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Introdução

A análise sensorial realizada através de testes 
discriminativos permite identificar diferenças 
significativas entre amostras ou entre uma amostra e 
um padrão. O teste discriminativo de Comparação 
Pareada tem por finalidade determinar a diferença ou 
preferência entre dois produtos, com relação a um 
atributo ou critério pré-definido. Este teste é uma das 
formas mais simples, fáceis e seguras para 
determinação de diferenças e similaridades. Uma das
principais vantagens é não causar fadiga aos órgãos do 
sentido, porém mostra-se inviável para realização de 
intercomparações. [1,2]

O teste de comparação pareada unilateral foi 
utilizado para avaliar a preferência entre duas receitas 
diferentes de brigadeiro.[3] Este doce, tipicamente 
brasileiro, tem sua história associada às eleições de 
1945 disputada entre Eurico Gaspar Dutra e Eduardo 
Gomes. A iguaria teria sido criada por senhoras, 
possivelmente em Minas Gerais, para arrecadar 
donativos de campanha em troca do doce. A receita 
baseada em leite condensado, margarina e chocolate é a 
mesma até os dias atuais. O brigadeiro, popular em 
festas de aniversário, é conhecido internacionalmente 
com “trufa brasileira”, apesar de mais doce, devido a 
similaridade de consistência com as trufas francesas.[4]

Entretanto, na busca de receitas alternativas de 
menor custo e maior acesso dos consumidores com 
menor poder aquisitivo, a receita foi adaptada com o 
uso de um leite condensado caseiro preparado com leite 
em pó, açúcar e água.

O objetivo deste trabalho foi avaliar se existe 
diferença sensorial significativa, com relação à
preferência, entre a receita tradicional de brigadeiro –
utilizando leite condensado industrializado - e a receita 
adaptada – utilizando leite condensado caseiro.

Material e métodos

 Leite condensado caseiro: foi misturado em 
liquidificador, por 25 minutos, 100 g de leite em pó, 
50 g de açúcar cristal e 50 mL de água.

 Brigadeiro: foram preparadas 2 (duas) amostras, a 
primeira com 1 lata de leite condensado 
industrializado e a outra com 1 receita do leite 
condensado caseiro, ambas foram acrescidas de 100g 
de chocolate em pó, 40g de margarina e levado ao 
cozimento até ponto de bala. Em seguida, as 
preparações foram resfriadas, realizada modelagem 

em forma de bolas e cobertos de granulado tipo 
chocolate. 

A equipe de julgadores foi composta de 20 alunos do 
curso de Bacharelado em Gastronomia e Segurança 
Alimentar, previamente selecionados em função da 
regularidade de consumo do produto, entendimento do tipo 
de teste a ser aplicado e da participação em seção de 
treinamento de reconhecimento dos sabores básicos –
neutro, ácido, salgado, doce e amargo.

As amostras foram codificadas com números 
aleatórios e apresentadas simultaneamente com ordenação 
balanceada (AB e BA). O teste de comparação pareada 
seguiu modelo unilateral, ou seja, com apresentação de 
amostras diferentes aos julgadores. A análise foi realizada 
no Laboratório de Físico-Química do Departamento de 
Tecnologia Rural, da UFRPE.  

Os julgadores receberam uma ficha, conforme figura 
1, duas amostras codificadas, copo com água e bolacha 
água e sal. Os mesmos foram orientados a enxaguar a boca 
com água, antes do início do teste, e a limpar o palato com 
a bolacha e enxaguar a boca com água entre as amostras. 

Os dados obtidos foram analisados através da Tabela 
de Distribuição 2, com o objetivo de estabelecer o nível de 
significância em função da relação do número total de 
provadores e o número de provadores concordantes. [2,3]

Resultados e Discussão

Dos 20 julgadores 17 preferiam o brigadeiro feito 
com leite condensado industrializado e apenas 3 optaram 
pelo feito com o leite condensado caseiro. Através da 
tabela de distribuição 2 existe diferença significativa entre 
as amostras a um nível de 0,5% de probabilidade. [3]

Os julgadores realizaram alguns comentários com 
relação à receita preparada com leite de condensado 
caseiro, tais como, sabor residual de leite, não formação de 
crosta, consistência mole e leve acidez. Na amostra 
preparada com leite condensado industrializado foi 
observada menor doçura. Além disso, em ambos houve 
interferência do granulado na percepção das características 
globais da amostra.

Conclusão

A preparação de brigadeiro com 100% de leite 
condensado caseiro proporciona diferença global 
perceptível entre os consumidores (p < 0,005),. No entanto, 
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em trabalhos futuros, poderão ser testadas, 
sensorialmente, preparações com proporções entre os 
dois tipos de leite condensado. 
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Figura 1. Ficha para avaliação por comparação pareada de 
amostras de brigadeiro.

Teste de Comparação Pareada
Nome:_______________________  Data: __________  
Produto: brigadeiro

Por favor, avalie as amostras da esquerda para direita, 
coloque os códigos e assinale a amostra de sua
preferência.

Amostra         Assinale a amostra preferida
              _______                         (     )
              _______                         (     )

Comentários: ___________________________________
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