi utilizada Cargill Dry MD™ maltodextrin em pó, da marca 

Cargill, Shangai, China. 
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3.1.2. Metilcelulose 

É um polímero solúvel em água, que é produzido quimicamente por tratamento de celulose 

insóluvel em água [2]. É um pó de cor clara e com sabor e cheiro neutros. A metilcelulose é 

reconhecida como GRAS (generaly recognized as safe). Foi utilizada METOLOSE (MCE) 

em pó, da marca Shin-Etsu, Japão. 

 

3.1.3. Amido 

Utilizaram-se dois tipos de amido: Crisp e Crystal.  

O amido Crisp é quimicamente modificado, a partir de milho com alto teor de amilose. Tem 

como função adicionar carácter estaladiço e, também pode ser utilizado no controlo do 

tamanho da célula, das características da superfície e expansão em snacks e cereais. Nos 

snacks, fornece grande resistência à ruptura e, gelatiniza a temperaturas mais altas que a 

maioria dos amidos [3]. Foi utilizada CRISP FILM em pó, da marca National starch, 

Bridgewater, New Jersey. 

O amido Crystal é na realidade uma dextrina modificada de amido de tapioca. Contribui para 

o carácter estaladiço e produz filmes transparentes com brilho e cor de superfície atraente 

[4]. Foi utilizada CRYSTAL TEX 627M em pó, da marca National starch, Bridgewater, New 

Jersey. 

 

3. 1.4. Xantana 

É um polissacárido extracelular, de alta massa molecular, excretado pelo microrganismo 

Xanthomonas campestris e é produzido comercialmente por fermentação do açúcar, que se 

pode obter previamente pelo amido de milho (Imeson, 2010). A xantana apresenta uma 

enorme estabilidade numa ampla faixa de pH (2 a 12) e de altas concentrações de sal e 

ingredientes. A sua estrutura também ajuda a manter a viscosidade durante o aquecimento. 

Não tem capacidade de formar géis sozinha, mas sim de conferir uma grande viscosidade 

aos alimentos (Imeson, 2010; Gimeno et al., 2004). Foi utilizada xantana em pó (E405), da 

marca Clubcocina, Madrid, Espanha. 
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3.1.5. Proteína de soja 

Tem um elevado valor de proteína e uma composição de aminoácidos bem equilibrada, 

mostrando um grande potencial na substituição da carne e de proteínas lácteas. Tem a 

habilidade de formar géis com uma boa capacidade de reter a água a altas temperaturas 

(Braga et al., 2006). Foi utilizada proteína de soja da marca Anvisa, Arganda del Rey, 

Madrid, Espanha. 

 

3.1.6. Glucomananas 

São polissacáridos de origem vegetal, constituídos por porções variáveis de glucose e 

manose, em que a ligação β-1,4 é a predominante; são altamente solúveis em água e têm 

sido usadas como agente gelificante. Gelificam sozinhas ou com outros polissacáridos, onde 

mostram um forte efeito sinérgico na viscosidade, força do gel e elasticidade (Parry, 2010). 

Foi utilizado Glucomanano 100G da Cofares, Espanha. 

 

 

3.1.7.  Zorbit 

Maltodextrina derivada de tapioca, em pó. É usado para aumentar o volume de misturas 

secas e para absorver óleos e gorduras, ajudando a formar um pó (6). Foi utilizado N-

ZORBIT M da marca National Starch, Bridgewater, New Jersey. 

 

3.1.8.  Farinha de tapioca 

 

Proveniente do amido da mandioca. A mandioca é uma planta que cresce e se desenvolve 

em países tropicais em altitudes até 2000 metros. Os snacks de tapioca são muito populares 

nos países do Sudeste Asiático. A tapioca é misturada com água quente e parcialmente 

gelatinizada de modo a formar uma massa, à qual é depois dada uma forma e é cozida ou 

fervida para completar a gelatinização. A massa cozinhada é depois cortada e desidratada 

(Tongdang et al., 2008). Foi utilizado Tapioca da marca Royal, embalagens de 250g. 
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3.1.9. Aromas 

Foram utilizados 8 aromas diferentes: Lima, Bolacha, Bacon, Gambas, Amendoim, Lagosta, 

Avelã torrada e Menta, da marca Sosa ingredients S.L, Castellterçol, Espanha. 

 

3.1.10. Sabores 

Foram seleccionados 5 sabores: 

Ácido: Ácido Cítrico 1-hydrate (E-330, F.C.C) ADITIO, Badajoz, Espanha; 

Amargo: Cafeína Anhidra, Acofarma, Barcelona, Espanha; 

Doce: Açúcar (de um estabelecimento comercial, Espanha); 

Salgado: Cloreto de sódio (de um estabelecimento comercial, Espanha); 

Umami: Glutamato Monossódico (ANVISA, Arganda del Rey, Madrid, Espanha) 

 

3.1.11.  Corantes 

Os corantes escolhidos foram: Corante Sosa Laranja Brilhante E102,E124; Corante Sosa 

Verde Kiwi E102,E131; Corante Sosa Azul em pó E132 (Sosa ingredients S.L, Espanha), 

Corante Cosmos Aromas y Sabores, de cor Vermelho/ Morango. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Métodos para elaboração dos snacks 

3.2.1.1. Método 1 

Como primeira tentativa para chegar a snacks estaladiços, realizou-se uma mistura de 

maltodextrina, metilcelulose, xantana e dois amidos, crystal e crisp. 

As quantidades utilizadas foram: 

Maltodextrina – 10g (3,3%) 

Metilcelulose – 4,5g (1,5%) 

Xantana – 0,9g (0,3%) 

Amido “Crisp” – 12,5g (4,1%) 

Amido “Crystal” – 12,5g (4,1%) 

Água Mineral – 260g/260mL (86,6%) 

 

1) Dissolveram-se os amidos “Crisp” e “Crystal” em água (100mL) à temperatura ambiente 

(Mistura 1).  

2) Aqueceu-se água (160mL) até cerca de 90ºC e em seguida adicionaram-se 

maltodextrina, metilcelulose e xantana. Esta mistura (Mistura 2) foi homogeneizada com a 

varinha mágica (600 W turbo, Braun, Espanha) e em seguida adicionada à Mistura 1.  

3) Levou-se a mistura final à ebulição. 

4) Introduziu-se a mistura final num sifão (sifão de nata, Ibili Menaje, Espanha) com uma 

bomba de 1Q N2O (óxido nitroso). Agitou-se manualmente durante 1 min. 

5) Refrigerou-se a mistura durante 24h a 5ºC que adquiriu um aspecto de espuma. 

6)    Esta espuma foi submetida aos diferentes tratamentos alternativos: 

- Desidratação num secador de alimentos (Excalibur Food Dehydrator, Paraflexx, USA) 

(Figura 4) – a espuma foi estendida numa Folha Paraflexx (Premium Non Stick drying sheets, 

Excalibur Dehydrator, USA) e colocada no secador durante 24h a 68ºC. 

- Cozedura no forno (ChefTop, UNOX, Itália) (Figura 5), em moldes, a 180ºC durante 25 

minutos com calor seco. 

- Liofilização no liofilizador (LyoAlfa, Telstar Lyo Quest, Espanha) (Figura 6) durante 24h, 

depois de ter estado no congelador a -80ºC durante 24h. 

 

Depois de retirar os snacks dos aparelhos de tratamento, colocou-se em tupperwares com 

sílica, de modo a não ganhar humidade. 
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De maneira a aumentar a intensidade do atributo estaladiço, modificou-se este método de 

preparação da espuma adicionando proteína de soja e caseína na Mistura 1, nas 

concentrações de 1% (3g) e de 1.5% (4,5g). Também se aumentou a quantidade de água 

adicionada para 310mL (120 mL na Mistura 1 e 190 mL na Mistura 2). 

 

3.2.1.2. Método 2 

Como tentativa de se obterem snacks com maior intensidade do atributo estaladiço, 

realizou-se uma nova receita, em que foi utilizado glucomana e goma xantana (Sworn, 2000) 

nos teores de 0,75% e 0,25%, respectivamente, dissolvidas em 120 mL de água. Levou-se a 

mistura à ebulição e depois colocou-se no frigorífico até gelificar (cerca de 1h). De seguida 

colocou-se no secador, onde permaneceu 24h a 25ºC. 

 

 

3.2.1.3. Método 3  

Adicionou-se 100g de farinha de tapioca a 150 mL de água, na Thermomix (Thermomix, 

Vorwerk, França), misturou-se durante cerca de 8 minutos, à velocidade 3 e a 60ºC. 

Colocou-se a massa entre duas folhas de papel aderente e amassou-se até ficar bem 

estendida. Levou-se ao forno (ChefTop, UNOX, Itália), durante 20 min, a 90ºC e a 100% de 

humidade, de modo a se obter uma massa transparente. Em seguida, esta massa foi 

colocada no secador de alimentos a 25ºC durante 30 minutos. Após esta primeira 

desidratação, a massa foi cortada em pedaços mais pequenos e voltou a ser colocada no 

secador onde permaneceu durante 24h a 25ºC. Depois destas 24h os pedaços de massa 

foram colocados no microondas (entre 4-5 peças de cada vez) durante aproximadamente 40 

segundos (Saelaw e Schleining, 2011; Sajilata e Singhal, 2005; Sundaram e Durance, 2007). 
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Figura 4: Secador de alimentos fechado 

 

                                                                                        Figura 5: Forno “ChefTop” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Liofilizador 
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3.2.2 Métodos de adição dos aromatizantes 

 

3.2.2.1.  Adição directamente na massa  

No primeiro método, experimentou-se a adição dos aromas na massa antes de se colocar 

no secador. Começou-se por colocar a quantidade recomendada pelo livro dos aromas 

(Sosa, the alphabet of flavors, Sosa ingredients S.L, Spain) e foi-se aumentado para o dobro 

da quantidade e triplo.  

Foram adicionados, nas seguintes quantidades, para 30g de massa: 

Lima, Bolacha, Bacon, Gambas, Amendoim, Lagosta e Avelã torrada: Quantidade 

recomendada pelo livro – 2g/kg, o que fazendo as contas para 30g de massa, dá cerca de 

0,06g. 

           Dobro e triplo da quantidade recomendada – 0,12 e 0,18g respectivamente. 

Menta: Quantidade recomendada pelo livro – 0,2g/kg, o que fazendo as contas para 30g de 

massa, dá cerca de 0,006g. 

           Dobro e triplo da quantidade recomendada – 0,012 e 0,018g respectivamente. 

Também se adicionou as mesmas quantidades com 1 e 2% de azeite, para testar se a 

gordura mantinha o aroma. 

 

3.2.2.2. Adição em pó com Zorbit 

Adicionou-se 0,1g azeite; 0,1g de aroma a 0,5 g de zorbit, de modo a obter uma mistura em 

pó. Adicionou-se a mistura aos snacks já desidratados, sem aroma. 

 

3.2.2.3. Adição com pincel 

Misturaram-se 0,1g de azeite e 0,1g de aroma com um pincel; espalhou-se a mistura na 

superfície do snack, dos dois lados. 
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3.2.2.4. Adição em Spray 

Misturaram-se 0,5g de azeite com 0,2g de aroma. Misturou-se bem e colocou-se numa 

embalagem de spray. Pulverizaram-se os snacks com a mistura. 

 

3.2.2.5. Adição com emulsionante 

Adicionou-se 0,05g de aroma a 1,75g de Sucro (0,7% em 250g de amostra) e 10 mL de 

água. Misturou-se e com um pincel espalhou-se na superfície dos snacks. 

 

3.2.3. Métodos de adição dos sabores 

3.2.3.1.  Adição com pincel 

Utilizaram-se os sabores nas quantidades recomendadas pela norma UNE 87-003-95 e ISO 

3972:1991, de “Pruebas para la detección y reconocimiento de los sabores básicos”: 

Ácido cítrico: 2,4g/L 

Açúcar: 6,5g/L 

Cafeína: 0,35g/L 

Cloreto de sódio: 10g/L 

Glutamato monossódico: 1,2g/L 

Para cada composto preparam-se 10mL de soluções aquosas que se pincelaram sobre a 

amostra. 

 

3.2.3.2. Adição com Zorbit 

Usaram-se as mesmas quantidades que na adição com pincel, mas adicionou-se 0,01g de 

Zorbit e pulverizou-se a amostra. 

 

3.2.3.3. Adição com imersão 

Começou-se por utilizar as mesmas quantidades que na adição com pincel, mas ao invés de 

se pincelar, mergulhou-se a amostra na mistura de água com sabor e voltou-se a colocar no 

secador durante 30min. 
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Utilizaram-se as seguintes quantidades de sabores: 

Ácido Cítrico: 50g/L 

Açúcar: 200g/L 

Cafeína: 35g/L 

Cloreto de sódio: 150g/L 

Glutamato monossódico: 50g/L 

 

3.2.4.  Método de adição dos corantes 

Os corantes foram adicionados directamente na massa aquando da sua mistura, segundo a 

Directiva 94/36/CE, relativa aos corantes para utilização nos géneros alimentícios. Os 

corantes laranja (E102, E124), verde kiwi (E102 e E131) e azul (E132) foram utilizados na 

quantidade de 100 mg/l. 

O corante de cor Vermelho/Morango foi adicionado na quantidade especificada na 

embalagem do produto, 5g por 10kg de massa. 
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3.2.5.  Análise da Textura 

Foi utilizado um texturómetro (TA-XT2i Texture Analyser, Grupo Aname, Espanha) (Figura 

7), o qual estava ligado a um computador, a partir do qual era controlado, com o programa 

Texture Expert, Version 1.22, da Stable Micro Systems Ltd. 

 

O texturómetro é constituído por um braço móvel, no sentido vertical, onde se encontra a 

sonda a utilizar no teste, e por uma plataforma onde se coloca a amostra que queremos 

analisar. A textura dos snacks foi estudada em termos de número de picos e distância 

percorrida pela sonda. A sonda utilizada foi a Kramer (Sonda Kramer, Grupo Aname, 

Espanha), que usa a combinação de corte e compressão, constituída por uma célula 

metálica e um conjunto de 5 lâminas. Colocou-se cerca de 3g de amostra na célula, de 

maneira a ficar praticamente toda ao mesmo nível, as lâminas foram colocadas muito 

próximo da amostra e fez-se o ensaio a uma velocidade de 2,0 mm/s e uma distância de 30 

mm. Realizaram-se cerca de 10 ensaios para cada amostra com diferentes sabores e 

diferentes cores. Esta metodologia foi adaptada do método descrito no manual do 

texturómetro para análise do carácter estaladiço de batatas fritas (SNACK1/KS5, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Texturómetro TA-XT2i 
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3.2.6. Análise sensorial 

 

A análise sensorial foi realizada em dois dias (um dia para as amostras com diferentes cores 

e outro dia para as com diferentes sabores). O painel foi constituído por provadores, na 

maioria não treinados, de ambos os sexos, com idades entre os 18 e os 50 anos (pessoal do 

laboratório, professores e alunos) num total de 38 pessoas no primeiro dia e 42 no segundo 

dia. Foram realizadas duas fichas de prova: uma para as amostras com cores e outra para 

as amostras com sabores (Figuras 8 e 9). 

 

 Nas duas fichas avaliou-se a dureza e o carácter estaladiço num teste analítico, descritivo 

com escalas estruturadas descontínuas de 0 (ausência de percepção) a 5 (extrema 

percepção) e a aceitabilidade geral numa escala semelhante (0 = não gosta nada, a 5 = 

gosta muito), bem como foi pedido para descrever o sabor de cada amostra. As provas 

foram efectuadas numa sala de provas, onde foram apresentadas a cada provador as 5 

amostras em simultâneo, devidamente codificadas. Foi pedido a cada provador para beber 

água entre cada amostra, de modo a não influenciar na prova seguinte. 

  

Estas provas tiveram como objectivo, por um lado, o estudo da influência do sabor e da cor 

na percepção da textura, e por outro, a título de curiosidade, a influência da cor na 

percepção do sabor. 
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3.2.7. Análise da humidade 

 

Foi seguido o seguinte método de análise de humidade: 

1. Deitou-se areia do mar para cápsulas de humidade e colocou-se na estufa a 110ºC; 

2. Após 24h retirou-se da estufa e colocou-se no exsicador; 

3. Após 1h retirou-se do exsicador e anotou-se a massa da Cápsula + Areia; 

4. Triturou-se 3g de amostra e apontou-se a sua massa; 

5. Colocou-se a amostra na cápsula, adicionou-se etanol com uma pipeta Pasteur e 

misturou-se bem com a areia até fazer uma pasta; 

6. Voltou-se a colocar na estufa durante 24h; 

7. Deixou-se arrefecer até à temperatura ambiente no secador (mais ou menos 1h); 

8. Anotou-se a massa Cápsula+Areia+Amostra; 

9. Calculou-se a percentagem de humidade: 

  

                                                %Humidade = [(A+B)-C]* (100/B) 

Sendo:  

A= Massa em g da cápsula + areia 

B= Massa em g da amostra 

C= Massa em g da cápsula+areia+amostra. (Depois da Estufa) 
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Figura 8: Ficha de prova para os Snacks coloridos. 
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Figura 9: Ficha de prova para os Snacks com sabores 
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3.2.8. Análise estatística 

Utilizou-se o programa SPSS 15.0, para realizar a análise de variância a um factor (ANOVA), 

com um intervalo de confiança a 95%, dos resultados da humidade, textura e análise 

sensorial dos snacks produzidos. Quando se detectaram diferenças significativas de 

separação de médias, realizou-se o Teste de Tukey HSD (Honest significant difference). 

 

Também se efectuou a Análise multivariada de dados com o auxílio do programa Statistica, 

versão 6, da Statsoft, de Tulsa, USA. As técnicas multivariadas de reconhecimento de 

padrões aplicam-se quando se pretende determinar o grupo de variáveis que caracterizam 

uma amostra, ou seja, que identificam o padrão, usando todos os dados simultaneamente 

(Baer, 2006). 

 

Entre estas técnicas encontra-se a Análise em Componentes Principais (ACP) e a 

classificação hierárquica, que foram aplicadas aos resultados obtidos para cada amostra, 

em cada um dos parâmetros estudados (nº picos, distância, grau de estaladiço e dureza 

sensorial). 

 

Segundo Bolfinger (1975), a ACP tenta descrever a forma de uma distribuição multivariada 

seleccionando combinações lineares das variáveis originais em vez de considerar as 

próprias variáveis. Obtém-se, assim, uma redução do espaço inicial de m dimensões (m 

variáveis) para n dimensões (em que n < m), não havendo uma perda considerável de 

informação. O sistema inicial de m eixos é substituído por outro sistema onde os novos 

eixos são as componentes principais. A primeira componente mostra a máxima correlação 

com todas as variáveis e explica a proporção mais elevada da variação global. Esta técnica 

permite a representação geométrica das amostras iniciais num espaço de reduzidas 

dimensões definido por um novo conjunto de eixos (componentes principais) e, 

consequentemente pode sugerir a identificação de grupos de amostras semelhantes.   
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Fez-se ainda uma Classificação Hierárquica, em que as amostras foram agrupadas em 

função da sua distância Euclideana, utilizando o método de ligação simples. Uma vez que 

as unidades de cada variável eram muito diferentes, procedeu-se previamente à 

padronização das escalas em que cada variável tomou o valor 0 como valor mínimo 

observado e o valor 100 como valor máximo observado. Para tal utilizou-se a seguinte 

expressão: 

  

                  
                       

                         
      

 

 

 

4. Apresentação dos resultados e discussão 

4.1. Selecção do método de preparação dos snacks 

Método 1: Dos diferentes tratamentos efectuados, a desidratação no secador de alimentos 

foi a que produziu snacks mais estaladiços, com uma textura parecida à da batata frita 

(Figura 10). A liofilização originou snacks nada estaladiços e com muita aderência aos 

dentes (Figura 11). Os snacks cozidos no forno apresentaram um sabor tostado e uma cor 

amarelada (Figura 12). Quando foi adicionada proteína de soja (1%) ou caseína (1%) à 

massa, de modo a verificar com qual delas obtínhamos maior carácter estaladiço e menos 

aderência, verificou-se que antes de colocar no secador, a espuma que continha proteína de 

soja era mais espessa e opaca. Foi esta a formulação escolhida em que se aumentou a 

quantidade de proteína de soja para 1,5% (Figura 13). A aderência, apesar de ter diminuído 

com a adição de proteína de soja, não desapareceu completamente conforme desejado. 

Assim, experimentou-se ainda não repousar a massa no sifão e colocá-la imediatamente no 

secador após fervura. Este método considerou-se não eficaz e foi necessário encontrar 

outro alternativo. 

 

Método 2: Os snacks preparados por este método apresentaram-se em forma de folha muito 

fina, transparente e sem a textura desejada (Figura 14). 

 

Método 3: Conseguiram-se obter snacks estaladiços e com nenhuma aderência aos dentes. 

De modo a conseguir formas mais idênticas, após a massa desidratar durante 30 minutos, 

cortou-se em pedaços mais ou menos semelhantes, desperdiçando as margens (Figura 15). 
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Figura 10: Snacks obtidos pelo método 1 e com desidratação em secador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Snack obtido pelo método 1 e com liofilização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figura 12: Snacks obtidos pelo método 1 e por cozedura no forno 
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Figura 13: Snacks obtidos pelo método 1 e com desidratação em secador, com 1% de 

proteína de soja (à esquerda) e 1,5% (à direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Folha obtida através do método 2 
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Figura 15: Snacks obtidos através do método 3 
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4.2.  Selecção do método de adição dos aromatizantes 

No método de adição directa na massa, o aroma perdia-se ao ser colocado no secador, 

provavelmente devido às altas temperaturas. Segundo Roos (2003), os aromatizantes 

adicionados à massa têm tendência a unir-se à gordura, devido à sua afinidade a esta. 

Nestes snacks a quantidade de gordura era muito pouca, o que dificultava a fixação dos 

aromatizantes. 

 

 Na adição dos aromatizantes com Zorbit, spray e pincel o aroma não ficava homogéneo: à 

primeira dentada estava intenso, mas à segunda já não se sentia. Na adição dos 

aromatizantes com emulsionante, o aroma não era identificável.  

 

Depois destas tentativas para que os aromatizantes ficassem sensorialmente perceptíveis 

nos snacks, não se chegou a nenhum método eficaz. Posto isto, pela falta de tempo para 

investir mais neste aspecto, não se testaram mais alternativas com o objectivo de fixar os 

aromatizantes. 

 

 

4.3. Selecção do método de adição dos sabores 

O método de adição com pincel não foi eficaz, uma vez que os provadores não foram 

capazes de identificar os sabores adicionados. A adição dos sabores com Zorbit não teve 

sucesso, uma vez que a mistura não ficava homogénea, havendo partes em que o sabor 

estava muito concentrado e outras em que este não era percebido. 

O método onde os sabores foram identificáveis, foi o método de adição com imersão, tendo 

sido este o escolhido.  

 

 

4.4. Caracterização dos snacks optimizados 

Em face dos resultados anteriores seleccionou-se a seguinte formulação e metodologia de 

preparação dos snacks: Método 3 com os sabores adicionados através de imersão e os 

corantes adicionados directamente na massa. Nas Figuras 16, 17, 18 e 19, encontram-se os 

snacks coloridos antes e depois do microondas. 

 

 

 



 2011 

 

34 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO SABOR E DA COR NA 
PERCEPÇÃO DA TEXTURA ESTALADIÇA EM SNACKS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Snacks com corante azul antes e depois do microondas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Snacks com corante vermelho antes e depois do microondas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Snacks com corante verde antes e depois do microondas 

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 19: Snacks com corante laranja antes e depois do microondas 
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4.4.1. Teor de humidade 

Foram realizadas análises de humidade à amostra branca (sem corante) antes de ser 

secada no secador e às amostras coloridas, antes do microondas (depois do secador) e 

depois do microondas. Os resultados encontram-se no quadro 1. 

 

Como previsto, as amostras que tinham mais humidade eram as brancas antes de terem 

sido desidratadas, com um valor médio de 54,7%; seguem-se as amostras coloridas antes 

do microondas (depois do secador) com um valor médio de 11,3% de humidade. Por último, 

as amostras após o microondas apresentaram um valor médio de humidade de 3,3%. 

Relativamente à média da variância temos que é de 0,9 e a média do desvio padrão é 0,6. 

 

 Na primeira etapa (antes do microondas), através de uma análise de variância observou-se 

que p=0,736 (p≥0,005), ou seja, podemos afirmar que as amostras são idênticas e que os 

corantes não influenciaram na humidade. As amostras após o microondas indicaram um 

p=0,01 (p≤0,05), o que indica que as amostras são diferentes. Realizando o teste de Tukey 

observou-se que a amostra vermelha é significativamente diferente da amostra azul e 

laranja, sendo estas duas idênticas entre si. A amostra verde é idêntica a todas. Isto mostra 

que o processo de expansão no microondas não foi igual para todas as amostras, a 

vermelha desidratou mais que as outras, provavelmente devido a diferentes formas e 

estruturas. 

Infelizmente não foi possível realizar a análise de humidade para os snacks com sabores, 

devido à falta de tempo. 
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Quadro 1: Teores de humidade média em base húmida, das amostras sem corante, antes 

do secador (B), das amostras com corante antes (V-vermelho; L-laranja; A-Azul;VD-verde) e 

depois do microondas ( VF-vermelho; LF-laranja; AF-Azul;VDF-verde) e respectivas 

variância e desvio-padrão.   

AMOSTRAS HUMIDADE MÉDIA VARIÂNCIA 
DESVIO 
PADRÃO 

B 54,7 1,08 1,04 

V 11,2 0,004 0,07 

L 12,0 2,46 1,57 

A 11,1 1,94 1,39 

VD 10,9 0,01 0,1 

VF 2,2
b
 0,04 0,21 

LF 4,0
a
 0,18 0,43 

AF 4,1
a
 0,008 0,09 

VDF 3,0
ab

 0,15 0,39 

*os valores com as mesmas letras não diferem significativamente (p≥0,05) (Teste de Tukey 

com nível de significância α= 0,05) 

 

 

4.4.2.   Análise de textura  

Pretendeu-se obter produtos que tivessem o mesmo carácter estaladiço e dureza, onde as 

únicas variantes fossem as diferentes cores e sabores. 

O atributo estaladiço foi medido através do número médio de picos em cada amostra, 

analisada no texturómetro, que se caracteriza pelo número de vezes que a sonda 

parte/quebra a amostra. Quanto maior a média de picos, mais estaladiça foi considerada a 

amostra. A distância foi utilizada para ter uma noção do quão dura era a amostra, quanto 

maior a distância percorrida, menos dura a amostra.  

O Quadro 2 apresenta os resultados da análise de textura dos snacks coloridos, realizada 

com a sonda Kramer. Na Figura 20 encontram-se os resultados da análise de textura destes 

snacks, que apresentaram maior (Vermelhos), menor (Brancos) e um número de picos 

intermédio (Azuis).  
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Quadro 2: Resultados da análise de textura às amostras coloridas, pela sonda Kramer 

 AMOSTRAS 

 BRANCA AZUL VERDE LARANJA VERMELHO p 

NºPicos 58,889b 64,900ab 60,364ab 65,455ab 67,700a 0,046 

Distância 
(mm) 

19,897 19,906 19,896 19,902 19,898 0,379 

*os valores com as mesmas letras não diferem significativamente (p≥0,05) (Teste de Tukey 

com nível de significância α=0,1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Resultados da análise de textura aos snacks coloridos, realizada pela sonda 

Kramer, com a amostra com média de número de picos mais alta (Vermelha), com média de 

número de picos mais baixa (Branca) e com uma média de número de picos intermédia 

(Azul). 

 

Na análise de textura pela sonda Kramer observou-se a existência de um número variável 

de picos entre amostras (58 a 67), sendo a amostra de cor vermelha a que tinha maior 

número de picos seguida da amostra laranja, depois a azul, a verde e por último a branca. O 

número de picos está directamente relacionado com a intensidade do atributo estaladiço.  

Pelo valor de p-value, em que p≤0,05 verificamos que as amostras são diferentes, mas 

realizando o Teste de Tukey com um nível de significância α=0,05 (95% de confiança), não 

há separação de subconjuntos com amostras idênticas, indicando não haver diferenças 

significativas entre as amostras. Realizando o mesmo teste com um α=0,10 (90% de 

confiança), as amostras são divididas em dois subconjuntos, indicando que a amostra 
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branca e a vermelha são significativamente diferentes. Tendo sido a amostra branca a que 

obteve menor número de picos e a vermelha a que obteve maior número.  

Relativamente à distância percorrida pela sonda através da amostra, verificou-se que esta 

foi igual em todas as amostras (p≥0,05), indicando que em termos de dureza as amostras 

eram semelhantes. Observando a Figura 20, vemos que as amostras tiveram forças, 

originadas pela sonda, diferentes. A amostra branca para além de ter demonstrado uma 

menor distância, também apresentou maior força, o que indica que era a amostra mais dura. 

A amostra azul, apresentou maior distância percorrida pela sonda e também menor força, o 

que indica menor dureza. 

 

Os resultados de análise de textura realizada aos snacks com sabores encontram-se na 

Quadro 3 e na Figura 21.  

 

Quadro 3: Resultados da análise de textura das amostras com sabores, pela sonda Kramer 

 AMOSTRAS 

 ÁCIDO AMARGO DOCE SALGADO UMAMI p 

NºPicos 74,000 65,333 77,556 76,125 75,846 0,068 

Distância 
(mm) 

19,905 19,899 19,914 19,908 19,906 0,373 

*os valores com as mesmas letras não diferem significativamente (p≥0,05) (Teste de Tukey 

com nível de significância α=0,05) 
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Figura 21: Resultados da análise textura das amostras com sabores, pela sonda Kramer, 

com a amostra com média de número de picos mais alta (Amostra Doce, a verde), amostra 

com média de número de picos mais baixa (Amostra Amarga, a preto) e amostra com média 

de número de picos intermédia (Amostra Umami, a castanho). 

 

Relativamente ao número de picos, observou-se valores entre 65 e 77, sendo que a amostra 

que teve maior número de picos foi a doce, seguida da salgada, umami, ácida e por último a 

amarga. Pelo valor de p-value (p≥0,05) verificamos que as amostras são todas semelhantes. 

 

Relativamente à distância, todos os valores apontaram para igualdade de amostras 

relativamente à dureza. Mas mesmo assim vemos que a amostra amarga teve uma menor 

distância e uma maior força aplicada pela sonda, o que indica que era a amostra 

ligeiramente mais dura, pelo contrário, a amostra doce para além de ter uma maior distância 

percorrida pela sonda, esta aplicou menos força, o que revela menor dureza da amostra. 

 

Podemos observar ainda que as amostras com sabores apresentaram um maior número 

médio de picos que as amostras coloridas. A única diferença no processamento das 

amostras coloridas das amostras com sabores, é que estas últimas voltaram a ser 

hidratadas para adição dos sabores dissolvidos em água e novamente colocadas no 

secador por apenas 30 minutos.  
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4.4.3. Análise sensorial 

Neste trabalho, pretendíamos obter produtos que tivessem o mesmo carácter estaladiço e 

dureza, sem sabor, onde a única variante fosse a cor. 

No quadro 4, encontram-se os resultados da análise sensorial das diferentes amostras 

coloridas. 

 

Quadro 4: Resultados da análise sensorial das amostras coloridas 

 AMOSTRAS 

 BRANCA AZUL VERDE LARANJA VERMELHO p Média 

Dureza 3,139 3,091 3,300 2,471 3,147 0,067 3,022 

Grau de 
estaladiço 

3,472 3,939 3,788 3,794 3,912 0,200 3,761 

Aceitação 1,833b 1,909ab 2,303ab 2,706a 2,588ab 0,016 2,263 

* Valores com as mesmas letras não diferem significativamente (p≥0,05) (Teste de Tukey 

com um nível de significância α=0,05) 

 

 
Relativamente aos parâmetros sensoriais de dureza e grau de estaladiço, observou-se que 

não havia diferenças significativas nas diferentes amostras coloridas (p≥0,05). Contudo, 

relativamente à aceitação, os provadores preferiram as amostras coloridas. Destas, a 

amostra laranja mostrou ser significativamente diferente da amostra sem cor (branca), 

apesar de não ser significativamente diferente das restantes amostras coloridas. Com estes 

resultados verificou-se que a cor influenciou significativamente apenas na aceitação por 

parte do consumidor. É de notar também que as amostras consideradas mais duras foram a 

branca e a vermelha, e as consideradas menos duras foram a laranja e azul o que, coincide 

em parte com os resultados da análise de textura. 
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Nas amostras com diferentes sabores, pretendíamos manter o carácter estaladiço e a 

dureza. No quadro 5, encontram-se os resultados da análise sensorial dos snacks com 

sabores. 

 

Quadro 5: Resultados da análise sensorial das amostras com sabores 

 AMOSTRAS 

 ÁCIDO AMARGO DOCE SALGADO UMAMI P Média 

Dureza 3,000ab 3,575a 3,000ab 2,415b 3,075ab 0,001 3,000 

Grau de 
estaladiço 

3,366 3,475 3,488 3,634 3,600 0,695 3,520 

Aceitação 1,341 b1 1,625 b1 2,610a1 2,537 a1 1,925ab1 0,000 2,010 

 * Valores com as mesmas letras, na mesma linha, não diferem significativamente (p≥0,05) 

(Teste de Tukey com um nível de significância α=0,05) 
 

Relativamente aos parâmetros sensoriais de dureza e de aceitação, observou-se que havia 

diferenças significativas nas diferentes amostras com sabores. Contudo, o grau de 

estaladiço não foi influenciado pela presença de sabores.  

 

A amostra considerada com maior dureza foi a amarga, enquanto a considerada menos 

dura foi a amostra salgada. Estas duas amostras mostraram ser significativamente 

diferentes pelo teste de Tukey. As restantes amostras ocuparam uma posição intermédia, 

uma vez que não apresentavam diferenças significativas entre a amostra salgada e a 

amarga.  

 

Relativamente à aceitação, verificou-se que as amostras preferidas foram a doce e a 

salgada e as que menos gostaram foram a ácida e a amarga. As restantes amostras 

posicionaram-se entre estas, uma vez que não apresentaram diferenças significativas com 

os grupos das amostras mais e menos apreciadas.  

 

Com estes resultados, verificou-se que o sabor influenciou bastante na percepção da dureza 

e aceitação dos snacks, por parte dos consumidores e que a própria dureza influenciou na 

aceitação. As amostras doce e salgada foram as que apresentaram menor dureza e foram 

as preferidas pelos consumidores. Os snacks com sabor ácido, amargo e umami, foram os 

que os consumidores menos gostaram, foram considerados os mais duros. Estes resultados 

coincidem em parte com os resultados da dureza através da análise de textura. 
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4.4.4. Sabores identificados pelos provadores 

Nas duas fichas de provas constava uma pergunta de identificação do sabor, como 

curiosidade. Nos snacks coloridos, observou-se a influência da cor no sabor. No Quadro 6 e 

7 encontram-se os resultados do número de provadores e respectivos sabores identificados, 

nas amostras coloridas e amostras com sabores, respectivamente. 

 

Quadro 6: Resultados do número de provadores e respectivos sabores identificados, nas 

amostras coloridas  

CORES               SABORES IDENTICADOS PELOS PROVADORES (%) 

Branca 16,2% (em que 2,7% corresponde a cada um): arroz, melancia, leite,  

milho, doce ou salgado 

8,1%: pão 

5,4%: gusanitos (snacks muito comuns em Espanha, à base de milho) 

70,3%: sem sabor 

Azul 16,2% (em que 2,7% corresponde a cada um): milho, umami, pão, 

coca-cola, doce e farinha 

5,4%: gusanitos 

78,4%: sem sabor 

Verde 13,5% (em que 2,7% corresponde a cada um): farinha, pipocas, 

vegetais, menta, salgado 

10,8% (em que 5,4% corresponde a cada um): pão, doce 

75,7%: nada 

Laranja 10,8% (em que 2,7% corresponde a cada um): pão, tostado, leite, licor 

16,2% (em que 5,4% corresponde a cada um): carne, gusanitos, doce 

73%: sem sabor 

Vermelho 13,5% (em que 2,7% corresponde a cada um): morango, milho,  

pipocas, salgado, tostado 

86,5%: sem sabor 

 

Do quadro 6, podemos concluir que a maioria dos provadores não foi influenciada pela cor 

do snack quanto à percepção do sabor. No entanto, há uma percentagem entre 15 e 30% de 

respostas que demonstram que certos provadores foram influenciados psicologicamente 

pela cor dos produtos, dizendo identificar sabores que não existiam.  
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Quadro 7: Resultados do número de provadores e respectivos sabores identificados, nas 

amostras com sabores 

SABORES SABORES IDENTIFICADOS PELOS PROVADORES (%) 

Doce 

85,7%: identificaram o sabor correctamente 

2,4%: gusanitos 

11,9%: nada 

Ácido 

69,0%: identificou correctamente o sabor 

18,98%: picante, amargo, etc.  

2,4%: nada 

Amargo 

16,7%: respondeu correctamente 

14,3%: farinha, milho, tostado etc.  

69,1%: nada 

Umami 

16,7%: identificou correctamente 

47,6%: amargo, salgado, metálico, picante etc. 

35,7%: nada 

Salgado 

80,92%: respondeu correctamente 

14,3%: bacon, picante etc. 

4,8%: nada 

Relativamente aos snacks com os sabores elementares, a maioria dos provadores 

identificou todos eles, com excepção do amargo. É possível que a concentração de cafeína 

utilizada na formulação dos snacks tenha sido num valor muito próximo do limiar de 

identificação deste atributo.  

No caso do gosto Umami, apenas 16,7% foram capazes de identificar este atributo, alguns 

deles identificando-o como gosto a carne. Provavelmente estas respostas foram dadas por 

provadores treinados, pois não é um gosto muito conhecido pela população europeia.  
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4.4.5. Análise Multivariada dos dados 

Cada amostra foi caracterizada pela média de cada parâmetro, o nº de picos, distância, 

dureza, grau de estaladiço e aceitação, que se encontram nos quadros 2, 3, 4 e 5. Estes 

dados foram dispostos sob a forma matricial com 10 linhas (amostras) e 5 colunas (variáveis) 

e foram analisados através das técnicas de reconhecimento de padrões, Análise em 

Componentes Principais (ACP) e Classificação Hierárquica. 

 

No quadro 8 temos os valores próprios, variância explicada por cada componente principal e 

variância cumulativa. Com estes resultados, verificamos que o espaço inicial de 5 

dimensões (5 variáveis) pode ser reduzido a um espaço bidimensional (plano), definido 

pelas duas primeiras componentes principais significativas, ou seja, dois eixos cujo valor 

próprio é igual ou superior a 1. Isto é confirmado pelo diagrama de Scree (Figura 22), onde 

vemos que é importante considerar as duas primeiras componentes, porque têm os valores 

próprios alinhados. O plano definido pelas duas primeiras componentes principais explica 

cerca de 81% da informação contida nos dados iniciais num hiperespaço de 5 dimensões.  

 

Quadro 8: Valores próprios da matriz de correlação e variância dos novos eixos 

(componentes principais) 

Componente 

principal 

Valor próprio Variância 

total (%) 

Variância 

acumulada (%) 

1 2,297661 45,95323 45,9532 

2 1,742635 34,85269 80,8059 

3 0,494027 9,88054 90,6865 

4 0,31413 6,28259 96,9691 

5 0,151547 3,03094 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2011 

 

45 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO SABOR E DA COR NA 
PERCEPÇÃO DA TEXTURA ESTALADIÇA EM SNACKS 

 

Eigenvalues of correlation matrix
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Figura 22: Diagrama de Scree 

 

A Figura 23 representa a projecção dos coeficientes de correlação das variáveis iniciais no 

plano definido pelas duas primeiras componentes principais (Figura 22 (A)) e a projecção 

das amostras nesse mesmo plano (Figura 22 (B)). Como se pode observar, o primeiro eixo 

pode ser definido pela dureza sensorial que aumenta no sentido positivo do eixo, opondo-se 

aos resultados da análise textural (distância percorrida pela sonda e número de picos), que 

aumenta no sentido negativo. No segundo eixo, onde se encontram o carácter estaladiço e 

aceitação, por parte do consumidor, verifica-se que estes aumentam no sentido positivo do 

eixo (Figura 23 (A)). 

O carácter estaladiço percebido pelos provadores não parece estar relacionado com o 

número de picos dado pela análise instrumental da textura. 

A Fig.23 (B) apresenta as amostras com os diferentes gostos e as diferentes cores 

projectadas no plano definido pelas duas primeiras componentes principais, que sugerem a 

existência de dois grupos de amostras. Para investigar se existem grupos individualizados 

de amostras, realizou-se uma análise de aglomeração (classificação hierárquica, Cluster 

analysis) (c.f. 3.2.8.). 
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 23: (A) Projecção dos coeficientes de correlação das variáveis iniciais no plano 

definido pelas duas primeiras componentes principais; (B) Projecção das amostras nesse 

mesmo plano. 
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A Figura 24 representa o dendrograma obtido para as várias amostras. Para uma distância 

de ligação de 5, observam-se dois grupos individualizados: o grupo das amostras com os 

diferentes gostos, à excepção da amostra com o gosto amargo, e o grupo das amostras 

coradas em que se encontra a amostra amarga. Estes resultados confirmam a existência 

dos mesmos grupos sugeridos pela Análise em Componentes Principais, e demonstram que 

há diferenças sensoriais e de textura avaliada instrumentalmente entre as amostras coradas 

e as amostras com os diferentes sabores elementares. As amostras mais apreciadas foram 

a laranja, a salgada, a doce e a vermelha. As menos apreciadas foram a amarga, a ácida e 

a amostra branca. As consideradas mais duras sensorialmente foram a amarga, a branca e 

a verde. As consideradas mais estaladiças foram as amostras coradas e confirma-se que as 

amostras com menor dureza sensorial foram as que tinham sabores, com excepção da 

amarga. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 24: Classificação hierárquica (dendrograma) das várias amostras 
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5.  Conclusões 

O melhor método de preparação dos snacks pretendidos foi o Método 3, com a mistura de 

tapioca e água, que originou maior carácter estaladiço e menor aderência. 

Os aromatizantes tiveram que ser excluídos do estudo por não se terem conseguido fixar às 

amostras, o que pode ser explicado pela falta de gordura destas e pelas temperaturas 

elevadas do secador na etapa de desidratação. 

O método de adição dos sabores mais eficaz foi o de imersão em solução aquosa com o 

sabor dissolvido e a adição dos corantes foi feita na massa antes de ir ao forno. 

Relativamente ao teor de humidade, observou-se que as amostras depois do secador eram 

semelhantes, indicando não haver influência dos corantes na humidade. Contudo, nas 

amostras depois do microondas observaram-se diferenças, o que sugere que as amostras 

desidrataram de maneira diferente neste processo, talvez pela estrutura e o tamanho não 

serem exactamente iguais em todas. 

Na análise de textura através do método físico, as amostras coloridas apresentaram 

diferenças significativas, entre si, relativamente ao número de picos (relacionado 

positivamente com o carácter estaladiço), revelando pequenas diferenças no atributo 

estaladiço. Estas diferenças podem ser explicadas por pequenas diferenças na desidratação 

no microondas, originando estruturas ligeiramente diferentes. As amostras com sabores 

apresentaram um maior número médio de picos, indicando que eram mais estaladiças que 

as coloridas, o que pode ser explicado pela existência de uma fase de hidratação para 

adição dos sabores, seguida de uma segunda desidratação. 

Na análise sensorial, verificou-se que nas amostras coloridas apenas houve diferenças 

significativas na aceitação, podendo-se observar que foi algo influenciada pela dureza 

avaliada sensorialmente. Nas amostras com sabores, vemos diferenças na dureza e 

aceitação e verificamos que a amostra considerada menos dura foi a preferida e a mais dura 

a que menos gostaram.  

Comparando a dureza avaliada pela análise de textura e pela análise sensorial, verificamos 

algumas semelhanças. As amostras com cor azul foram indicadas, tanto numa análise como 

noutra, como as menos duras e as amostras com cor branca como umas das mais duras. As 

amostras de sabor doce foram indicadas como uma das menos duras e as amostras de 

sabor amargo como umas das mais duras, tanto na análise de textura como pelos 

provadores.  
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Perante estes resultados, podemos concluir que as cores apenas influenciaram na aceitação 

e que os sabores influenciaram na dureza e aceitação pelo consumidor, não se tendo 

observado qualquer influência no carácter estaladiço.  

Também se observou que alguns provadores se deixaram influenciar pela cor do snack 

tendo atribuído alguns sabores, como por exemplo morango, às amostras de cor vermelha.  

Na análise multivariada dos dados observaram-se dois grupos individualizados: o grupo das 

amostras com os diferentes gostos, à excepção do gosto amargo, e o grupo das amostras 

coradas em que se encontra a amostra amarga.  

Com estes resultados, demonstrou-se que houve diferenças sensoriais e de textura entre as 

amostras coradas e as amostras com os diferentes sabores elementares. As amostras que 

foram mais apreciadas foram a laranja, a vermelha, a salgada e a doce e as menos 

apreciadas foram a amarga, a ácida e a amostra branca. As amostras que os provadores 

consideraram mais duras sensorialmente foram a amarga, a branca e a verde. As 

consideradas mais estaladiças foram as amostras coradas e confirma-se que as amostras 

com menor dureza sensorial foram as que tinham sabores, com excepção da amarga. 
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6. Propostas de trabalho futuro 

Como não foi possível investir mais na fixação dos aromas aos snacks, seria interessante 

trabalhar mais neste ponto, de modo a ser também possível estudar a sua influência na 

percepção da textura estaladiça, dureza sensorial e aceitação por parte dos consumidores. 

Como cada vez mais são procurados alimentos mais saudáveis e ao mesmo tempo 

atractivos, seria interessante desenvolver este tipo de snacks, com cores, sabores e aromas 

mais apelativos para os consumidores.  
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