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Avaliação da qualidade de cafés torrados e moídos embalados a vácuo 

Carla Adriana Pizarro Schmidt1; Eric Batista Ferreira2; Édison Migioranza3; Rosana Cristina Kothe4 

RESUMO 

A qualidade de cinco marcas de café embalados a vácuo, que continham o selo de pureza da 
ABIC, foi avaliada por meio da contagem total de fungos filamentosos e leveduras e análise 
sensorial. Usando escala hedônica, 102 consumidores do produto avaliaram sua qualidade sensorial. 
Foi realizada uma pesquisa de preço e um levantamento da ordem de preferência na compra dessas 
marcas. Todas estavam dentro dos padrões legais para a contagem de fungos filamentosos e 
leveduras. O mapa de preferência interno demonstrou maior preferência pelas marcas 1, 5 e 4, 
respectivamente. 
 
Palavras-Chave: Análise Microbiológica, Análise Sensorial, Mapa de Preferência Interno, Café. 

 

Quality evaluation of roasted and milled vacuum packed coffees 

ABSTRACT 

Five ABIC stamped vacuum packed brands of coffee had been analyzed in order to measure 
their quality through microbiological and sensorial analysis, the later using hedonic scale. For 
sensorial analysis, 102 consumers were consulted. Price and order of purchase research was 
performed at local markets as well. The brand showed to respect legal standards established for the 
mold counting. Internal preference mapping revealed greater preference for brands 1, 5 and 4, 
respectively. 
 
Keywords: Microbiological Analysis, Sensorial Analysis, Internal Preference Mapping, Coffee. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O setor cafeeiro mundial vem passando 
por mudanças estruturais nos últimos dez anos. 
O Brasil, que possui representatividade nesse 
setor, também está sujeito a essas modificações, 
por ser considerado grande produtor e 
consumidor, com mercado em expansão 
(Schiavi, 2003). 

Dentre as espécies vegetais cultivadas, o 
café é o segundo maior gerador de riquezas do 
mundo. Na economia perde apenas para o 
petróleo em termos de dólares comercializados 
no mundo (Illy, 2002). O Brasil é o maior 
produtor e exportador mundial de café (Souza, 
2003 e 2004; Saes & Nakazone, 2004) e, o 
segundo maior mercado consumidor de café do 
mundo, perdendo apenas para os EUA. O 
consumo per capita tem crescido novamente, o 

fim do tabelamento interno de preços 
possibilitou o surgimento de cafés de qualidade 
com preços diferenciados (Ormond et al., 1999). 

No país, mais do que um hábito 
nacional, o cafezinho é parte integrante da 
construção da identidade nacional, e um dos 
protagonistas da história econômica do País 
(Neves, 2005). Atualmente considera-se coisa 
do passado aquele cafezinho feito a partir de 
grãos conhecidos, torrados e moídos em casa. 
Hoje temos as torrefadoras responsáveis por 
essa tarefa. Porém nem sempre conhecemos o 
conteúdo da embalagem do café a vácuo (Melo, 
2005).  

Dentre as ameaças ocultas à qualidade 
dos cafés estão as micotoxinas, em especial, a 
ocratoxina A (OTA), considerada perigo 
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significativo nesse produto. Ela é produzida por 
fungos filamentosos dos gêneros Aspergillus e 
Penicillium sp. os quais frequentemente 
contaminam grãos e cereais. (Levi et al., 1974). 

Ao avaliarem a presença de ocratoxina A 
em diferentes tipos de café, cru, torrado e moído 
e solúvel; Iamanaka & Taniwaki (2003) 
observaram que, tanto em café cru como solúvel 
os níveis foram superiores a 10 mg/kg dessa 
micotoxina não ocorrendo o mesmo no torrado. 
A redução dos níveis de ocratoxina, depois do 
processo de torrefação dos grãos, já havia sido 
constatada por Micco et al. (1987), porém nos 
cafés solúveis, a concentração do produto é 
responsável por um novo aumento dos teores da 
toxina. 

A recontaminação microbiológica do 
café, após a torrefação, pode acontecer por falta 
de boas práticas de fabricação, as quais 
objetivam manter as condições higiênicas 
durante o manuseio e o acondicionamento do 
produto final. Assim o produto que teoricamente 
estaria livre da ocratoxina pode ser 
recontaminado com fungos produtores dessa 
toxina. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
constituem um conjunto de normas empregadas 
em produtos, processos, serviços e edificações, 
para a promoção e certificação da qualidade e 
segurança do alimento. No Brasil, as BPF são 
legalmente regidas pelas Portarias 1428/93-MS 
(Brasil, 1993) e 326/97-SVS/MS (Brasil, 
1997a).  

Fatores como qualidade da matéria-
prima, arquitetura dos equipamentos e das 
instalações, condições higiênicas do ambiente 
de trabalho, técnicas de manipulação dos 
alimentos e a saúde dos funcionários são 
importantes e devem ser considerados na 
produção de alimentos seguros e de qualidade, e 
nas BPF. 

Dentre os microrganismos os fungos 
constituem um grande e diversificado grupo 
integrado por milhares de espécies que podem 
ser detectadas no solo, ar, água e alimentos. Eles 
são organismos eucariotas, aclorofilados, 
heterotróficos, com reprodução sexuada e 
assexuada, capazes de utilizar grande variedade 
de substratos como fontes de carbono, 
nitrogênio e energia. 

Até o ano 2000, a portaria 451/97-MS, 
(Brasil, 1997b), estabelecia um limite máximo 

para fungos filamentosos e leveduras no café 
torrado de 5 x 103 UFC por grama do produto, 
mas, a partir de 2001 essa portaria foi revogada 
pela RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, 
(Brasil, 2001). Essa nova resolução estabeleceu 
padrões apenas para Coliformes a 45oC/g no 
café torrado, tendo como objetivo 
compatibilizar a legislação nacional com os 
regulamentos em relação quanto aos critérios e 
padrões microbiológicos adotados para 
alimentos no âmbito do Mercosul. Portanto essa 
resolução eliminou o limite anteriormente 
estabelecido para fungos filamentosos e 
leveduras nesse produto, gerando preocupação 
dentre os microbiologistas, por permitir 
negligência por parte das empresas 
processadoras devido ao fato da não cobrança 
de uma análise ou controle pela ANVISA, 
podendo representar um retrocesso na busca e 
manutenção da qualidade crescente do café 
brasileiro. 

Felizmente, fatores como o investimento 
em marketing e controle de qualidade, tem sido 
uma arma eficaz da cafeicultura brasileira para a 
reconquista do mercado interno. Segundo Neves 
(2005), num período de 12 meses, 
compreendido entre novembro de 2003 e 
outubro de 2004, o consumo do produto no País 
cresceu 8,97%, cerca de seis vezes mais que a 
média mundial, de 1,5% ao ano. 

O Programa do Selo de Pureza, criado 
pela ABIC, em 1989 e, que ainda permanece 
ativo, foi a primeira iniciativa dessa entidade 
para impulsionar o consumo através da melhoria 
da qualidade, com sucesso reconhecido 
mundialmente. Em 2004, a ABIC deu mais um 
passo com uma segunda iniciativa, a criação e o 
lançamento do novo PQC - Programa de 
Qualidade do Café (ABIC, 2004a). O qual 
especifica requisitos os quais devem ser 
aplicados para a organização que executa as 
operações como armazenamento de matéria-
prima, torrefação, ensilagem, moagem e 
acondicionamento (embalagens individuais ou 
coletivas) e armazenagem. A avaliação da 
qualidade sensorial global, empregando 
provadores treinados é um dos objetivos desse 
programa (ABIC, 2006). 

Saber o que os consumidores esperam é 
muito importante para quem está na busca por 
novos mercados, bem como para a modificação 
de aspectos dos produtos para os mercados já 
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existentes. Freqüentemente, importantes 
decisões comerciais se originam desse tipo de 
estudo e com freqüência deles são 
desencadeadas novas estratégias de mercado 
(Guerrero, 1999). 

O método mais amplamente utilizado 
para avaliar as preferências do consumidor é a 
escala hedônica, a qual mede a aceitação do 
produto, seguindo uma escala previamente 
estabelecida que varia gradativamente, com 
base nos atributos “gosta” e “desgosta” (Chaves 
& Sproesser, 1996). Uma ferramenta que tem 
auxiliado bastante a interpretação dos dados de 
preferência é o mapa de preferência interno, o 
qual é baseado na análise de componentes 
principais. Os dados são arranjados em uma 
matriz, consistindo de amostras ou produtos 
(objetos) e consumidores (variáveis) (Helgesen 
et al., 1997). No gráfico, o conjunto de produtos 
é representado por pontos e os indivíduos por 
vetores, cuja direção representa o crescimento 
da preferência (Greenhoff & Macfie, 1994). 

No presente estudo o objetivo foi avaliar 
cinco marcas de café torrado e moído embaladas 
a vácuo, todas com selo de pureza da ABIC. 
Tendo sido realizadas avaliações para identificar 
o nível de fungos filamentosos e leveduras, 
aceitação sensorial hedônica com base no 
aspecto e odor dos pós de café torrado e a 
avaliação da aceitação global da bebida em 
cinco marcas. Também foi realizada uma 
pesquisa nos mercados locais para 
conhecimento do preço médio das marcas 
estudadas e ordem de venda. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Todas as análises foram conduzidas nos 

Laboratórios de Análises de Alimentos da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), Campus Medianeira. A pesquisa de 
preços e de ordenação de volume de venda foi 
realizada em seis mercados escolhidos 
aleatoriamente na cidade de Medianeira – PR. 

Para a análise microbiológica a partir de 
dois lotes das cinco marcas de café tradicional, 
embaladas a vácuo, e com selo de pureza da 
ABIC, procedeu-se a amostragem totalizando 
10 unidades amostrais. As análises foram 
realizadas em duplicata, sendo que, de cada 
embalagem individual foram retiradas duas 
porções de 25g. 

Cada uma das amostras foi diluída em 
225mL de água destilada tamponada e 
peptonada (ADTP) 0,1% até a diluição 10-4. 
Para a semeadura em placas foi empregado o 
método de plaqueamento em profundidade 
(pour-plate), utilizando-se 1mL de cada um dos 
inóculos e, 20 mL de ágar batata dextrose 
(BDA) para fungos filamentosos e leveduras da 
marca BIOLIFE, acidificado com 1,5 mL de 
ácido tartárico 10% para cada 100mL de meio. 

As colônias desenvolvidas foram 
contadas com o auxílio do contador de colônias, 
nas placas de Petri aos cinco e sete dias de 
incubação a uma temperatura média de 25 ± 
1oC. Só é recomendada a contagem de placas 
que apresentem entre 10 e 150 UFC - Unidades 
Formadoras de Colônias (Tournas et al., 2001).  

Para a análise sensorial procedeu-se 
amostragem aleatória de cada um dos lotes de 
cada uma das cinco marcas de café a vácuo 
escolhidas. Ela foi realizada com 102 
consumidores e apreciadores de café. Foram 
avaliados em uma sessão o odor dos pós, tendo 
sido servido cinco gramas de pó, de cada uma 
das cinco marcas, em copos plásticos brancos 
com capacidade para 50mL, identificados com 
números de três dígitos, tampados com papel 
alumínio, contendo cinco furos cada e a análise 
da aparência em outra sessão, tendo os pós sido 
apresentados na quantidade de cinco gramas em 
copo plásticos brancos com capacidade para 
50mL, identificados com números de três 
dígitos. 

Na análise de aceitação da bebida, o café 
foi preparado em uma cafeteira elétrica, Mallory 
Cafemax, equipada com filtro de papel, tendo 
sido vertida água quente (86ºC) sobre o pó. 
Utilizou-se um litro de água para cada 100 
gramas de pó, segundo recomendações de 
preparo do café da ABIC, (2004b). Depois de 
preparados os cafés das respectivas marcas 
foram igualmente adoçados com 100 gramas de 
açúcar e acondicionados em garrafas térmicas 
com capacidade para um litro.  

Na sessão de análise sensorial, as 
bebidas correspondentes foram degustadas, 
sendo provadas de forma monádica e em ordem 
aleatória. Foram servidos 25mL à temperatura 
média de 65oC em copos plásticos descartáveis 
brancos com capacidade para 50mL, disposto 
em alças próprias codificadas com números de 
três dígitos. Cada provador recebeu um copo de 
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200mL com água a 25ºC, para lavar a boca 
antes e entre as degustações de cada uma das 
amostras. 

A avaliação sensorial seguiu 
delineamento em blocos casualizados tendo sido 
a avaliação realizada com base na escala 
hedônica de nove pontos. Os dados obtidos 
foram avaliados através do mapa de preferência 
interno e da análise de variância. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 Análises microbiológicas 

 
A contaminação por fungos filamentosos 

e leveduras, nas amostras de todos os lotes, após 
cinco e sete dias de incubação foram menores 
que 5 x 103 UFC por grama do produto, o que 
significou que apesar da legislação da ANVISA 
não mais exigir esse parâmetro, os cafés dessas 
cinco marcas apresentaram-se dentro do limite 
anteriormente permitido. 

Quando se procura assegurar as boas 
práticas de fabricação, a qualidade 
microbiológica tende a melhorar, mesmo que 
esta não seja posta em prova periodicamente. 
Pode-se sugerir que a manutenção da qualidade 
se deva ao compromisso das empresas com a 
ABIC, uma vez que possuem o selo de pureza, 
mantendo um programa de autofiscalização. O 
objetivo do Selo de Pureza ABIC foi, 
exatamente, sanear o setor, distinguindo as 
indústrias preocupadas em produzir um café 
puro e denunciando as fraudadoras que 
misturam seus produtos, confundindo o 
consumidor (ABIC, 2004a). 

Apesar do Selo de Pureza ABIC atestar 
apenas que determinado produto é livre de 
misturas, e não garantir a qualidade do produto 
em termos microbiológicos e sensoriais, 
acredita-se que as empresas atualmente 
participantes desse programa estejam 
interessadas em entrar no novo programa da 
ABIC, o Programa de Qualidade do Café 
(PQC), além de estarem conscientizadas da 
importância da qualidade para o produto. 

Através do PQC, entidades 
especializadas fazem auditoria nas indústrias 
para verificar o cumprimento dos requisitos 
técnicos essenciais para que seus produtos 
sejam certificados com o Selo de Qualidade 
ABIC, garantia conferida pela ABIC – 

Associação Brasileira da Indústria do Café, às 
indústrias que produzem dentro das normas de 
qualidade recomendáveis e, com boas práticas 
de fabricação constantes no Programa de 
Qualidade do Café (PQC). O Selo de Qualidade 
ABIC dispensa o Selo de Pureza (ABIC, 2006). 

 
3.2 Análises sensoriais e pesquisa de mercado 

 
As médias das notas obtidas nas análises 

sensoriais podem ser visualizadas na Tabela 1. 
O teste F da análise de variância (5%), seguido 
pelo teste de Tukey (5%) não diferenciou as 
medias dos cafés quanto ao odor do pó e a 
preferência. Entretanto, a aparência do pó foi 
superior nas marcas 5, 4 e 1. 

O maior índice numérico de aceitação 
sensorial para aparência e odor do pó, foi obtido 
pelo café 5.Os resultados obtidos sugerem que: 
a análise de variância dos dados (seguida pelo 
teste de médias de Tukey) não permite detectar 
as diferenças na percepção das bebidas; ou que 
os próprios consumidores não os distinguem. 
No mapa de preferência interno (Figura 1) 
encontram-se mais informações a respeito da 
distinção das bebidas. Apesar dos percentuais de 
aceitação, representados por notas maiores que 
cinco, serem considerados aceitáveis, todas a 
marcas de café analisadas apresentaram médias 
de notas entre 5,4 e 6,7; caracterizados como 
indiferente e, gostei ligeiramente. Com base 
nesses resultados obtidos pode-se considerar 
que todas as marcas analisadas apresentaram 
baixa performance, apesar do desempenho das 
marcas 1, 4 e 5 ter sido melhor.  

Essas notas médias, relativamente 
baixas, podem ser explicadas pelo fato de todas 
as marcas testadas neste trabalho serem 
classificadas como café tradicional, os 
consumidores de café vêm se tornando mais 
exigentes e nenhuma das marcas aqui estudadas 
tratava-se de café especial ou gourmet. A 
definição café gourmet se refere à identificação 
de cafés de excelente qualidade, esta obtida 
através de uma infinidade de pormenores, que 
juntos possibilitam a obtenção de um café 
especial. Como fatores para a obtenção de um 
café gourmet, são considerados principalmente: 
a região produtora, a variedade escolhida, tratos 
culturais, beneficiamento e armazenamento. Um 
dos segmentos que mais tem crescido no setor 



 35

cafeeiro é o de produtos especiais, com 
qualidade superior (MALTA, 2000). 

 

 
Tabela 1 - Resultados médios das notas com base na escala hedônica (1 = desgostei muitíssimo, 5= indiferente, 9 = 
gostei muitíssimo) e percentual de aprovação das cinco marcas de cafés embalados a vácuo contendo selo de pureza da 
ABIC, avaliadas por 102 consumidores, pelos atributos: aparência e odor dos pós, e preferência em relação a aceitação 
global das bebidas. 
 

 
Marcas 

Aparência do pó  Odor do pó  Preferência 
Média** % de 

aceitação* 
 Média** % de 

aceitação* 
Média** % de 

aceitação* 
1 6,480ab 80,58  6,108a 72,42  5,931a 69,36 
2 6,088bc 70,38  5,833a 59,16  5,480a 61,20 
3 5,902c 69,36  5,941a 70,38  5,441a 55,08 
4 6,725a 87,72  5,941a 64,26  5,667a 64,26 
5 6,745a 88,74  6,196a 77,52  5,902a 67,32 

* % de aceitação é a porcentagem de notas maiores que 5. 
** Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente de acordo com o teste Tukey, a 5% de significância. 

 
 
As médias obtidas para aparência e odor 

dos pós foram superiores às obtidas para a 
aceitação global da bebida (preferência); esse 
resultado indica que os consumidores são mais 
exigentes quando tomam o café, do que quando 
avaliam o produto pelo pó.   

Outra hipótese seria de que eles 
apreciam atributos como aparência e odor mais 
do que o aroma e o sabor da bebida. Nenhuma 
das marcas obteve 70% de aceitação em relação 
à preferência onde foi realizada uma avaliação 
da aceitação global da bebida, o que representou 
a baixa performance dos produtos e o aumento 
da cobrança por qualidade pelos consumidores 
que participaram da avaliação. 

A ordem de venda obtida através de 
pesquisa nos seis mercados locais (Tabela 2), 
foi inversa à aceitação sensorial. As marcas 5 e 
1, que apresentaram os maiores índices de 
aceitação sensorial, foram as últimas colocadas 

em vendas. Isso provavelmente deva-se ao 
desconhecimento do sabor dos produtos 
contidos nas embalagens, indicando que marca 
ainda tem muito peso para o consumidor na 
hora da escolha de um produto. 

A maioria das estratégias de mercado 
para marcas tem como objetivo a atração de 
mais compradores, como forma de gerar 
maiores taxas de compra. Para tanto, a 
compreensão da geração de consumidores, 
assim como a dinâmica de suas compras, é 
essencial para se ter êxito. Assim o importante é 
compreender fatores que impulsionam os 
compradores a tomarem suas decisões, como se 
sentem a respeito de suas escolhas e, finalmente, 
o que planejam fazer com suas compras. 

O preço também é decisório na compra, 
pois as marcas 3 e 5 com os maiores preços 
médios ficaram nos 3o e 4o lugares 
respectivamente na ordem de venda (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Resultados das médias dos preços das cinco marcas de café embalados a vácuo contendo o selo de pureza da 
ABIC e respectiva ordem de venda, nos seis mercados estudados na cidade de Medianeira - PR. 
 

Marcas Preço médio em R$ Ordem de venda 

(1) 4,69 5o Lugar 

(2) 4,68 1o Lugar 

(3) 5,98 3o Lugar 

(4) 4,69 2o Lugar 

(5) 5,30 4o Lugar 

 
 
A marca 1, apesar do seu preço médio 

ser bem aceitável, não vende bem no mercado 
local, e dos 6 mercados pesquisados apenas um 
trabalha com essa marca e  não com freqüência, 
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além disso, a indústria que produz esse café 
vende-o para ser embalado pela marca 2, que 
não tem indústria produtora e, apenas a embala 
porém possui uma marca própria com boa 
aceitação local.A marca estampada na 
embalagem do produto 2 foi a grande 
responsável pela venda do produto quando 
comparada a qualidade do alimento contido no 
interior das embalagens do produto 1, 
configurando o peso da confiança da população 
na marca. 

Segundo Stephen King, citado por Aaker 
(1998): “O produto é algo que é feito na 
fábrica; a marca é algo que é comprado pelo 
consumidor: O produto pode ser copiado pelo 
concorrente; a marca é única. O produto pode 
ficar ultrapassado rapidamente, a marca bem 
sucedida é eterna”. 

Apenas no primeiro semestre de 2006, 
segundo ACNielsen (2006), 12 milhões de 
domicílios brasileiros compraram marcas 
próprias ao menos uma vez, sendo que destes 
46% são de nível sócio econômico alto (classes 
A +  B) e apenas 26,4% de classe baixa (Classes 
D + E).  Esses dados reforçam uma tendência 
mundial das marcas próprias deixarem de 
serem caracterizadas apenas pelo seu preço 
baixo, mas também por sua qualidade. 

Esperava-se que as marcas de café 1 e 2, 
tivessem obtido valores de preferência sensorial 
mais próximos, esse fato pode ser devido à 
perda de qualidade do produto original por 
algum fato desconhecido, como também deve-
se levantar a possibilidade da marca 1 enviar um 
café de qualidade inferior para a marca 2 
embalar, visto que a aceitação da 1 foi superior 
a 2. Para que se possa descobrir exatamente qual 
é o problema, são necessários mais pesquisas e 
análises envolvendo a matéria prima e as 
embalagens. 

As marcas 5 e 4 são de propriedade da 3, 
a qual mantém as três como cafés diferenciados. 
A marca 5 é mantida como uma marca própria, 
já a descrição da marca 4 é como sendo um café 
encorpado com aroma e sabor intensos e,  para a 
marca 3 é de um café puro e forte com sabor 
especial e aroma inconfundível. Mesmo estando 
em terceiro lugar nas vendas (Tabela 2), esse 
sabor especial da marca 3 não foi percebido 
pelos provadores, tendo sido observado mais de 
35% de rejeição por esse café e aceitação de 
apenas 55,08% (Tabela 1). Essa mesma marca 

foi a que apresentou preço médio mais elevado 
e menor aceitação sensorial da bebida. 

O mapa de preferência interno 
(MDPREF), gerou a representação gráfica 
apresentada na Figura 1, a qual permite a 
identificação das preferências entre as amostras 
analisadas. Nesse mapa pode-se observar que as 
avaliações dadas para as marcas 1 e 5 foram 
próximas e localizaram-se em um mesmo 
quadrante.  Para as marcas 2 e 3, apesar de 
estarem em quadrantes diferentes, também 
foram avaliações próximas. 

Existem dois componentes principais 
que explicaram a preferência global dos cafés, a 
dimensão 1 teve maior peso 81,39%, portanto, 
os cafés das marcas 5, 1 e 4 que se situaram do 
lado direito da Figura 1, estão na parte positiva 
da dimensão 1 que explica a maior parte da 
preferência pelos produtos. Os cafés 1 e 5 
apresentaram melhor odor do pó e o 4 melhor 
aparência do pó. Já os cafés 2 e 3, que estão do 
lado esquerdo da Figura 1, parte negativa da 
dimensão1, apresentaram menor aceitação. 

Para melhor compreensão da Figura 1 
pode-se associar a ela as informações dadas na 
Figura 2. A Figura 2A representa as direções da 
aceitação dos atributos avaliados, para as 
covariáveis aparência e odor do pó, as quais 
tiveram seus vetores também direcionados para 
os dois primeiros quadrantes.  

A Figura 2B mostra um conjunto de 
vetores que representam a direção individual da 
preferência. A avaliação realizada por essa 
população pode ser agrupada em 2 clusters que 
também foram orientados para os dois primeiros 
quadrantes, o que nos leva a observar que 
existem dois grupos de consumidores bem 
definidos, um que leva mais em conta o odor do 
pó e outro que gosta da bebida vinda de um pó 
de melhor aparência. 

Ao observarmos a Figura 2B podemos 
perceber que existem gostos muito distintos 
entre as 102 pessoas amostradas, o que 
ocasionou a pouca diferença entre as cinco 
marcas analisadas. Apesar disso podemos notar 
que, a maioria dessas pessoas, localizaram-se na 
parte direita do gráfico, resultando nos clusters 
1 e 2, confirmando a direção da preferência, já 
mostrada na Figura 2A. 

Poderíamos afirmar que não foi possível 
detectar grandes diferenças de aceitação, mas 
com base na avaliação hedônica realizada pelos 
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consumidores a marca 2, precisaria melhorar 
principalmente seu odor e a 3 a qualidade da 
bebida. As demais marcas foram sensorialmente 
bem aceitas, mas de acordo com os resultados 

da preferência todas poderiam melhorar, sendo 
que a 1 poderia melhorar a aparência do pó e a 4 
o odor do pó.  

 
 

 
 

Figura 1 - Mapa de preferência interno gerado com os dados das avalaiações da bebida, feita pelos 102 consumidores 
do produto, com base na escala hedônica de nove pontos para as cinco marcas comerciais de café torrado e moído 
embalado a vácuo contendo o selo de pureza da ABIC: principais componentes 1 e 2. 
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Figura 2 - Correlação das covariáveis aroma a aparência do pó com os dois componentes principais (A) e correlação 
entre consumidores e os componentes principais (B).  

 
 
A marca 5 não apresentou grandes 

problemas sensoriais, com base na avaliação 
hedônica realizada, mas precisa de um maior 
investimento em marketing, pois apesar de ter 
apresentado os melhores resultados nessa 
análise está em quarto lugar no ranking de 
vendas locais. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Dentro das condições em que foi 

realizada a pesquisa e com base nos resultados 
obtidos pode-se concluir que: 

As cinco marcas de café analisadas 
apresentaram padrão microbiológico aceito 
conforme estabelecido pela portaria 451/97-MS; 

A aceitação sensorial para todas as 
marcas avaliadas foi relativamente baixa entre 
indiferente e gostei ligeiramente, sendo que os 
melhores desempenhos foram observados nas 
marcas 5, 1 e 4, mas essa preferência não 
interfere no volume de vendas devido a fatores 
extrínsecos ao produto, como valor da marca, 
preço e marketing. 
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