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RESUMO

A utilização da Sensometria tem-se consolidado no desenvolvimento de novos produtos e no controle da qualidade dos mesmos. A compreensão, determinação e avaliação das

características sensoriais dos produtos tornam-se importante em muitas situações, como: estudos de tempo de vida, “product matching”, “product mapping”, especificações e

controle da qualidade, reformulação do produto, detecção de cheiros e sabores estranhos ao produto, aceitabilidade do produto pelo consumidor, dentre outros. Uma das

principais aplicações da Sensometria é na avaliação da qualidade de produtos. Dentro de um contexto atual de competitividade e de intensa disputa de mercado entre as

empresas, a análise sensorial tornou-se uma importante ferramenta no controle de qualidade dos mais diversos tipos de produção. Uma vez que essa técnica fornece uma

avaliação das características de um dado produto através da percepção dos órgãos de sentidos humanos, torna-se necessário a seleção destes avaliadores para a obtenção de

resultados mais precisos. Este trabalho tem como objetivo a comparação de dois diferentes testes de hipóteses, ambos baseados na análise de componentes principais, que

podem ser empregados na avaliação da consonância entre os provadores ou unidimensionalidade de um painel sensorial. Os métodos que comparados são: Teste Monte Carlo

para para Unidimensionalidade (TMCU) proposto por Amorim, (2009), Teste Fujikoshi apresentado por Gebert, (2010). Utilizamos um programa para avaliar as taxas de erro tipo I

e poder dos testes, via simulação Monte Carlo, utilizando-se o software R. A partir dos resultados obtidos, indicou-se os métodos que apresentaram melhores desempenho.
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