
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Alimentos 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 

 

Tese 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL, CONSUMO E QUALIDADE DE AZEITES DE 

OLIVA VIRGEM EXTRA 

 

 

 

 

 

Zaida Luiza Camacho Jorge 

Economista Doméstica 

M. Sc. em Ciências 

 

 

 

 

Pelotas, 2013



i 

ZAIDA LUIZA CAMACHO JORGE 

Economista Doméstica 

M. Sc. em Ciências 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL, CONSUMO E QUALIDADE DE AZEITES DE OLIVA 

VIRGEM EXTRA 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Faculdade de Agronomia 
Eliseu Maciel, como requisito parcial à 
obtenção do título de Doutor em Ciências 
(Ciência e Tecnologia de Alimentos). 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Rui Carlos Zambiazi (UFPel). 
 
Co-Orientadora: Pesq. Drª. Ana Cristina Richter Krolow 
(CPACT-EMBRAPA). 

 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2013



i 

J82a      Jorge, Zaida Luiza Camacho 

Análise sensorial, consumo e qualidade de azeites de oliva virgem extra / 
Zaida Luiza Camacho Jorge; Rui Carlos Zambiazi, orientador; Ana Cristina 
Richter Krolow, co-orientador. – Pelotas, 2013. 

              193f. : il. 

 

Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2013.  

 

      1. Análise sensorial. 2. Parâmetros de qualidade. 3. Azeite de oliva. 4. 
Estudo de consumo. I. Jorge, Zaida Luiza Camacho, orient. II. Krolow, Ana 
Cristina Richter, co-orientador.III. Título. 

 

                                                                                                         CDD: 665.3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na Fonte: Leda Cristina Peres Lopes CRB: 10/2064 

Universidade Federal de Pelotas 

 

 

 

 

 

 



ii 

ZAIDA LUIZA CAMACHO JORGE 

Economista Doméstica 

M. Sc. em Ciências 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL, CONSUMO E QUALIDADE DE AZEITES DE OLIVA 

VIRGEM EXTRA 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Faculdade de Agronomia 
Eliseu Maciel, como requisito parcial à 
obtenção do título de Doutor em Ciências 
(Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

 

 

 
Comissão de orientação: 
Prof. Dr. Rui Carlos Zambiazi (Orientador) – CCQFA/UFPel 
Pesq. Drª. Ana Cristina Richter Krolow (Co-orientadora) – EMBRAPA 
Prof. Dr. Jorge Adolfo Silva – DCTA/UFPel 
 

Comissão examinadora: 
Presidente: 
Prof. Dr. Rui Carlos Zambiazi – CCQFA/UFPel 
Titulares: 
Prof. Dr. Marcelo Barbosa Malgarim – FAEM/UFPel 
Profª. Drª. Márcia Arocha Gularte – CCQFA/UFPel 
Profª. Drª. Márcia de Mello Luvielmo – CCQFA/UFPel 
Profª. Drª. Maria Isabel de Queiroz – EQA/FURG 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu esposo Rogério e ao meu 

filho Gabriel, meus amores e 

companheiros de caminhada. 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao Prof. Pedro Luiz Antunes, pela amizade, pelos conhecimentos e 

ensinamentos adquiridos de vida de um verdadeiro orientador... Que no meio deste 

trabalho seguiu a caminhada em outro lugar... Saudades! 

Obrigada por tudo! 

 

e 

 

Á Prof.ª Rosa de Oliveira Treptow, pela “verdadeira amizade”, incansável paciência, 

incentivo, disponibilidade, orientação, interesse, companheirismo e apoio técnico 

fundamental ao longo do trabalho. 

 

e 

 

Ao Prof. Dr. Rui Carlos Zambiazi, pela amizade de tantos anos, pela paciência, 

disponibilidade, orientação, pelos conhecimentos adquiridos e apoio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando desejamos algo puro, do fundo de nossas 

almas, o universo está lá, a conspirar para que o 

nosso sucesso seja inevitável... Acreditando que 

tudo está escrito e que apesar do livre arbítrio, 

sempre chegamos ao encontro do que nos foi 

destinado... Por isso agradeço todos os dias por 

todos os meus momentos e por todas as pessoas 

que de alguma forma fazem parte da minha vida... E 

todos que casualmente entram e saem da minha 

existência...  

 

(Maktub – Estava Escrito) 

 

 

 



vi 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao terminar este trabalho, gostaria de expressar alguns agradecimentos: 

À Universidade Federal de Pelotas pela oportunidade de realizar o curso de 

Pós-graduação. 

Aos Professores e funcionários do Departamento de Ciência e Tecnologia 

dos Alimentos pela amizade, confiança e conhecimentos adquiridos para a 

realização deste trabalho. 

Prof. Dr. Jorge Adolfo Silva, pela amizade, confiança e auxilio.  

À EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agropecuário de Clima Temperado, pela 

concessão bolsa de estudo, auxilio e custeio deste projeto, em especial a 

pesquisadora Dra. Ana Cristina Richter Krolow e pesquisador Dr. Enilton Fick 

Coutinho. 

Aos funcionários da EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agropecuário de 

Clima Temperado, em especial Jussara, Fernando e Núbia. 

Ao Dr. Osvaldo Moro da CAPTAS (capacitacion, asesoramiento de procesos 

tecnológicos y analisis sensorial de alimentos) pelo treinamento sensorial em azeite 

de oliva e pelo fornecimento das amostras padrões, necessárias para execução do 

treinamento da equipe sensorial de azeites de oliva. 

A Incansável equipe de provadores de azeites de oliva, formada por: 

Natércia, Rogério, Vagner, Fernando, Rosa, Valter, Daniela, Enilton, Ana, Núbia, 

Nara, Márcia e João Pedro. 

Aos amigos e colegas Andressa Carolina Jacques, Vagner Brasil Costa, 

Marla Sganzerla, pela amizade, auxílio e incentivo. 

Ao Professor Marcos Oliveira Treptow pelas correções ortográficas da tese. 

Aos meus pais pela minha existência e pelo amor que me foi dedicado. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

RESUMO GERAL 

 

 

JORGE, Zaida Luiza Camacho. Análise sensorial, consumo e qualidade de 
azeites de oliva virgem extra. 2013. 193 f.. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia Alimentos. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas.  
 
A Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, define azeite de oliva como 
produto obtido somente do fruto da oliveira (Olea europaea L.), excluído todo e 
qualquer óleo obtido pelo uso de solvente, por processo de re-esterificação ou pela 
mistura com outros óleos, independentemente de suas proporções. Os maiores 
produtores são Espanha, Itália, Grécia e Portugal.  O consumo do Brasil nos últimos 
5 anos aumento mais de 137%, atingindo um consumo per capita de 324 g, sendo o 
segundo maior importador mundial. Este  trabalho teve como objetivos gerais 
selecionar e treinar uma equipe de julgadores para avaliar sensorialmente amostras 
de azeites de oliva virgem extra monovarietal e “blends”, e de avaliar alguns 
parâmetros de qualidade destas amostras. Para isto foram definidos três 
experimentos. No primeiro experimento foi selecionado, treinado e avaliado uma 
equipe de julgadores sensoriais de azeites de oliva. No final do processo de 
formação, definiu-se um grupo de 10 julgadores. O segundo experimento consistiu 
na análise de parâmetros de qualidade de 17 amostras de azeites de oliva virgem 
extra monovarietal e "blends", oriundas de diferentes origens e de diferentes países, 
tradicionalmente comercializadas no sul do Rio Grande do Sul. Os parâmetros de 
qualidade analisados foram acidez, índice de peróxido, absorção no espectro 
ultravioleta em 232 e 270 nm e a análise sensorial realizada por uma equipe de 10 
julgadores treinados. Os resultados demonstraram que somente 5 amostras se 
enquadraram dentro da classificação para o grupo de Azeite de Oliva Virgem, tipo 
“virgem extra”. Finalmente, o terceiro experimento consistiu avaliar as características 
sensoriais com uso de escalas não estruturadas de seis amostras de azeite de oliva 
do grupo azeite de oliva virgem, tipo virgem extra, de diferentes origens, além de 
verificar o comportamento dos consumidores através de técnicas multivariadas. O 
estudo de consumo demonstra que mais da metade dos consumidores consomem 
azeites de 1 a 5 vezes por semana, demonstrando maior preferência por azeites 
virgens extra de origem portuguesa, seguido do azeite de origem espanhola. Através 
dos atributos frutado e picante foi possível classificar os consumidores em relação 
as suas preferências, definidas pelos “blends” de azeites de origem italiana, 
portuguesa e espanhola. O mapa de preferência externo demonstrou que os 
consumidores preferiram as amostras de origem grega e espanhola. 
 
Palavras-chave: Analise sensorial. Azeite de oliva. Parâmetros de qualidade. 
 

 

 

 

 



viii 

GENERAL ABSTRACT 

 

 

JORGE, Zaida Luiza Camacho. Sensory analysis, consumption and quality of 
extra virgin olive oils. 2013. 193 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia Alimentos. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas. 
 
The Normative Instruction Nº 1 of January 30, 2012, defines olive oil as only product 
obtained from the fruit of the olive tree (Olea europaea L.), excluding of any oil 
obtained by solvent, by a re-esterification process or by mixing with other oils, 
regardless of their proportions. The largest producers are Spain, Italy, Greece and 
Portugal. The consumption of Brazil in the last 5 years increased more than 137%, 
reaching a per capita consumption of 324 g, being the second largest importer in the 
world. This study aimed to select and trains a team of judges to sensory evaluate 
samples of monovarietal and "blends" of extra olive oils, and evaluate some quality 
parameters of these samples. For this it was defined three experiments. In the first 
experiment was selected, trained and evaluated a team of sensory judges for olive 
oils. At the end of the training process, it was set up a group of 10 judges. The 
second experiment consisted in the analysis of quality parameters of 17 samples of 
extra virgin monovarietal and blends of olive oils, from different origens and from 
different countries, traditionally commercialized in southern of Rio Grande do Sul.The 
quality parameters analyzed were acidity, peroxide value, ultraviolet absorption at 
232 and 270 nm and sensory analysis performed by a team of 10 trained judges. The 
results showed that only 5 samples not fit within the classification for the group of 
Virgin Olive Oil, such as "extra virgin". Finally, the third experiment consisted in 
evaluate the sensory characteristics using unstructured scales for six samples of 
virgin olive oil, extra virgin kind, from different sources, in addition to verifying the 
behavior of consumers through multivariate techniques. The consumption study 
shows that more than half of consumers consume olive oil 1-5 times a week, showing 
a greater preference for extra virgin olive oils of Portuguese origin, followed by the oil 
from Spanish origin. Through the attributes fruity and spicy was possible to classify 
the consumers regarding their preferences set by the "blends" of oils of Italian, 
Portuguese and Spanish. The external preference mapping showed that consumers 
preferred the samples of Greek and Spanish. 
 
Keywords: Sensory Analysis. Olive oil. Quality parameters. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A história do azeite de oliva se desenvolve ao longo dos séculos de forma 

paralela ao cultivo da oliveira. O azeite produzido dos frutos destas oliveiras, que 

etimologicamente provem da palavra árabe “az-zaitun”, que significa suco da 

azeitona, vem sendo utilizado há séculos como alimento, combustível, loção para 

pele, anticoncepcional, detergente, preservativo, pesticida, perfume e adorno, bem 

como cura para doenças cardíacas, dores de estômago, perda de cabelo, 

tratamento de flatulência e transpiração excessiva (GOUVEIA, 1995). 

O azeite contido no fruto da azeitona é o protótipo de sua qualidade. Quando 

ocorre a deterioração das azeitonas no campo, pela ação de pragas, por 

enfermidades, inadequação da colheita, ao caírem ao solo, ou devido a danos antes 

da elaboração do azeite, ou ainda devido ao processo de extração inadequado, os 

azeites adquirem sabores e odores indesejáveis, e com isto ocorrem perdas 

significativas de qualidade do produto final (CIVITOS et al., 1992).  

No final dos anos 50, a Comunidade Economica Europeia e o Conselho 

Oleícola Internacional (COI), órgãos que estipulam parâmetros de qualidade dos 

azeites de oliva, começaram a tratar da divisão qualitativa entre os azeites, visto que 

o abismo entre sabor e nutrição, azeites de baixa qualidade e azeites gourmet 

aumentou e não havia uma distinção legal definida entre o razoável, o ruim e o 

excelente. Em 1960 foi aprovada a lei que definiu que o azeite virgem extra não 

poderia apresentar odores e sabores repugnantes, denominados de defeitos, como, 

ranço, mofo, mas não especificou como e por quem esses defeitos deveriam ser 

determinados. Assim, foi atribuído ao COI a tarefa de definir estes parâmetros 

através de um teste de degustação. No inicio dos anos 80, uma pequena equipe de 

químicos e cientistas sensoriais da Itália e Espanha, avaliaram o azeite por duas 
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décadas, onde foram identificados os principais atributos de sabor e aroma do azeite 

de oliva. A metodologia resultante do COI, juntamente com um conjunto de 

requisitos químicos, tornou-se a base da nova legislação internacional sobre o azeite 

de oliva, que foi aprovada em 1991, e que vigora ate hoje com algumas 

modificações (MUELLER, 2012). 

Com esta legislação, o azeite de oliva tornou se o primeiro alimento do 

mundo que possui sua qualidade determinada legalmente. Esta legislação determina 

que os parâmetros de qualidade aplicada aos azeites de oliva virgem incluam a 

acidez, relacionada a processos hidrolíticos; o índice de peróxido e a absorbância na 

região do ultravioleta, relacionados ao grau de oxidação; e a análise sensorial, 

relacionada a características sensoriais. Alem destes, são definidos outros 

parâmetros que determinam não somente a qualidade dos diferentes azeites, mas 

também seu grau de pureza. 

 O consumo de azeite de oliva no Brasil é de 61,5 mil toneladas (2010/2011) 

contra 26,0 mil toneladas em 2005/2006, o que significa um aumento de consumo 

neste período de mais de 137%, apresentando um consumo per capita de 324 

gramas (2010/2011) (COI, 2012; TAILOR, 2012). 

O Brasil importa praticamente todo azeite consumido, sendo o segundo 

maior importador mundial de azeite de oliva e de azeitona de mesa (87,0 mil ton.).  A 

produção nacional de azeite de oliva esta ainda é insipiente, não apresentando 

expressão de volume comercial. 

 Em decorrência deste cultivo, estão sendo colocados à venda no mercado 

nacional os primeiros azeites de oliva produzidos no Brasil, o que fez surgir à 

necessidade da implantação de uma legislação nacional que garanta a qualidade 

dos azeites produzidos, e dos azeites importados, muitos dos quais embalados no 

país. 

Desta forma foi elaborada a Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 

2012, que estabelece o “Regulamento Técnico do Azeite de Oliva e do Óleo de 

Bagaço de Oliva”, a qual esta baseada na legislação internacional elaborada pelo 

COI. O regulamento técnico tem por objetivo definir o padrão oficial de classificação 

do azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva, considerando seus requisitos de 

identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a rotulagem, nos 

aspectos referentes à classificação do produto (BRASIL, 2012).  
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A Instrução Normativa define que azeite de oliva é o produto obtido somente 

do fruto da oliveira (Olea europaea L.), excluído todo e qualquer óleo obtido pelo uso 

de solvente, por processo de re-esterificação ou pela mistura com outros óleos, 

independentemente de suas proporções (BRASIL, 2012).  

Em função disto, surge a necessidade de formação de equipes de julgadores 

para a avaliação sensorial de azeites de oliva, frente à demanda da introdução da 

olivicultura no Brasil, bem como para avaliar amostras importadas existentes a 

venda no mercado, de forma a se adequar aos requisitos sensoriais presentes na 

legislação brasileira elaborada pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) através da Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012.  

Assim os objetivos deste trabalho foram, selecionar, treinar e avaliar uma 

equipe de julgadores para a análise sensorial de azeites de oliva virgem; avaliar os 

parâmetros de qualidade de algumas amostras de azeites de oliva virgem extra 

monovarietais e "blends", importados, comercializadas no sul do Rio Grande do Sul, 

de acordo com a Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012 e avaliar as 

características sensoriais com uso de escalas não estruturadas de seis amostras de 

azeite de oliva do Grupo azeite de oliva virgem, tipo virgem extra, de diferentes 

origens, além de verificar o comportamento dos consumidores através de técnicas 

multivariadas.    
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CAPÍTULO 1 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1 HISTÓRICO DO AZEITE DE OLIVA NO MUNDO E NO BRASIL 

 

 

A história do azeite de oliva se desenvolve ao longo dos séculos de forma 

paralela ao cultivo da oliveira. O azeite produzido dos frutos das oliveiras, que 

etimologicamente provém da palavra árabe “az-zaitun”, que significa suco da 

azeitona, (GOUVEIA, 1995). 

Mueller (2012) relata que os documentos mais antigos a mencionar o azeite 

de oliva foram em tabuletas cuneiformes escritas em Ebla, no século XXIV a.C., 

onde mencionam equipes de inspetores que fiscalizavam olivicultores e moleiros 

para evitar práticas fraudulentas. O autor cita ainda que em poemas e textos 

sagrados descrevem que o azeite de oliva não era utilizado somente como alimento, 

mas também como um catalisador da vida civilizada e uma ligação vital entre o 

humano e o divino, a qual colheu brilhos e aromas que nunca haviam sido 

percebidas, como do episódio de Maria Madalena, a prostituta arrependida, que 

unge os pés de Cristo com azeite aromático, que enche a casa com sua fragrância, 

depois os seca e limpa com o próprio cabelo. Ou do profeta Maomé, que usava tanto 

azeite de oliva na pele que, freqüentemente, encharcava seu chalé ou dos faraós 

egípcios que faziam oferendas de agradecimento ao deus sol Rá com seu melhor 

azeite. 
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O cultivo da olivicultura no mundo esta concentrado entre as latitudes 30 e 

45º, tanto no hemisfério Sul quanto no Norte, estando presente no hemisfério Sul em 

latitudes tropicais com climas modificados pela altitude. Estima-se que o cultivo 

mundial seja de aproximadamente 1.000.000.000 de oliveiras em 10 milhões de 

hectares, e destes cerca de 98% estão localizados nos países da Costa 

Mediterrânea e 1% no continente americano (COI, 2012). 

O COI (Conselho Oleícola Internacional) é uma organização 

intergovernamental instituída pelas Nações Unidas em 1958 com o objetivo de 

auxiliar produtores e fabricantes de azeite de oliva, financiar pesquisas de qualidade 

e promover o consumo do produto. Atualmente fazem parte deste Conselho 43 

nações, os quais cultivam oliveiras e produzem azeites. No final dos anos 50 a 

Comunidade Economica Europeia e o COI começaram a introduzir a classificação 

em termos de qualidade dos azeites, em função das grandes diferenças entre sabor 

e nutrição, azeites de baixa qualidade e azeites Premium (gourmet), porque não 

havia uma distinção legal definida entre o razoável, o ruim e o excelente. Em 1960 

foi aprovada a lei que definiu a qualidade do azeite virgem extra, o qual não poderia 

apresentar odores e sabores repugnantes como, ranço, mofo e outros, mas não 

especificou como e por quem esses atributos deveriam ser determinados. 

(MUELLER, 2012).   

 

 

2 QUALIDADE DO AZEITE DE OLIVA 

 

 

Uceda et al. (2006) descrevem que existem distintas concepções de 

qualidade, que podem ser estabelecidas por normas e também por fatores 

nutricionais, comerciais, sensoriais entre outros.  

Três definições podem ser atribuídas ao azeite de oliva: “genuíno”, 

“autentico” e “tipo“. O azeite “genuíno“ deve ser natural, e não apresentar 

modificações ou adulterações em sua composição, permitindo distingui-lo dos 

demais óleos e gorduras. Um azeite é denominado de “autentico” quando reune um 

conjunto de características que o classificam como diferente e superior a outros 

similares. O azeite é classificado como “tipo“ se apresentar uma ou mais 

características que estão presentes em um grupo, especifico de amostras, causadas 
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por influencias definidas locais ou regionais, segundo estas características. Apenas 

o azeite de oliva virgem extra, reune todas estas características (MARTINEZ, 2007; 

GOUVEIA, 1995). 

Segundo Cert (1995), o controle sensorial e analítico das gorduras vegetais 

tem como finalidade determinar as características principais de qualidade, pureza e 

presença de resíduos estranhos. A qualidade determina as categorias dos azeites e, 

a pureza garante a ausência de misturas do azeite com outros óleos, como 

conseqüência de uma contaminação acidental durante o processo de extração, 

envase ou transporte, ou de uma prática fraudulenta derivada da diferença de 

preços entre os óleos. Os resíduos que geralmente se controlam são os restos de 

tratamentos agrícolas nas plantações (praguicidas e herbicidas), os produtos 

empregados na obtenção dos óleos (solventes, contaminantes da água), 

contaminantes ambientais e substâncias naturais de caráter tóxico presentes no 

vegetal de onde se extrai o óleo. 

Como existe uma diferença entre, tanto em  qualidades como no seu preço. 

Portanto, foi necessário estabelecer um conjunto de critérios objetivos para 

estabelecer diferenças entre eles, com base nas características sensoriais e na 

medida de determinados parâmetros físico-químicos (PINÉ et al., 2009).  

O Conselho Oleícola Internacional (COI, 2009) e a Comissão do Codex 

Alimentarius (FAO/WHO, 2001) estabelecem critérios internacionais de qualidade e 

identidade para as diferentes categorias de azeites de oliva. No Brasil, os critérios 

são estabelecidos pela Instrução Normativa do MAPA nº1, de 30 de janeiro de 2012 

(BRASIL, 2012). 

Pela Instrução Normativa (Brasil, 2012), os requisitos de identidade do azeite 

de oliva e dos óleos de bagaço de oliva são definidos pela matéria-prima e pelos 

processos de obtenção, e os requisitos de qualidade são definidos em função do 

percentual de acidez livre, índice de peróxidos, da extinção específica no ultravioleta 

e pela analise sensorial. 

A Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, define azeite de oliva 

como sendo o produto obtido somente do fruto da oliveira (Olea europaea L.), 

excluído todo e qualquer óleo obtido pelo uso de solvente, por processo de re-

esterificação ou pela mistura com outros óleos, independentemente de suas 

proporções (BRASIL, 2012). 
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De acordo com esta Instrução Normativa do MAPA nº1, o azeite de oliva e o 

óleo de bagaço de oliva são classificados nos grupos: 

a) azeite de oliva virgem: produto extraído do fruto da oliveira unicamente 

por processos mecânicos ou outros meios físicos, sob controle de 

temperatura adequada, mantendo-se a natureza original do produto; o 

azeite assim obtido pode, ainda, ser submetido aos tratamentos de 

lavagem, decantação, centrifugação e filtração, observados os valores 

dos parâmetros de qualidade previstos na instrução normativa; 

b) azeite de oliva: produto constituído pela mistura de azeite de oliva 

refinado com azeite de oliva virgem ou com azeite de oliva virgem extra; 

c) azeite de oliva refinado: produto proveniente de azeite de oliva do grupo 

azeite de oliva virgem mediante técnicas de refino que não provoquem 

alteração na estrutura glicerídica inicial; 

d) óleo de bagaço de oliva: produto constituído pela mistura de óleo de 

bagaço de oliva refinado com azeite de oliva virgem ou com azeite de 

oliva virgem extra;  

e) óleo de bagaço de oliva refinado: produto proveniente do bagaço do fruto 

da oliveira mediante técnica de refino que não provoque alteração na 

estrutura glicerídica inicial. 

 

Os azeites de oliva e os óleos de bagaço de oliva, de acordo com os 

parâmetros de qualidade estabelecidos na Instrução Normativa, são classificados 

em tipos, podendo, ainda, serem enquadrados como fora de tipo e desclassificado. 

O azeite de oliva do grupo azeite de oliva virgem é classificado em três tipos, 

denominados de virgem extra, virgem e lampante: 

a) azeite de oliva virgem extra - azeite de oliva virgem obtido do fruto da 

oliveira unicamente por processos mecânicos ou outros meios físicos, 

sob controle de temperatura, mantendo-se a natureza do produto sem se 

levar a deterioração, possuindo acidez livre de no máximo 0,8%, 

expressa em ácido oléico, cujas demais características correspondam às 

estipuladas para esta categoria; 

b) azeite de oliva virgem - azeite de oliva virgem obtido do fruto da oliveira 

unicamente por processos mecânicos ou outros meios físicos, sob 

controle de temperatura, mantendo-se a natureza do produto sem se 
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levar a deterioração, com acidez livre de no máximo 2,0%, expressa em 

ácido oléico, cujas demais características correspondam às estipuladas 

para esta categoria; 

c) lampante - azeite de oliva virgem obtido do fruto da oliveira unicamente 

por processos mecânicos ou outros meios físicos, sob controle de 

temperatura, mantendo-se a natureza do produto sem se levar a 

deterioração, com acidez livre maior do que 2,0%, expressa em ácido 

oléico, cujas demais características correspondam às estipuladas para 

esta categoria. 

 

Até o primeiro terço do século XX os critérios sensoriais eram os únicos 

determinantes de qualidade do azeite de oliva, e apartir daquele momento é que, 

começou a se utilizar a acidez livre como parâmetro de qualidade. Posteriormente foi 

incorporada a análise de índice de peróxido e absorbância no ultravioleta medida em 

K270nm.(HERRERA e DUEÑAS, 2008).  

Os critérios de qualidade aplicáveis nos azeites de oliva incluem a acidez, 

relacionada a processos hidrolíticos; índice de peroxidos e absorbância no 

ultravioleta medida em K232nm e K270nm, que esta relacionada com a oxidação do 

azeite de oliva; e as características sensoriais. Existem outros parâmetros que 

determinam, alem da qualidade, a pureza dos azeites, indicando possíveis 

adulterações  (HERRERA e DUEÑAS, 2008). 

 

 

2.1 ACIDEZ 

 

 

O conteúdo de acidez depende de vários fatores, como por exemplo, as 

pragas a que a oliveira esteve exposta, do clima e da manipulação das azeitonas, do 

processo de produção e armazenamento do azeite, entre outros (BOSKOU, 1998; 

FIGUERES et al., 1997; TOUS et al., 1998). 

O azeite contido em azeitonas sadias possui 0% de acidez livre. Qualquer 

injúria induzida na azeitona durante a colheita, transporte e estocagem no pré-

processamento, originam danos nos tecidos que propiciam a ação das lípases, as 

quais hidrolisam os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos livres e, 
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conseqüentemente, induzindo ao aumento da acidez (UCEDA et al., 2008; TOUS et 

al., 1997; PEIXOTO et al., 1998). 

O conteúdo de ácidos graxos livres (expresso em ácido oléico) é um 

importante índice de qualidade, sendo utilizado como critério determinante na 

classificação do azeite de oliva dentro das várias categorias comerciais do produto 

(BOSKOU, 1998; AUED-PIMENTEL et al., 2008). 

A acidez é um parâmetro negativo, embora não tenha relação direta na 

alteração do sabor do azeite de oliva. Quanto menor o grau de acidez  mais alta é 

sua qualidade, valores próximos a 0,1% indica um estado perfeito (HERRERA e 

DUEÑAS, 2008;  PINÉ et al., 2009). 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, os 

parametros de acidez livre (%) dos diferentes azeites são: 

a) grupo azeite de oliva virgem - tipos, extra virgem - menor ou igual a 0,80; 

virgem - menor ou igual a 2,00 e para lampante - maior que 2,00; 

b) grupo azeite de oliva - tipo único menor ou igual a 1,00; 

c) grupo azeite de oliva refinado - tipo único menor ou igual a 0,30; 

d) grupo óleo de bagaço de oliva – tipo único menor ou igual a 1,00; 

e) grupo óleo de bagaço de oliva refinado – tipo único menor ou igual a 

0,30. 

 

 

2.2 ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

 

 

Os peróxidos são produtos formados a partir da oxidação de óleos e 

gorduras devido à ação do oxigênio. Estes compostos atuam sobre o iodeto de 

potássio proporcionando a medida do conteúdo de oxigênio reativo, que é expresso 

em miliequivalentes de oxigênio ativo por quilograma de azeite. O limite do índice de 

peróxido para que o azeite de oliva seja considerado próprio para o consumo 

humano é de 20 meq. de 02 ativo. kg-1 (GRANADOS, 2000; MORETTO e FETT, 

1998;  UCEDA et al. 2008). 

As papilas gustativas são muito sensíveis a alguns compostos oriundos do 

processo de oxidação, de forma que são necessárias apenas pequenas quantidades 

destes compostos para alterar o sabor do azeite (ANGEROSA et al., 1996; 



26 

SALVADOR et al., 2000; APARÍCIO, 2003). Portanto, o indice de Peróxido 

determina o estado de oxidação de um azeite antes que desencadeie odores e gosto 

estranhos no azeite (ANGEROSA et al., 1996; SALVADOR et al. 2000; APARÍCIO et 

al., 2003; PINÉ et al., 2009; JORGE, 2010). 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, os 

parâmetros de Índice de Peróxidos (meq./kg) dos diferentes azeites são: 

a) grupo azeite de oliva virgem - tipo extra virgem e virgem - menor ou igual 

a 20,0. 

 

E para Lampante não se aplica: 

a) grupo azeite de oliva - tipo único menor ou igual a 15,00; 

b) grupo azeite de oliva refinado - tipo único menor ou igual a 5,00; 

c) grupo óleo de bagaço de oliva – tipo único menor ou igual a 15,00; 

d) grupo óleo de bagaço de oliva refinado – tipo único menor ou igual a 

5,00. 

 

 

2.3 ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA 

 

 

Esta análise é utilizada para a determinação da autenticidade do azeite de 

oliva ou para a verificação de sua qualidade. A análise baseia-se nos métodos 

espectrofotométricos na região do ultravioleta, onde elevados coeficientes de 

extinção na região do ultravioleta se deve a oxidação ou ao desdobramento de 

produtos formados durante o armazenamento do azeite, ou também podem ser 

decorrentes de alterações ocorridas durante o processo de refino, indicando a 

presença de azeite ou de óleo refinado na amostra analisada (BOSKOU, 1998; 

AGUILERA et al., 2005). 

Os hidroperóxidos conjugados absorvem aos comprimentos de onda de 232 

nm, enquanto os produtos da oxidação secundária (aldeídos e cetonas) absorvem a 

outros comprimentos de onda (262, 268, 270 e 274 nm). Os dienos e trienos 

conjugados, formados durante o processo de refinação, também absorvem a 270 

nm. Portanto, valores baixos destes coeficientes específicos correspondem a um 

azeite de boa qualidade (KIRITSAKIS e CHRISTIE, 1992). 
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De acordo com a Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, os  

limites de absorbância ultravioleta medida em K 270nm e K 232nm dos diferentes azeites 

são: 

a) grupo azeite de oliva virgem - tipo extra virgem – para K 270nm e K 232nm 

menor ou igual a 0,22 e 2,50, virgem - menor ou igual a 0,25 e 2,60 e 

para lampante - não se aplica; 

b) grupo azeite de oliva - tipo único para K 270nm menor ou igual a 0,90 e 

para K 232nm não se aplica 

c) grupo azeite de oliva refinado - tipo único para K 270nm menor ou igual a 

1,10 e para K 232nm não se aplica; 

d) grupo óleo de bagaço de oliva - tipo único para K 270nm menor ou igual a 

1,70 e para K 232nm não se aplica; 

e) grupo óleo de bagaço de oliva refinado - tipo único para K 270nm menor ou 

igual a 2,00 e para K 232nm não se aplica. 

 

 

2.4 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

A Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, define que a 

avaliação das características sensoriais é a avaliação do azeite de oliva pertencente 

ao grupo azeite de oliva virgem quanto às características relativas, exclusivamente, 

ao odor e sabor (BRASIL, 2012). 

A qualidade ou classificação sensorial dos azeites de oliva é expressa por 

pontuação, com base em um sistema que vem sendo aperfeiçoado ao longo dos 

anos pelo COI, onde os parâmetros de qualidade têm como medida a ausência de 

defeitos (COI, 2007). 

Segundo a Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012, a avaliação 

sensorial deve seguir o Método de analise de azeites descrito pelo COI, o que inclui 

a formação de equipes de julgadores, condições de avaliação bem como os 

atributos de avaliação, mas sua classificação e seus limites de tolerância devem 

obedecer a Instrução Normativa do Mapa. A classificação comercial de azeites de 

oliva segundo o MAPA (BRASIL, 2012) determina limites de tolerância das 

características sensoriais para o enquadramento dos azeites em grupos e tipos.  
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Os azeites do grupo de azeites de oliva virgem tipo “virgem extra”, devem 

apresentar valores de mediana do frutado maior que zero e a mediana de defeitos 

igual a zero; e para o azeite tipo “virgem“, a mediana do atributo frutado deve ser 

maior que zero, porem é permitido à presença de pequenos defeitos sensoriais, 

sendo considerados valores de mediana de defeitos maiores que zero e menores a 

3,5; e para o tipo “Lampante“ a mediana do defeito deve ser maior que 3,5 e a 

mediana do frutado igual a zero. Para as demais categorias de azeites de oliva não 

se aplica parâmetros sensoriais (BRASIL, 2012).  

 

 

3 QUALIDADE SENSORIAL DOS AZEITES DE OLIVA 

 

 

A qualidade sensorial dos azeites de oliva esta diretamente associada a sua 

composição química, a qual depende de fatores agronômicos, geográficos e 

climáticos, da variedade e do estado de maturação da azeitona, de fatores 

tecnológicos relacionados com a extração, como o método e tipo de equipamentos 

utilizados na extração do azeite, e das condições de armazenamento e transporte do 

azeite (GOUVEIA, 1995; DIAS, 2009). 

O azeite é gordura líquido à temperatura de 20 ºC, sendo composto 

essencialmente (98,5% a 99,5%) pela fração saponificável, a qual é insolúvel em 

água e constituída por triacilglicerídeos, os quais são formados por 60 a 85% em 

ácido oléico, 3 a 21% em ácido linoléico e também por alguns componentes em 

menores proporções (GOUVEIA, 1995; GIMENO et al., 2002; COI, 2012). 

A outra fração presente nos azeites (0,5 a 1,5%) é constituída pelos 

insaponificáveis, tendo como principais constituintes os hidrocarbonetos, tocoferóis, 

alcoóis, esteróis, compostos fenólicos e flavonóides, pigmentos e compostos 

voláteis. Esta fração também infere no valor biológico, nutricional pela resistência à 

oxidação do azeite, mas é a principal responsável pelas suas características 

sensoriais. A funcionalidade destes compostos é muito importante para assegurar a 

qualidade dos frutos e do azeite resultante (GOUVEIA, 1995; GIMENO et al., 2002; 

COI, 2010). 

Os polifenóis, principalmente a oleuropeína, e os outros compostos 

minoritários do azeite, conferem ao azeite pungência (picante), amargor e outras 
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valiosas características sensoriais. Se o azeite não arder no fundo da garganta 

(picante), contém pouco ou nenhum oleocantal; se não for amargo, contem pouca 

quantidade de tocoferol e esqualeno; se não apresentar textura aveludada, contem 

muito pouco hidroxitirosol. A concentração dessas substâncias variam amplamente 

entre os azeites, de cerca de 50 a 800 mg/kg de azeite que não passou pelo 

processo de refino. 

Os vários compostos de um alimento geralmente são tão numerosos e suas 

interações tão complexas e desconhecidas, que o controle de qualidade não pode 

ser concluído sem o recurso à análise sensorial (HERRERA e DUEÑAS, 2008). 

 

 

4 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE JULGADORES PARA A ANÁLISE 

SENSORIAL DE AZEITE DE OLIVA 

 

 

O Conselho Oleícola Internacional (COI, 2007) define o processo de seleção 

e treinamento de julgadores para avaliação sensorial do azeite virgem, incluindo a 

triagem de candidatos por entrevista, determinação do limiar de sensibilidade e 

formação específica para a familiarização olfacto-gustativo-tátil de azeite virgem de 

oliva. Na prática, os julgadores devem provar e comparar diferentes amostras de 

azeite, qualificando e quantificando os seus diferentes atributos sensoriais, positivos 

(frutado, amargo, picante) e negativos (atrojado, avinhado, metálico, rançoso e 

outros), determinando as características de cada amostra.  

 

 

4.1 SELEÇÃO 

 

 

A seleção dos candidatos deve ser realizada pelo organizador da equipe 

mediante entrevista pessoal, a qual tem por objetivo conhecer a personalidade dos 

candidatos e as características que os cercam. Durante a entrevista deve ser 

explicado ao candidato características da função que irá exercer e relatar o tempo 

aproximado que levará a análise. Nesta fase devem ser levadas em consideração as 

informações básicas sobre os candidatos, como grau de interesse, disponibilidade, 



30 

pontualidade, saúde, expressividade, atitude ao produto a ser pesquisado e alguns 

outros como idade, tipo de trabalho entre outros.  Posteriormente, pode ser aplicado 

ao candidato um questionário de pesquisa, como o descrito na norma COI/T.20/Doc. 

nº14. Com estas informações o organizador da equipe deve realizar a pré-seleção 

dos candidatos, excluindo os desinteressados, os com pouca disponibilidade de 

tempo, e os que possuem dificuldade de expressar suas idéias (COI, 2007; 

FERREIRA et al., 2000).   

Após deve ser aplicado algum teste, como por exemplo, o de identificação 

de odores ou sabores, pelo teste triangular, pareado, duo trio ou de ordenação, onde 

pode ser feito, perguntando ao candidato, a ordem de algumas das amostras dentro 

da série. Depois disso, os métodos estatísticos irão permitir a seleção de apenas os 

candidatos que sejam capazes de discriminar a intensidade do estímulo usado na 

seleção (COI, 2007).  

 

 

4.2 TREINAMENTO 

 

 

Os objetivos do treinamento são de familiarizar os julgadores com as 

variantes olfato-gustativo-tácteis que azeites virgem oferecem, bem como a 

metodologia sensorial específica, aumentar a capacidade individual em reconhecer e 

quantificar os atributos sensoriais, melhorar a sensibilidade e memória de modo a 

oferecer medidas sensoriais precisas, consistentes e padronizadas, ou para  

preparar uma equipe que produza resultados válidos e seguros (FERREIRA et al., 

2000; COI, 2007; HERRERA e DUEÑAS, 2008).         

Os julgadores devem apredender a serem objetivos, analíticos e a 

desconsiderar seus gostos pessoais. O período de treinamento consiste em uma 

serie de sessões, de acordo com as possibilidades do grupo e do tipo de estudo que 

será realizado. A avaliação do  azeite de oliva, requer um treinamento longo, no 

qual, os julgadores devem ser familiarizados com os produtos a serem testados e 

com os procedimentos dos testes de avaliação, o que pode requerer sessões de 

grupo e individuais, além de se acostumar com o uso das amostras de referência 

dos atributos positivos e negativos dos azeites de oliva, sempre na forma de 

discussões e troca de informações (ROMERO et al.,1999).  
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Inicialmente devem ser aplicados testes onde os julgadores sejam 

familiarizados no  reconhecimento de odores e sabores de diversas substâncias que 

estão descritas no Diagrama de azeite de oliva,  o qual consiste em um diagrama 

elaborado com diversos atributos sensoriais que podem estar presentes em 

amostras de azeite de oliva.  Após com o auxílio de padrões específicos devem ser 

realizadas sessões de treinamento de identificação e quantificação dos diversos 

atributos positivos e negativos que possam estar presentes (HERRERA e DUEÑAS, 

2008). 

Os testes a serem aplicados nesta fase do treinamento, devem ficar a 

critério do organizador e treinador da equipe, os quais contem as informações sobre 

a quantidade dos padrões que estão disponíveis e do comportamento do 

desempenho de cada julgador. Os gestores de cada painel,os quais devem ter um 

conhecimento profundo de azeite a partir do ponto de vista químico, sensorial e 

tecnológico, devem observar e buscar amostras de azeites  com  atribuídos 

essenciais que possam ser utilizados como amostras padrões. Outra possibilidade 

consiste na utilização de amostras padrões fornecidos pelo Conselho Oleícola 

Internacional. Posteriormente  a esta fase, os julgadores devem analisar 

individualmente o maior número de amostras de azeites possiveis, e sempre após a 

análise discutirem em conjunto com o organizador responsável pela equipe as 

dificuldades encontradas e comentar os atributos e suas intensidades para unificar 

as respostas reprodutíveis (FERREIRA et al., 2000; MADRID e CENZANO, 2002; 

HERRERA e DUEÑAS, 2008; COI, 2007; PANCORBO et al. 2009). 

O grau de formação  é alcançado após um determinado número de sessões, 

onde a avaliação é realizada observando a porcentagem de respostas corretas. 

Quando for utilizado testes discriminatórios, com  utilização de escalas, se analisa as 

variações dos valores individuais em relação a media do grupo.  A prática neste 

período de treino é considerada essencial quando  se necessita dispor de dados 

sensoriais repetíveis e reprodutíveis (FERREIRA et al., 2000; MADRID e CENZANO, 

2002; HERRERA e DUEÑAS, 2008; COI, 2007; PANCORBO et al. 2009).  
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4.3 AVALIAÇÃO DOS JULGADORES E DA EQUIPE DE JULGADORES 

 

 

Um dos sistemas mais utilizados na avaliação dos julgadores citado na 

normativa do Conselho Oleícola Internacional bem como por diversos autores, 

consiste em apresentar periódicamente uma ou mais amostras de referência, de 

azeites claramente definidos e contrastados, para testar o julgador e a equipe. O 

estudo da variação individual dos escores de cada julgador em relação as amostras 

controle permite determinar, utilizando o valor de F correspondente, se os julgadores  

conseguem manter sua habilidade e consistência. Além disso, o estudo da variação 

dos escores médios do grupo de julgadores fornece informação sobre o grau de 

preparação da equipe de julgadores (HERRERA & DUEÑAS, 2008; COI, 2007). 

Angerosa (2003) cita que a confiabilidade da equipe de julgadores pode ser 

verificada através da análise dos resultados de avaliação de amostras de azeites de 

oliva, onde é realizado o cálculo do coeficiente de variação da eqipe de julgadores, e 

os resultados devem apresentar valores menores ou iguais a 20% para a mediana 

dos defeitos nas categorias. Para a mediana do atributo frutado, o coeficiente de 

variação deve ser menor ou igual a 10% para a categoria de  azeites  virgem extra e 

virgem. 

O COI (2007) determina que a equipe de julgadores deva ter de 8 a 12 

julgadores devidamente treinados. É conveniente dispor de alguns julgadores de 

reserva para suprir possíveis ausências.  

 

 

5 AVALIAÇÃO SENSORIAL DO AZEITE DE OLIVA 

 

 

5.1 TECNICA DE DEGUSTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO AZEITE DE OLIVA PELO 

METODO DO COI 

 

 

O Conselho Oleícola Internacional (COI) desenvolveu um vocabulário 

consensual  de atributos sensoriais, especificamente para os azeites de oliva 
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virgens, técnicas de  equipe de degustação uniforme e a padronização das 

instalações onde os testes sensoriais são realizados (COI, 2007). 

O  COI (2007) menciona os atributos, tanto positivos como negativos ou 

indesejáveis mais importante para o azeites de oliva, uma vez que, em alguns 

casos, o perfil básico sensorial do azeite virgem modifica  notávelmente  devido à 

presença de defeitos. 

 

 

5.1.1 Lista de atributos descritores do azeite de oliva virgem extra 

 

 

5.1.1.1 Sensações aromáticas olfativas diretas ou retronasal positivas 

 

 

 Alcachofra - sensação olfativa de alcachofra. 

 Amêndoa - sensação olfativa que lembra de amêndoas frescas. 

 Camomila  - sensação olfativa que lembra de flor de camomila. 

 Citrus - sensação olfativa que lembra de citros (limão, laranja, bergamota, 

tangerina e uva). 

 Eucalyptus - sensação olfativa típico folha de eucalipto. 

 Flores - complexo lembram sensação olfativa do cheiro das flores em 

geral, também chamado floral. 

 Berries (frutas do bosque) - Sensação olfativa típico de frutas: amora, 

framboesas, mirtilos e groselhas. 

 Frutas exóticas - sensação olfativa que lembra o cheiro do frutas exóticas 

(abacaxi, banana, maracujá, manga, papaia, etc.) 

 Ervas - sensação olfativa típico de grama recém-cortada. 

 Ervas aromaticas - sensação olfativa que lembra de ervas. 

 Folha de figo -  sensação olfativa típico folha de figueira. 

 Folha de oliveira - sensação olfativa que lembra o odor de folha de 

oliveira . 

 Maçã - sensação olfativa que lembra o cheiro de maçãs frescas. 

 Noz - sensação olfativa típico de noz. 
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 Pêra - sensação olfativa típico de pêra fresca. 

 Pimenta verde -  sensação olfativa de pimenta verde. 

 Pimentão - sensação olfativa que lembra de pimenta vermelha ou verde 

fresco. 

 Pinhão - sensação olfativa que lembra o odor de pinhão fresco. 

 Tomate - sensação olfativa típica de folha  de tomate. 

 Baunilha - sensação olfativa típico baunilha natural seca, inteira ou 

moída, distinta da sensação baunilha sintética. 

 Verde -  sensação olfativa complexa que lembra o odor caracerístico de 

frutos verdes antes da maturação 

 Frutado - Reflete um conjunto de sensações de aromas do azeite, que é 

diferente para cada variedade da azeitona. Este atributo procede das 

azeitonas sadias, frescas, verdes ou maduras que é percebido 

diretamente pelo aroma do azeite. O aroma frutado varia com o grau de 

maturidade da azeitona. Os frutos maduros produzem aromas mais 

suaves e doces. 

 Frutado verde - Conjunto de sensações olfato-gustativo características do 

azeite que recorda as frutas verdes, dependente da variedade de 

azeitonas, e que procede de frutos verdes sãos e frescos. 

 Frutado maduro - Conjunto de sensações olfato-gustativo características 

do azeite que recorda as frutas maduras, dependente das variedades de 

azeitonas e que procedem de frutos sãos e frescos. 

 Amargo - Gosto mais ou menos intenso percebido na parte posterior da 

língua e característico de uma azeitona mais verde. O gosto amargo do 

azeite de oliva virgem extra muitas vezes desagrada o consumidor que 

desconhece as qualidades de azeite. 

 Doce - Trata-se de um azeite que confere uma sensação doce na boca, 

percebida na parte anterior da língua. O gosto doce mascara o gosto 

amargo e picante do azeite. 

 Denso - Tratam-se da viscosidade ou fragosidade (aspereza) presentes 

em alguns tipos de azeites.  

 Fragrante - Trata-se de um azeite de oliva virgem que no aspecto olfativo 

é identificado como limpo, fresco, suave, delicioso e com riqueza de 
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aroma. A fragrância do azeite varia de acordo com a variedade da 

azeitona e com o método de processamento. 

 

 

5.1.1.2 Sensações retronasal qualitativa 

 

 

 Persistência retronasal - Duração das sensações retronasal que   

permanecem depois de ter expulso o azeite da  cavidade oral. 

 

 

5.1.1.3 Sensações táteis ou cinestésicas 

 

 

 Fluidez - características cinestésicas do estado reológico do azeite que 

podem estimular os  receptores mecânicos localizados na cavidade oral 

durante a degustação. 

 Picante - sensação tátil de “coceira, comichão” na garganta característica 

dos azeites obtidos no início da safra, principalmente, a partir de 

azeitonas ainda verdes. 

 

 

5.1.1.4 Sensações aromáticas olfativas diretas ou retronasal negativas 

 

 

 Alpechin (Mal cheiroso) - atributo negativo que reflete o aroma e o sabor 

de uma decantação (parte do processo da produção do azeite de oliva) 

defeituosa. Pode, também, ser conseqüência de um contato longo 

(durante o processo) do azeite com a água extraída da azeitona (água de 

vegetação). 

 Atrojado/Borras (Fermentado) - Atrojado (tulha), sabor do azeite obtido 

de azeitonas amontoadas, ou armazenadas em condições não 

adequadas, proporcionando um avançado grau de fermentação; e para 
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borras, azeite que permaneceu em contato com o lodo de decantação, 

passando também um processo de fermentação anaeróbica. 

 Apagado - azeite com sabor e aroma pouco definido. 

 Avinhado - azeite com gosto de vinho ou de vinagre. Isso acontece 

quando se processa azeitonas velhas que se deterioraram pela ação de 

leveduras, fundamentalmente devido a um processo de fermentação 

aeróbica das azeitonas, o resultado é uma elevada presença de ácido 

acético e metanol.  

 Rançoso - trata-se de um azeite com sabor e aroma de gordura oxidada, 

que ocorre pela exposição do azeite ao ar. 

 Esparto (plantas gramíneas) - os capachos (local aonde a pasta de 

azeitona é prensada) novos de esparto podem influenciar a qualidade 

aromática do azeite de oliva durante o processamento das azeitonas. 

 Gusano - é o sabor característico dos azeites obtido de olivais onde 

ocorreu o ataque de moscas (Bactrocera Oleae). 

 Pepino - Sabor que se forma em azeites durante o envasamento 

hermético excessivamente prolongado, feito geralmente em presença de 

estanho, que se atribui a formação do composto 2,6 nonadienal.  

 Folha - característica de azeites que foram obtidos de azeitonas verdes 

ou que no processamento ocorre a mistura ao fruto de galhos e folhas de 

oliveira.  

 Mofado - Sabor do azeite produzido a partir de azeitonas que durante o 

seu armazenamento foram atacadas por mofo ou que permaneceram 

amontoadas com umidade por vários dias, e desenvolveram fungos e 

leveduras. 

 Cozido ou Queimado - Sabor característico de azeites originados de 

excessivo ou prolongado aquecimento durante o processo de 

elaboração,  principalmente no termino de batimento da pasta, quando 

for realizada em condições térmicas inadequada.    

 Máquina (lubrificante) - azeite cujo processo de obtenção ocorreu em 

más condições de higiene.  

 Metálico - Sabor que lembra metal. Característico dos azeites que 

permanecem em contato durante muito tempo, com superfícies metálicas 
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durante o processo de moenda, batedura, prensagem ou 

armazenamento. 

 Terra - azeite com sabor que lembram terra. Motivado pela falta de 

lavagem antes do processamento. 

 

 

5.1.1.5 Terminologias opcionais de classificação para a rotulagem 

 

 

Para os atributos positivos (frutado, amargo e picante) em função da 

intensidade percebida, podem-se utilizar os termos: 

a) intenso: azeite que apresenta a mediana do atributo superior a 6; 

b) médio: azeite que apresenta a mediana do atributo compreendida entre 3 

e 6; 

c) ligeiro: azeite que apresenta a mediana do atributo inferior a 3; 

d) frutado: conjunto de sensações olfativas característica do azeite, 

dependente da variedade das azeitonas, procedentes de frutos sadios e 

frescos onde não predomina nem o verde nem o maduro, e são 

percebidos por via direta ou retro nasal; 

e) frutado verde: conjunto de sensações olfativas característica do azeite 

que lembram as frutas verdes, dependente da variedade da azeitona, 

procedentes de frutos verdes sadios e frescos, onde não predomina nem 

o verde nem o maduro e são percebidos por via direta ou retro nasal; 

f) frutado maduro: conjunto de sensações olfativas característica do azeite 

que lembram as frutas maduras, dependente da variedade da azeitona, 

procedentes de frutos sadios e frescos, onde não predomina nem o verde 

nem o maduro e são percebidos por via direta ou retro nasal; 

g) equilibrado: é o azeite que não é desequilibrado. Entende-se por 

desequilibrado, a sensação olfato-gustativo e tátil do azeite em que a 

mediana dos atributos amargo ou picante for superior a 2 pontos a 

mediana do frutado; 

h) azeite doce: azeite no qual a mediana do amargo e do picante for inferior 

ou igual a 2. 
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A degustação do azeite  é conduzido em uma sala que atenda aos requisitos 

descritos na norma COI/T.20/Doc.nº6 (COI,2007) “Guia para instalação de uma sala 

de cata”,  a fim de evitar ambientes com condições de odores, nível de conforto de 

ruído, temperatura, luz entre outros, que possam interfirir na resposta dos 

julgadores. As análises devem ser  executadas em cabines de degustação 

independente. Cada julgador realiza os teste em uma cabine com tamanho e 

equipamentos adequados. As condições ambientais devem estar de  acordo com 

critérios que enfocam o conforto do provador, além do controle sobre volume e a 

temperatura das amostras de azeite, bem como a forma, cor e as dimensões do 

recipiente utilizado no teste. As amostras de azeite (15 mL) devem ser apresentadas 

aos julgadores em copos cobertos, de coloração azul, (diâmetro de 70  mm e 

capacidade de 130 mL). A temperatura de degustação do azeite é de 28 ± 2 °C. 

Nesta temperatura, são avaliados os  compostos voláteis aromáticos num líquido 

denso e oleoso (COI, 2007). Sobre o recipiente é colocado um vidro de relógio, o 

qual é removido no momento do teste (COI, 2007). 

Entre cada degustação de azeite, para retirar o gosto da amostra anterior, o 

julgador deve comer um pedaço de maçã e tomar um pouco de água. A 

apresentação das amostras por sessão deve ser  feita de forma aleatória para evitar 

o efeito memória, e o número  de amostras deve ser pequeno para evitar a fadiga 

(BOSKOU, 1998; ANGEROSA, 2003; COI, 2007; KALUA et al., 2007; HERRERA e 

DUEÑAS, 2008; PANCORBO et al. 2009). 

A degustação dos azeite inclui três fases: fase olfativa, fase da boca e fase 

retronasal. Na fase olfativa se identifica e quantifica os aromas e sua intensidade. O 

julgador deve pegar o recipiente fechado, inclinar ligeiramente e dar um giro total na 

palma da mão, afim de molhar o máximo possível o interior do copo com a amostra. 

Depois de feita esta operação, destampa-se o copo para a avaliação do odor da 

amostra, fazendo inspirações lentas e profundas. A primeira percepção é a 

intensidade do aroma que pode variar de quase imperceptível a muito intenso. O 

objetivo do julgador é associar o aroma percebido com algum elemento que lembre 

e dar nome, de modo que sempre que ele perceber o cheiro  identifique  com a 

mesma nomenclatura. O período de olfação não deve ultrapassar 30 segundos, e se 

neste periodo o julgador não chegarem uma coclusão, devera esperar um intervalo 

de descanso, antes de uma nova inspiração (BOSKOU, 1998; ANGEROSA, 2003; 



39 

COI, 2007; KALUA et al., 2007; HERRERA e DUEÑAS, 2008; PANCORBO et al. 

2009). 

 Após a avaliação olfativa, o julgador procede os passos para a avaliação 

das sensações orais. Na fase da boca, o julgador avalia as sensações bucais, que 

consistem nas sensações conjuntas olfativas por via retronasal, gustativas e tateis, 

onde deve ser inserido na boca aproximadamente 3 mL de azeite, distribuindo o 

azeite por toda a cavidade bucal, desde a parte anterior da boca e a língua, 

passando pelas laterais e parte posterior, até as papilas do palato e a garganta. A 

técnica consiste em fazer aspirações curtas e sucessivas (2 ou 3 aspirações de ar 

fresco para que ocorra a emulsão de azeite com a saliva), introduzindo ar pela boca, 

permitindo extender a amostra por toda cavidade oral, e perceber por via retronasal 

os compostos voláteis aromáticos (BOSKOU, 1998; ANGEROSA, 2003; COI, 2007;  

KALUA et al., 2007; HERRERA e DUEÑAS, 2008; PANCORBO, 2009). 

 Na fase retronasal, o azeite é aquecido à temperatura corporal, 

desprendendo seus compostos  voláteis, permitindo identificar aromas secundários 

que confirmam ou não os identificados na primeira fase olfativa. Após esvazia-se a 

boca descartando o azeite,  e espera-se  alguns  segundos para avaliar a possível 

ocorrência de qualquer outro sabor (retrogosto), bem como a intensidade da 

sensação tatil do picante (BOSKOU, 1998; ANGEROSA, 2003; COI, 2007; KALUA et 

al., 2007; HERRERA e DUEÑAS, 2008; PANCORBO et al. 2009). 

É recomendado que a avaliação sensorial dos azeites seja de quatro 

amostras por seção, com no máximo três seções ao dia, e que entre a análise das 

amostras ocorra um período de no mínimo 15 minutos de descanço, para evitar o 

efeito do contraste entre amostras (BOSKOU, 1998; ANGEROSA, 2003; COI, 2007; 

KALUA et al., 2007; HERRERA e DUEÑAS, 2008; PANCORBO et al. 2009). 

A ficha de avaliação é descrita na norma COI T20/Doc.nº 15 Rev.2 de 2007 

(COI, 2007) a qual estabelece um perfil de modelo formal para realizar uma análise 

da classificação comercial, comum a todas as equipes oficiais no mundo. Nesta ficha 

constam primeiramente  os atributos negativos (defeitos), e na parte inferior os  três 

atributos positivos que caracterizam o sabor do azeite de oliva (frutado, amargo e 

picante) que são avaliados  de acordo com a intensidade da percepção em uma 

escala não estruturada, fechada a esquerda e aberta na extremidade a direita, 

medindo 10 cm (COI, 2007). 
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O chefe da equipe deve controlar os resultados dos provadores, e em caso 

de erro grosseiro de medição de intensidade, deverá solicitar que o provador 

verifique novamente sua resposta e se necessário, que refaça a análise.  A 

avaliação dos dados deve ser feita em um programa de informática conforme consta 

na norma COI/T.20/Doc. nº 15 (COI, 2007).  O cálculo é feito tomando como base a 

mediana das respostas dos julgadores, levando-se em consideração os desvios e o 

coeficiente de variação. Quando ao menos 50 % da equipe registre um atributo 

negativo no campo “Outros”, se calculará a mediana deste defeito e levará em conta 

este dado na classificação do azeite. A mediana do defeito é definida como a 

mediana do defeito percebido em maior intensidade, expressa com uma só cifra 

decimal, e o valor do  coeficiente de variação não deverá  ser igual ou superior a 

20%. O chefe do painel somente poderá certificar se o azeite avaliado cumpriu as 

condições mencionadas no termos verde e maduro, quando ao menos 50% do 

painel tenha assinalado haver percebido o caráter verde ou maduro do atributo 

frutado. A classificação do azeite é dada em função da comparação do valor da 

mediana  dos defeitos minoritariamente percebidos com os intervalos estabelecidos 

pelo COI, onde os limites dos intervalos foi estabelecido levando em consideração 

os erros do método, os quais são considerados absolutos ou no caso do Brasil nos 

índices estipulados na  Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012 

(BOSKOU, 1998; ANGEROSA, 2003; COI, 2007; KALUA et al., 2007; HERRERA e 

DUEÑAS, 2008; PANCORBO et al. 2009). 

A apresentação dos resultados após análise estatística é realizada na forma 

de quadros e gráfico de barras (HERRERA e DUEÑAS, 2008; COI, 2007; 

ANGEROSA, 2003; BOSKOU, 1998).  

 

 

5.2 MEDIDAS SENSORIAIS E O USO DE ESCALAS  

 

 

Escalas sensoriais são técnicas de avaliação sensorial que têm como 

objetivo qualificar e quantificar uma propriedade sensorial. As técnicas sensoriais 

aplicadas por escalas procuram expressar a intensidade de um determinado atributo 

ou a reação ao atributo, pode ser classificado em números ou palavras, para tornar a 



41 

avaliação mais informativa (ABNT, 1998; MINIM, 2006; QUEIROZ e TREPTOW, 

2006; ESTEVES, 2008). 

 A NBR 14141 (ABNT- NBR 14141, 1998) considera os seguintes tipos e 

escalas: nominal, ordinal, intervalo e proporção. 

 

 

5.2.1 Escala nominal 

 

 

Especifica somente classes ou categorias, as quais não possuem nenhuma 

relação quantitativa entre si como, por exemplo, a escala de classificação da bebida 

de café.  

 

 

5.2.2 Escala ordinal 

 

 

Especifica as categorias como uma série ordenada, porém sem expressar o 

tamanho da diferença entre elas, sendo utilizada nos testes de ordenação.  

 

 

5.2.3 Escala de intervalo 

 

 

Assume igualdade de distância (intervalos) entre pontos (categorias) da 

escala e origem arbitrária. Estas escalas são ancoradas sem vários pontos, 

geralmente nas extremidades e às vezes no meio da escala, com termos que 

indicam a magnitude da resposta. Costumam variar de 5 a 15 pontos (5-15) cm nas 

escalas não estruturadas.  

As escalas mais comuns são as de categoria, linear e de estimativa. São 

utilizadas nas avaliações de atributos específicos, nos testes de perfil de textura, na 

análise descritiva quantitativa (ADQ) e nos testes de preferência e aceitação (escala 

hedônica e de atitude). 
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 A escala hedônica é uma escala de intervalo que expressa o grau de gostar 

ou desgostar de uma amostra pelo consumidor.  

As escalas de intervalo se classificam em estruturada e não estruturada e 

em unipolar e bipolar. Na escala estruturada (numérica e/ou verbal) os intervalos são 

associados a números e/ou termos descritivos. Na escala não estruturada, linear ou 

gráfica, a linha é demarcada por expressões quantitativas nas extremidades ou 

distantes destas.  

A escala unipolar apresenta extremidade zero enquanto que a bipolar revela 

descrições opostas nas duas extremidades.  

 

 

5.2.4 Escala de proporção 

 

 

Envolve a livre atribuição de números pelos julgadores para indicar as 

proporções das intensidades sensoriais em relação a uma amostra de referência, 

fornecendo a relação de proporção entre o estímulo e a resposta. É utilizada no 

teste de estimativa da magnitude.  

Nos testes de escala, as amostras codificadas e aleatorizadas são 

apresentadas simultaneamente ou não ao julgador para que avalie o atributo 

específico utilizando uma escala pré-definida.  

Os resultados obtidos são avaliados estatisticamente segundo o objetivo 

proposto. Geralmente, é realizada análise de variância e testes de comparação de 

médias como, por exemplo, de Tukey, Ducan ou SNK (Student-Newman-Keuls), 

com nível de significância pré-fixado (ABNT, 1998; MINIM, 2006; QUEIROZ e 

TREPTOW, 2006; ESTEVES, 2008) 

 

 

5.3 ESTUDO DE CONSUMO DE AZEITES DE OLIVA 

 

 

Este estudo se baseia no comportamento de consumo do consumidor. Onde 

o consumidor desempenha três funções distintas; utilizador, pagador e comprador. 

Comportamento do consumidor consiste no estudo do quando, por que, como e 
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onde as pessoas escolhem comprar ou não um produto. Combina elementos da 

psicologia, sociologia, economia e antropologia social, tentando compreender o 

processo de tomada de decisão do comprador, tanto individualmente como em 

grupo. O estudo avalia as características dos consumidores individuais, através de 

variáveis demográficas e comportamentais, numa tentativa de compreender os 

desejos das pessoas. Também tenta avaliar a influência sobre o consumidor de 

grupos, como a família, amigos, grupos de referência e a sociedade em geral (IFT, 

1981; GREENHOFF e MacFIE, 1994). 

 

 

5.4 TESTE DE PREFERÊNCIA E ACEITAÇÃO DE AZEITES DE OLIVA 

 

 

Os testes afetivos são realizados para avaliar a preferência e/ou aceitação 

de produtos, são usados quando se deseja avaliar se os consumidores gostam ou 

desgostam do produto. Geralmente um grande número de julgadores é requerido 

para essas avaliações. Os julgadores não são treinados, mas são selecionados para 

representar uma população alvo. O teste representa o somatório de todas as 

percepções sensoriais do consumidor sobre a qualidade do produto (IFT, 1981). 

Segundo Meilgaard et al.(1987), a condução de testes de aceitação ou de 

preferência visa atender a quatro objetivos principais: verificação do posicionamento 

do produto no mercado; otimização da formulação do produto; desenvolvimento de 

novos produtos; e avaliação do potencial de mercado. 

A expectativa gerada por um produto influi na aceitabilidade e intenção de 

compra. Um produto, de maneira geral, gera dois tipos de expectativa, a sensorial e 

a hedônica. A expectativa sensorial se caracteriza pela convicção do consumidor 

que o produto apresenta características sensoriais que influenciam sua opinião de 

consumo. Na expectativa hedônica, o consumidor acredita gostar do produto, e pode 

ser medida como a diferença entre o esperado e o percebido. Existem várias 

escalas para medir a aceitação, sendo as mais utilizadas à escala hedônica, a 

escala de atitude e a do ideal (MINIM, 2006; QUEIROZ e TREPTOW, 2006; 

FERREIRA et al., 2000). 

Os dados obtidos nos testes de aceitação podem ser submetidos à Análise 

de Variância e teste de médias, onde se verifica se houve diferença significativa 
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entre as médias em um determinado nível de confiança (STONE e SIDEL, 1993; 

ESTEVES, 2008).  

Quando testes afetivos são analisados por técnicas estatísticas uni variadas, 

se parte do pressuposto que o critério de aceitabilidade utilizado por cada 

consumidor é homogêneo. Em outras palavras, considerar as avaliações de todos os 

consumidores em conjunto implica assumir que todos apresentam o mesmo 

comportamento, desconsiderando suas individualidades. Como conseqüência, pode 

ocorrer que os dados não sejam bem visualizados a ponto de se perder informações 

importantes, bem como obter resultados que não refletem a média real.  Por esta 

razão, uma forma de expressar os resultados obtidos por testes de consumidor é o 

Mapa de Preferência, que considera a variabilidade individual dos dados (STONE e 

SIDEL, 1993; ESTEVES, 2008).  

.  

 

 

5.5 MAPA DE PREFERÊNCIA EXTERNO (PREFMAP)  

 

 

 O PREFMAP utiliza os dados da aceitação de cada consumidor com os 

obtidos por meio de testes descritivos ou da análise instrumental, com o propósito de 

identificar as características intrínsecas dos produtos que direcionam a preferência 

dos consumidores. A correlação dos dados gera padrões de preferência entre os 

consumidores e, como consequência, são possíveis segmentares os consumidores 

em relação às suas preferências e definir as características sensoriais de um 

produto ideal para um determinado segmento da população (TIBURSKI, 2009; 

GREENHOFF e MacFIE, 1994). 

O Mapa de Preferência Externo é obtido inicialmente pela realização de uma 

Análise de Componente Principal (ACP) dos dados sensoriais descritivos, e depois 

correlacionando estes “scores” com cada dado individual de aceitação do 

consumidor. No mapa de preferência externo são retornados os dados de aceitação 

para cada individuo contra as coordenadas de produtos obtidos na análise 

multivariada dos dados externos. Modelos de regressão podem ser lineares, ou 

envolvem quadrados ou condições interativas, e posteriormente permite as 

superfícies. O ponto máximo de uma superfície pode ser interpretado como um 



45 

ponto de aceitação ideal e pode ser indicada a posição do produto ideal para aquele 

indivíduo em particular (GREENHOFF e MacFIE, 1994).  

São necessários três métodos estatísticos para gerar o PREFMAP.  

Primeiramente é feita a Análise de Componentes Principais nos dados descritivos 

para gerar o espaço vetorial, em seguida utiliza-se a Análise dos Agrupamentos 

(Cluster Analysis) nos dados da preferência para identificar segmentos de 

consumidor com preferências similares e, por último, uma análise de regressão 

correlaciona os resultados das duas primeiras análises (MEEILGARD et al., 2007). 
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RESUMO 

 

 

JORGE, Zaida Luiza Camacho. Seleção e treinamento de julgadores para 
avaliação sensorial de azeites de oliva. 2013. Tese (Doutorado) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas.  
 
O Trabalho teve como objetivo selecionar, treinar e avaliar uma equipe de julgadores 
sensoriais de azeites de oliva. A seleção dos julgadores foi realizada para verificar o 
desempenho no reconhecimento de odores, tendo sido solicitada a identificação de 
diferentes odores e sua intensidade dentre uma série de substâncias. O treinamento 
dos julgadores teve início com a aplicação de testes de escalas para o 
reconhecimento de odores e sabores de diversas substâncias descritas no Diagrama 
de Azeite de Oliva. Foram apresentados, discutidos e explicados aos candidatos, o 
vocabulário relativo às propriedades sensoriais de azeite de oliva e os termos 
descritos pelo COI (Conselho Oleicola Internacional). Dando continuidade foram 
realizados testes de ordenação, com a utilização de diferentes intensidades dos 
atributos positivos e negativos. Com o uso de escalas, os julgadores foram 
solicitados a expressar suas percepções quanto às diferenças de intensidades 
percebidas entre as amostras. Após os julgadores estarem aptos a qualificar e 
quantificar amostras de azeites foram solicitados a avaliar diversas amostras de 
azeite de oliva previamente selecionadas, com o uso de escalas sensoriais não 
estruturadas. Ao final do treinamento a equipe de julgadores para amostras de 
azeites de oliva virgem extra ficou constituída de 10 julgadores. 
 
Palavras-chave: Testes de escalas. Azeite de oliva. COI. 
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ABSTRACT 

 

 

The work aimed to select, train and evaluate a team of sensory judges of olive oils. 
The judges' selection was performed to verify performance in recognition of odors, 
having been requested to identify different smells and intensity of a series of 
substances. The training of judges began with the application of test scales for the 
recognition of odors and flavors of various substances described in the Diagram of 
Olive Oil. Were presented, discussed and explained to the candidates, the 
vocabulary on the sensory properties of olive oil and the terms described by the IOC 
(International Olive Council). Continuing sorting tests were carried out with the use of 
different intensities of the positive and negative attributes. With the use of scales, the 
judges were asked to express their perceptions about the perceived differences in 
intensities between samples. After the judges are able to qualify and quantify 
samples of oils were asked to evaluate several samples of olive oil previously 
selected with the use of unstructured sensory scales. At the end of the training the 
team of judges for samples of extra virgin olive oils was composed of 10 judges. 
 
Keywords: Testing scales. Olive oil. IOC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Existem vários tipos de provas e de testes sensoriais que podem ser 

realizados para estabelecer diferenças entre dois ou mais produtos. Dentre os testes 

utilizados podem-se citar o triangular, o pareado, o duo-trio e o de ordenação. No 

entanto, outros testes também são utilizados, seja para avaliar qualitativa e 

quantitativamente as diferenças sensoriais entre dois produtos, para identificar, 

descrever e quantificar cada atributo sensorial percebido na  avaliação,e ainda, para 

determinar a acuidade sensorial dos indivíduos. Estes testes são comumente 

utilizados para avaliar os candidatos que possam atuar como julgadores,  bem como 

para fornecer informações sobre a aceitabilidade geral de um produto ou para 

determinar a preferência dos consumidores entre dois produtos ou amostras do 

mesmo alimento (COI, 2007; PANCORBO et al., 2009).  

O COI (Conselho Oleicola Internacional) é o órgão Internacional que define o 

processo de seleção e treinamento de julgadores para a avaliação sensorial do 

azeite de oliva virgem. Este processo inclui a triagem de candidatos por entrevista, 

determinação do seu limiar de sensibilidade e formação específica para sua 

familiarização olfacto-gustativo-tátil de azeite virgem de oliva. Na prática, os 

avaliadores devem provar e comparar diferentes amostras de azeite e estimar sobre 

os seus diferentes atributos sensoriais, incluindo, dentre outros, a identificação das 

características positivas de frutado, amargo e picante, e a identificação de 

características negativas de atrojado/borras, avinhado/avinagrado, metal e rançoso 

(COI/ T.20/Doc. nº15, 2007). 

Os julgadores também devem ser capazes de avaliar os fatores de 

qualidade relacionados ao grau de maturação, além das características dos azeites 

em função dos efeitos da colheita, das condições de armazenamento das azeitonas 
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e do processo de elaboração do azeite (FERREIRA et al., 2000; COI, 2007; 

HERRERA e DUEÑAS, 2008).         

Dados da avaliação sensorial dos azeites de oliva virgem são utilizados para 

o controle de qualidade do produto, para a classificação comercial do azeite, na 

detecção de erros de processos e práticas de fabricação, na identificação de um 

determinado tipo de azeite e para detectar a presença de misturas (GOUVEIA, 1995; 

CASAS et. al., 2006; HERRERA e DUEÑAS, 2008; DIAS, 2009) 

De uma perspectiva psicológica, um bom julgador é avaliado pela sua 

capacidade de discriminar, reconhecer e descrever propriedades do azeite; além de 

possuir conhecimento da terminologia apropriada e ter habilidade para identificar, 

reconhecer e memorizar os vários atributos do azeite de oliva (BOSKOU, 1998; 

ANGEROSA, 2003). 

Como em qualquer outra análise, a confiabilidade e precisão da ferramenta 

de medida é essencial para avaliar a "qualidade" da informação obtida. Na análise 

sensorial, esta ferramenta consiste na equipe de julgadores. A confiabilidade de um 

equipe é testada a partir de duas abordagens diferentes e complementares: 

repetibilidade individual e a concordância entre os avaliadores. Em ambos os casos, 

parte-se do princípio de que todos os indivíduos avaliem a mesma amostra, de modo 

que as diferenças que  possam existir sejam  atribuídas unicamente ao produto e 

não aos julgadores (BOSKOU,1998; ANGEROSA, 2003; QUEIROZ e TREPTOW 

2006). 

Este trabalho surgiu da necessidade da formação de uma equipe de 

julgadores para a avaliação de azeites de oliva, frente à demanda da introdução da 

olivicultura no Brasil, para avaliar amostras importadas existentes à venda no 

mercado e para fins de pesquisas, de forma a se adequar aos requisitos sensoriais 

presentes na legislação brasileira elaborada pelo MAPA (Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento) através da Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 

2012. 

O objetivo deste trabalho, portanto foi selecionar treinar e avaliar uma equipe 

de julgadores para a análise sensorial de azeites de oliva virgem.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi conduzido na Embrapa Clima Temperado, no Laboratório de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos e Análise Sensorial e em cabines individuais de 

avaliação com controle de temperatura entre 20 e 25ºC, providas de Iluminação 

colorida para evitar a influência da cor sobre a avaliação do sabor, e com 

aquecedores para manter as amostras de azeites de oliva na faixa de temperatura 

estipulada.  

As sessões foram conduzidas em horários alternados pela manhã e à tarde, 

sempre evitando os horários próximos às refeições. O treinamento se desenvolveu 

por um período de dois anos com três sessões por semana. 

 

 

2.1 AMOSTRAGEM E AMOSTRA DE REFERÊNCIA 

 

 

Para o treinamento dos julgadores utilizaram-se amostras de azeites de oliva 

pré-estabelecidas que apresentasse diferentes intensidades de sabores e odores 

respectivos aos atributos positivos de amargo, picante, frutado maduro e frutado 

verde, e aos atributos negativos de atrojado/borras, mofo, avinhado/avinagrado, 

metálico e ranço. As amostras de referência (padrões) de azeite de oliva foram 

adquiridas junto ao COI (Conselho Oleicula Internacional), para aos atributos 

amargo, frutado verde e maduro, borras/atrojado, mofo, avinhado/avinagrado, 

metálico e ranço, em embalagens de vidro âmbar de 250 e 500 ml. 

Também foram utilizadas diversas amostras de azeite de oliva produzidas e 

embaladas em diversos países, adquiridas em diversas cidades do Rio Grande do 
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Sul e do Brasil, embaladas em vidro âmbar ou incolor, latas e plástico, bem como 

amostras de azeites monovarietais e blends adquiridas no Uruguai, Argentina, Chile, 

Espanha, Portugal e Itália (COI/ T.20/Doc. nº 22, 2005; COI/ T.20/Doc. nº 15, 2007).    

 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE ODORES 

 

 

2.2.1 Seleção de julgadores 

 

 

Para a identificação, reconhecimento e intensidade de odores e sabores na 

seleção e treinamento dos julgadores, utilizaram-se uma série de substâncias, 

similares aos aromas e sabores característicos encontradas em azeites de oliva que 

estão descritas no Diagrama do Azeite de Oliva, conforme anexo A. (HERRERA e 

DUEÑAS, 2008). 

 

 

2.3 PREPARO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

 

Para o treinamento dos julgadores, as amostras de referência dos sabores 

foram colocadas em copos plásticos descartáveis de 50 mL, enquanto que as 

amostras para os testes de odores foram colocadas em tubos de ensaios fechados e 

recobertos com papel alumínio.  

Nos testes de odores foram colocados recipientes com café para limpeza do 

olfato entre as amostras, e nos testes de sabores copos com água mineral sem gás 

para limpeza do palato e unidades de maçã verde. 

Para a avaliação das amostras de azeite de oliva foram utilizados copos 

padrão de degustação de azeite, de cor azul, tampados com vidros de relógio. A 

quantidade de amostra servida a cada julgador foi de 15 mL, com reposição quando 

necessário (COI, 2007).  

Todos os recipientes foram codificados com um conjunto de três algarismos 

escolhidos aleatoriamente.  
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As amostras de azeite foram mantidas e apresentadas aos julgadores à 

temperatura de 28  2ºC, o que favorece a evaporação e concentração de aromas. 

Os julgadores foram orientados a lavar a boca com água e a consumir uma porção 

de maçã entre a degustação das amostras, com a finalidade de limpar a boca (COI, 

2007). 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

 

2.4.1 Recrutamento e seleção  

 

 

Os candidatos a julgadores foram recrutados dentre os servidores do Centro 

de Pesquisa de Clima Temperado (CPACT/ EMBAPA, Pelotas). O recrutamento foi 

realizado de forma voluntária, de acordo com o interesse em participar da análise, 

da afinidade com o produto a ser avaliado, disponibilidade de tempo, conhecimento 

de alguns atributos básicos e ausência de problemas de saúde que pudessem 

prejudicar o desempenho sensorial.  

A seleção dos julgadores foi realizada (NASSU, 2007), para verificar o 

desempenho no reconhecimento de odores.  O candidato foi solicitado a identificar o 

odor e sua intensidade dentre uma serie de 24 diferentes substâncias, que 

representam odores similares aos encontradas em azeites de oliva descritos no 

Diagrama do Azeite de Oliva, conforme anexo A. (HERRERA e DUEÑAS, 2008). 

Para tanto foi utilizada uma ficha de avaliação (Anexo B) na qual o candidato foi 

solicitado a identificar as amostras e quantificá-las em uma escala estruturada de 7 

pontos. 

 

 

2.4.2 Treinamento dos julgadores 

 

 

O treinamento dos julgadores teve inicio com a aplicação de testes de 

escalas (ABNT-NBR 14141, 1998) para o reconhecimento de odores e sabores de 
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diversas substâncias as quais estão descritas no Diagrama de Azeite de Oliva (COI/ 

T.20/Doc. nº 22, 2005; COI/ T.20/Doc. nº 15, 2007, 2005; COI, 2007; HERRERA e 

DUEÑAS, 2008) (Anexo A), utilizando às fichas descritas nos anexos C e D. Na 

avaliação da intensidade a escala utilizada foi de 7 pontos. 

Aos candidatos foram apresentados, discutidos e explicados, anteriormente 

aos testes, o vocabulário relativo às propriedades sensoriais do azeite de oliva e os 

termos descritos pelo COI (2007), anexo E. 

O treinamento da equipe de julgadores para os atributos positivos e 

negativos foi realizado através de teste de ordenação (anexo G, H e I) (ABNT, 

1994), utilizando diferentes intensidades dos atributos em avaliação, utilizando 

amostras referencias e o uso de óleo de girassol para as diluições (anexo F). 

Com o uso de escalas não estruturadas (ABNT-NBR 14141, 1998), os 

julgadores foram solicitados a expressar suas percepções quanto à diferença de 

intensidades percebidas entre as amostras. Foi solicitado aos julgadores marcar 

com um traço sob a linha o ponto que melhor representasse a sensação percebida 

(Anexos J e L).  

Após a fase de treinamento sobre a percepção de intensidades, os 

julgadores foram solicitados a avaliar diversas amostras de azeite de oliva 

previamente selecionadas, as quais apresentavam ou não alguns tipo de defeitos, 

segundo o anexo M. Para a avaliação os julgadores utilizaram ficha conforme 

modelo do COI (COI, 2007) conforme anexo N. Os objetivos desta etapa de 

treinamento com estas amostras foram para familiarizar os julgadores com a 

metodologia mediante os padrões do COI de odor e sabor de azeite de oliva, e 

aumentar a habilidade individual de cada julgador em conhecer, identificar e 

quantificar os atributos sensoriais positivos e negativos presentes nos azeites de 

oliva.  

 

 

2.4.3 Avaliação dos julgadores e da equipe 

 

 

Os dados gerados durante o treinamento pelos testes de ordenação foram 

avaliados utilizando-se a Tabela de Newell Mac Farlane. Nos testes de identificação 

e reconhecimento foi usado porcentagem e nos testes de escalas os dados gerados 
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foram analisados pela ANOVA e teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

(QUEIROZ e TREPTOW 2006). 

Para avaliação do desempenho de cada julgador foi realizada a avaliação 

sensorial de cinco amostras de azeites de oliva virgens extras (Anexo, O), através 

da utilização de escalas não estruturadas de 9 cm conforme ficha anexo P (ABNT-

NBR 14141, 1998). Com os dados gerados, verificou-se a discriminação entre as 

amostras, repetibilidade e concordância entre os seus membros (DAMÁSIO e 

COSTEL, 1991; CARDELLO e FARIA, 1998). 

 Os dados foram analisados no STATSOFT versão 7.0 (Statistica for 

Windows, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 

Na tabela 1 constam os resultados dos testes aplicados para a seleção de 

julgadores, incluindo os testes de identificação, descrição e quantificação do odor de 

24 substâncias descritas no Diagrama do Azeite de Oliva (HERRERA e DUEÑAS, 

2008) (Anexos A e B). 

Pelas descrições dos julgadores (tabela 1), para cada uma das substâncias,  

se constatou as diversas definições atribuídas à sensação de verde, associadas à 

memória sensorial do grupo. Também se se observou um alto percentual de acertos 

por substância, pois 17 julgadores obtiveram mais que 70% de identificações 

corretas. As maiores dificuldades de identificação foram atribuídas às folhas e 

galhos de oliveira, azeitona verde, anis, manjericão, louro, pimenta preta e galho de 

oliveira. Para os odores característicos de maçã verde, tomate imaturo, erva mate, 

cravo, vinagre e canela foram obtidos 100% de respostas corretas, muito 

provavelmente por fazerem parte do uso cotidiano dos provadores. 

Na intensidade de percepção dos odores das substâncias, as amostras de 

vinagre, cravo, pimenta preta, noz-moscada, cebola, pimentão verde e folha de 

hortelã receberam as maiores médias; e os menores valores foram atribuídos às 

substâncias galho de oliveira, louro, azeitonas verdes e folha de tomate.  Os desvios 

padrão das médias de intensidades apresentaram valores baixos com exceção de 

algumas especiarias como cebolinha, manjericão, alecrim e cravo. 

O grupo inicial de candidatos a provadores ficou constituído de 16 pessoas, 

visto que alguns dos entrevistados responderam de forma negativa a algumas 
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perguntas da entrevista inicial e, na seleção, apresentaram problemas de ordem 

fisiológica e relativa à ingestão de gorduras. 

 

Tabela 1: Resultado dos testes de identificação, descrição e quantificação 

dos odores aplicados para a seleção de julgadores. 

 

 

CODIFICAÇÃO 

 

 

 

ATRIBUTOS 

 

 

% 

ACERTOS 

 

*MEDIAS DE 

INTENSIDADE 

 

DESVIO 

PADRÃO 

 
700 Folha de tomate 71 2,8 1, 218 

109 Folha de oliveira 64 4,0 0, 798 

814 Folha de hortelã 79 5,8 0, 853 

599 Grama cortada 71 2,9 0, 701 

229 Pimentão verde 78 5,1 1, 162 

350 Maçã verde 100 3,9 0, 998 

471 Azeitona verde 64 2,3 0, 748 

139 Tomate imaturo 100 3,9 1, 245 

304 Erva mate 100 4,5 1, 172 

876 Cebolinha 86 4,1 1, 256 

999 Manjericão 64 4,7 1, 195 

400 Anis 64 4,9 0, 985 

520 Alecrim 93 3,2 1, 080 

159 Mangerona 64 4,6 0, 302 

666 Louro 50 2,2 0, 978 

287 Cebola 86 5,4 0, 834 

364 Noz-moscada 71 6,4 0, 732 

773 Pimenta preta 64 6,2 0, 375 

614 Cominho 78 5,9 0, 825 

100 Cravo 100 6,6 1, 082 

436 Vinagre 100 6,2 0, 530 

211 Canela 100 5,9 0, 807 

519 Casca árvore 78 3,7 1, 306 

186 Galho de oliveira 64 1,9 0, 610 

 
* Escala (1-fraco; 4- regular; 7-forte); ** nº de provadores = 17 
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3.2 TREINAMENTO 

 

 

A seguir serão descritos os resultados de algumas sessões (dias) do 

treinamento da equipe de julgadores de azeites de oliva, como forma de ilustrar as 

diferentes etapas do mesmo. 

 

 

3.2.1 Resultados do teste de intensidade de odores 

 

 

Os resultados dos testes que foram aplicados na identificação, descrição e 

reconhecimento de odores durante o treinamento dos julgadores estão 

representados na tabela 2. Os atributos estão separados em grupos (anexo A), de 

acordo com as avaliações em diferentes sessões de treinamento (anexo C).  

De acordo com a escala utilizada (anexo C) constatou-se que os atributos de 

odor do grupo 1 de folha de tomate, rúcula, folha de oliveira, grama, louro e ligustro 

apresentaram as maiores de médias não diferindo entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade.  Estas médias de intensidades foram descritas como 

de moderada a forte intensidade. A média do atributo folha seca deferiu dos demais, 

e sua percepção foi considerada como regular.  A média do atributo alcachofra 

também diferiu das demais, sendo sua intensidade classificada como fraca. 

No grupo 2 os atributos de chá verde, tomate maduro e hortelã 

apresentaram as maiores médias não diferindo entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade, sendo descritas como de moderada a forte. Já os de chá 

floral (4,11) e banana verde (4,16) apresentaram médias semelhantes consideradas 

como moderadas.  A azeitona madura e o tomate verde apresentaram intensidades 

de médias próximas consideradas de regular a moderada e a azeitona verde foi a 

menor diferindo de todas demais do grupo, considerada como de regular 

intensidade. 
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Tabela 2: Médias dos testes de intensidade do odor. 

 

GRUPOS 

 

 

SUBSTÂNCIAS 

 

 

MÉDIAS 

 

 
GRUPO 1 

 

 

 

 

 

Alcachofra 2,04 c 

Folha seca 3,22 b 

Folha de tomate 4,10 a 

Rúcula 4,10 a 

Folha de oliveira 4,30 a 

Grama 4,30 a 

Louro 4,58 a 

Ligustro 4,88 a 

GRUPO 2 

 

 

 

 

Azeitona verde 3,03 d 

Azeitona madura 3,56 c 

Tomate verde 3,59 c 

Chá floral 4,11 bc 

Banana verde 4,16 b 

 
Chá verde 4,40 a 

 
Tomate maduro 4,41 a 

  
Hortelã 4,71 a 

GRUPO 3 

 

 

 

 

 

Abacate 2,11 d 

Ameixa 2,98 c 

Maça verde 3,14 b 

Manga 4,22 a 

Folha de figueira 4,36 a 

Lima 4,40 a 

Limão 4,47 a 

Goiaba 4,88 a 

GRUPO 4 

 

 

 

 

 

Amêndoas 3,05 c 

Nozes 3,87 c 

Castanhas 4,08 b 

Conservar de pêssego 4,32 b 

Amendoim 4,40 a 

Conserva de pepino 4,46 a 

Azeite com ranço 4,75 a 

Azeite com borras 4,80 a 
 
As médias por grupo, seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si, 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. (p ≤ 0,05). 
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Os amostras de manga (4,22), folha de figueira (4,36), lima (4,40), limão 

(4,47) e goiaba (4,88) pertencentes ao grupo 3, apresentaram as maiores médias 

não diferindo entre sí e foram classificadas como de moderada a forte intensidade.  

A amostra com o atributo maçã verde diferiu das demais a 5 % de probabilidade, 

comportamento semelhante ocorreu com a ameixa, pois ambas apresentaram 

medias próximas a regular intensidade.  A amostra de abacate foi o que a 

apresentou a menor percepção de intensidade, diferindo de todas as demais 

amostras do grupo, sendo considerada fraca.  

Amendoim (4,40), conserva de pepino (4,46), azeite com ranço (4,75) e 

azeite com borras (4,80) pertencentes ao grupo 4 não diferiram entre sí pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade e foram classificadas como de moderada a 

forte intensidade. As castanhas e de conservar de pêssego, não diferiram entre sí, 

mas diferiram das demais.  As amêndoas e as nozes também não diferiram entre sí, 

mas sim das demais. 

 

 

3.2.2 Resultados do teste de reconhecimento e intensidade de sabores 

 

 

Os resultados dos testes do que foram aplicados na identificação, descrição 

e reconhecimento de sabores durante o treinamento dos julgadores, estão 

representados na tabela 3. As substâncias estão separadas em grupos (anexo A), 

tendo sido avaliadas em diferentes sessões de treinamento (anexo D).  

Como nos testes de odor, estes testes foram aplicados com a finalidade de 

introduzir aos julgadores os diferentes sabores que podem ser encontrados nos 

azeites de oliva, bem como familiarizá-los no uso de escalas de intensidade, como 

forma de expressar suas percepções para cada atributo avaliado. 
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Tabela 3: Médias dos testes de intensidade do sabor. 

 

GRUPOS 

 

 

 

 

 

SUBSTÂNCIAS 

 

 

 

MÉDIAS 

 

 

 

 

GRUPO 1 

 

 

 

 

 

 

Alcachofra 2,67 b 

Rúcula 4,92 a 

Ligustro 4,88 a 

Folha de oliveira 4,30 a 

Tomate verde 3,59 b 

Tomate maduro 4,41 a 

Hortelã 4,71 a 

Azeitonas verdes 4,44 a 

Azeitona madura 4,09 a 

GRUPO 2 

 

 

 

 

 

Lima 4,40 b 

Limão 4,50 a 

Maçã verde 3,38 bc 

Manga 4,26 b 

Goiaba 5,10 a 

Abacate 2,23 d 

Banana verde 4,65 a 

Ameixa 3,06 cd 

GRUPO 3 

 

 

 

 

 

 

Folha figueira 4,36 ab 

Compota de pêssego 4,55 a 

Conserva de pepino 4,71 a 

Nozes 4,49 a 

Amêndoas 3,53 b 

Castanhas 4,00 ab 

Amendoim 4,55 a 

Azeite borras 4,91 a 

Azeite ranço 4,85 a 

 
As médias por grupo, seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si, 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. (p ≤ 0,05). 
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De acordo com a ficha utilizada (anexo D) constatou-se que as substâncias  

do grupo 1; rúcula, ligustro, folha de oliveira, tomate maduro, hortelã, azeitonas 

verdes e azeitona madura apresentaram as maiores intensidades de médias não 

deferindo entre si.  Estas médias foram avaliadas como de moderada a forte 

intensidade. As médias da alcachofra e do tomate verde diferiram das demais, e 

foram consideradas como de fraco à regular e de regular à moderada intensidade.  

 No grupo 2 os atributos limão, goiaba e banana verde apresentaram as 

maiores médias não diferindo entre si,tendo sido descritas como de moderada a 

forte. As amostras de lima, manga e maçã verde não diferiram entre sí ao nível de 

5% de probabilidade. A amostra maçã verde não diferiu também do atributo ameixa, 

tendo ambas sido classificadas próximas a intensidade regular. O atributo abacate 

foi o que apresentou a menor média com intensidade fraca. 

O grupo 3 foi o que apresentou as menores médias onde a folha figueira, 

(4,36), compota de pêssego (4,55), conserva de pepino (4,71), nozes (4,49), 

castanhas (4,00), amendoim (4,55), azeite borras (4,91) e azeite ranço (4,85) não 

diferiram entre si, tendo sido descritas como de moderada a forte intensidade. Só o 

atributo de amêndoas (3,53) apresentou uma menor de média sendo sua 

intensidade avaliada de regular a moderada. 

No final desta fase de treinamento 2 julgadores desistiram do treinamento. A 

equipe seguiu para a fase seguinte do treinamento com 14 julgadores. 

 

 

3.2.3 Treinamento dos julgadores com atributos positivos e negativos do azeite 

de oliva 

 

 

Nas tabelas 4 e 5 estão descritos os resultados dos testes de ordenação de 

três sessões para cada um dos atributos específicos de odores (anexo G) e sabores 

(anexo H e I) em amostras de azeite de oliva.  

De acordo com o número de respostas descritas nas tabelas 4 e 5 constata-

se que alguns julgadores faltaram a algumas sessões do treinamento, o que será 

demonstrado na sequência da discussão dos resultados conforme tabelas 6 e 7. 

Como pode ser observado pelos dados da tabela 4, relativos ao atributo de 

odor de frutado verde, ocorreram erros por parte de alguns julgadores na 
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identificação de intensidades das amostras 2, 3 e 4. Com isto, justificam-se os 

resultados da soma de ordens das amostras 3 e 4, que não diferiram entre si pelo 

teste de Newell Macfarlane ao nível de 0,05 % de significância. 

Os resultados do atributo frutado maduro demonstram que ocorreram 

algumas trocas de ordens das amostras 2, 3, 4 e 5, por parte de alguns julgadores. 

Nota-se que as amostras 3 e 4 não diferem entre si, e também entre as amostras 4 e 

5. 

Os resultados das amostras de odor do atributo borras apresentaram valores 

que demonstram a troca de ordem por parte de alguns julgadores nas amostras 1, 2, 

3, 4 o que fez as amostras 2 e 3, não diferir entre si, e também entre as amostras 3 

e 4. 

Na avaliação dos resultados de ordenação de odor do atributo atrojado, as 

trocas de somas de ordem ocorreram entre as amostras 1 e 3 e também da 2 e da 4. 

Com estas trocas, a soma de ordens das amostras 1 e 2, 2 e 3 e das amostras 3 e 4 

não diferiram entre si. 

A soma de ordens das amostras do atributo de odor mofo mostra que 

ocorreram trocas nas identificações entre as amostras 2 e 4 e também 3 e 5. Isto fez 

com que a soma das ordens das amostras 2 e 3 e das amostras 3 e 4 não 

diferissem entre si. As demais amostras apresentaram somas de ordens que 

diferiram entre si. 

O atributo avinhado apresentou troca na soma de ordens entre as amostras 

1 e 5 por parte de algum dos julgadores e também entre as amostras 2 e 4. Como 

consequência não ocorreram diferenças significativas entre si das amostras 1 e 2, 2 

e 3, 3 e 4, 4 e 5. 

A soma de ordens das amostras do atributo de odor metálico demonstrou 

que ocorreram trocas nas identificações entre as amostras. Como consequência não 

ocorreram diferenças significativas entre si das amostras 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. 

Nas avaliações dos resultados de ordenação de odor do atributo ranço as 

trocas de somas de ordem ocorreram entre as amostras 2, 3 e 4. Como 

consequência não ocorreram diferenças significativas entre das amostras 2 e 3, 3 e 

4, 4 e 5. 

Após ser realizada a fase de teste de ordenação de odor foram feitos os 

testes de sabor (Tabela 5). 
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Tabela 4: Soma de ordem para odor de atributos de azeite de oliva virgem extra. 

 

Nº DE RESPOSTAS 

 

 

ATRIBUTOS 

 

 

***AMOSTRAS DE ODORES TOTAL DE 

SOMA DE ORDENS 

 

Nº MÍNIMO 

** 

 
5 4 3 2 1 

34 Frutado verde 170a 128ab 103bc 75c 34d 510 36 

38 Frutado maduro 186a 148ab 116bc 82c 38d 570 38 

36 Borras 180a 140b 107bc 76c 37d 540 37 

36 Atrojado 180a 142b 107bc 74cd 37d 540 37 

36 Mofo 179a 141b 109bc 75c 36d 540 37 

33 Avinhado 164a 130ab 99bc 68cd 34d 495 36 

36 Metálico 177a 142ab 109bc 74cd 38d 540 37 

36 Ranço 180a 143ab 106bc 75c 36a 540 37 

 
Soma de ordens seguidas de letras distintas na linha diferem entre si na horizontal pelo teste de Newell Macfarlane (p≤0,05); 
* Numero mínimo de julgadores corretos pela tabela de Newell Macfarlane  
**Intensidades descritas na tabela 02.  Médias de três repetições (p ≤ 0,05%). 
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Como pode ser observado pelos dados da tabela 5, relativos ao atributo de 

sabor amargo, os testes de ordenação foram realizados com 4 amostras de azeites 

de oliva que apresentavam intensidades diferentes. Constata-se pelas somas de 

ordem das amostras que ocorreram trocas na ordenação das amostras. Como 

consequência não ocorreram diferenças significativas entre si pelo teste de Newell 

Macfarlane ao nível de 0,05 % de significância das amostras 1 e 2. As demais 

amostras diferiram entre si. 

O atributo picante não apresentou trocas na identificação das ordens das 

amostras, pois todas diferiram entre si indicando a maior facilidade dos julgadores 

em ordenar estas características. Fato semelhante ocorreu no atributo frutado verde. 

No atributo de sabor frutado maduro ocorreu uma troca na soma de ordens 

entre as amostras 2 e 4, por conseqüência as amostras 2 e 3 não diferiram entre si. 

As demais amostras apresentaram diferenças significativas entre si.  

As amostras 2, 3 e 4 do atributo borras apresentaram trocas de ordens entre 

si, o que fez com que a amostra 3 não diferisse da 2 e 4. As demais apresentaram 

diferenças significativas entre si.  

No atributo atrojado ocorreu uma troca na soma de ordens entre as 

amostras 2 e 4, enquanto que no mofo, houve trocas na identificação das amostras 

2, 3, 4 e 5, indicando uma grande dificuldade dos julgadores para este atributo. 

No atributo avinhado ocorreram trocas na identificação da ordem das 

amostras 1, 2, 4 e 5 no metálico houve trocas nas identificações das amostras 2, 3, 

4 e 5, e no ranço entre as amostras 3, 4 e 5, indicando maiores dificuldades de 

ordenar estes atributos.        
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Tabela 5: Soma de ordem para sabor de atributos de azeite de oliva virgem extra. 

 

Nº DE RESPOSTAS 

 

 

ATRIBUTOS 

 

 

***AMOSTRAS DE SABORES TOTAL DE 

SOMA DE ORDENS 

 

Nº MÍNIMO 

** 

 
5 4 3 2 1 

32 Amargo * 125a 95b 61c 39c 320 

 

27 

 32 Picante * 128a 96b 64c 32d 320 

 

27 

 34 Frutado verde 170a 136b 102bc 68cd 34d 5c10 

 

36 

 38 Frutado maduro 190a 150b 114c 78c 38d 570 

 

38 

 36 Borras 180a 141b 109bc 74c 36d 540 

 

37 

 36 Atrojado 180a 142b 108b 74b 36c 540 

 

37 

 36 Mofo 179a 142ab 107bc 76cd 36d 540 

 

37 

 33 Avinhado 164a 130ab 99bc 68cd 34d 495 

 

36 

 36 Metálico 179a 143ab 109bc 73cd 36d 540 

 

37 

 36 Ranço 176a 145ab 111b 72c 36c 540 

 

37   

 
Soma de ordens seguidas de letras distintas na linha diferem entre si na horizontal pelo teste de Newell Macfarlane (p≤0,05). 
* Servidas somente 4 amostras; ** Numero mínimo de julgadores corretos pela Tabela de Newell Macfarlane, ***Intensidades descritas na Tabela 02. Médias 
de três repetições. (p≤0,05%) 
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3.2.4 Desempenho individual dos julgadores nos testes de ordenação para 

odores e sabores 

 

 

Nas Tabelas 6 e 7 está representado o número de respostas corretas dos 

julgadores durante as 3 sessões (total dos 3 testes) de treinamento, pela aplicação 

de testes de ordenação de odor para os atributos frutado verde, frutado maduro, 

atrojado, borras, mofo, avinhado, metálico e ranço; e para os atributos de sabor 

amargo, picante frutado verde, frutado maduro e os demais defeitos descritos 

anteriormente nas tabelas 4 e 5.  

Para fins de controle de avaliação do desempenho dos julgadores, foi 

estipulado que os julgadores deveriam apresentar valor superior ou igual a 70% de 

respostas corretas, como forma de considerar o bom desempenho de cada julgador, 

bem como controlar a freqüência aos testes (FERREIRA et al. ,2000). 
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Tabela 6: Número, freqüência e porcentagem de respostas corretas dos julgadores em testes de ordenação de odor. 

 

Atributos de odor 

Atributos de odor 

 

Julgador F Verde F Maduro Borras Atrojado Mofo Avinhada Metálico Ranço *** 

T.R.J 

% 

 **T.R        T.R T.R T.R T.R T.R T.R T.R T.R.J 

1 15 15 15 15 15 13 - 15 103 85,83% 

2 15 15 15 15 15 15 15 15 120 100% 

3 ****-  - -  - - - - -         - 00,00% 

4 13 15 15 15 15 -  9 15 97 80,83% 

5 5 8 - - 15 13 15 15 71 59,16% 

6 5 10 13 13 15 13 15 13 97 81,00% 

7 13 15 15 15 13 15 13 15 114 95,00% 

8 12 12 13 13 13 15 15 15 108 90,00% 

9 15 15 11 13 15 13 11 15 108 90,00% 

10 15 15 15 15 15 12 13 13 113 94,16% 

11 13 15 9 12 13 13 15 13 103 85,86% 

12 - - 15 15 13 - 15  - 45 37,50% 

13 15 15 15 15 13 11 15 15 114 95,00% 

14 12 13 15 15 13 12 13 13 106 88,33% 

15 5 8 - - - - -  -  13 10,83% 

16 5 8 - - -  -  -  - 13 10,83% 

 
*Os dados expressos em soma de ordens de 3 repetições por julgador. ** T.R = Total de respostas por atributo; ***T.R.J = Total de Respostas em todos os 
atributos para cada julgador (∑ = 120); **** - = Ausência aos testes. 
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Tabela 7: Número, freqüência e porcentagem de respostas corretas dos julgadores para treinamento em testes de 

ordenação de sabor. 

 

Atributos de sabor 

Atributos de sabor 

 

Julgador Amargo Picante F Verde F Maduro Borras Atrojado Mofo Avinhada Metálico Ranço ***T.R.J % 

       **T.R T.R T.R T.R T.R T.R T.R T.R T.R T.R  T.R.J 

1 6 8 15 15 15 15 15 15 - 15 119 80,62% 

2 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 144 100% 

3 **** - -  - - -  - -  - - - -  00,00% 

4 10 12 15 15 15 15 15 -  11 15 123 85,41% 

5 2 2 5 10 - - 15 15 15 15 79 54,16% 

6 8 12 5 10 15 15 15 15 15 15 125 86,80% 

7 12 12 15 15 15 15 11 15 15 15 140 97,22% 

8 - - 15 15 15 15 13 15 15 15 118 81,94% 

9 12 12 15 15 13 13 13 13 11 13 130 90,27% 

10 12 12 15 15 15 15 15 12 13 15 139 96,53% 

11 12 12 15 15 10 12 15 13 15 12 131 90,97% 

12 6 8 - -  15 15 -  - 15 -  59 40,97% 

13 7 12 15 15 15 15 15 13 15 15 137 95,14% 

14 12 12 15 13 15 15 15 12 13 15 137 95,14% 

15 -  - 5 10 -  - - - -  - 15 10,42% 

16 - - 5 10 -  - - - -  - 15 10,42% 

 
*Os dados expressos em soma de ordens de 3 repetições por julgador.. ** T.R = Total de respostas por atributo; ***T.R. J = Total de Respostas em todos os 
atributos para cada julgador (∑ = 144); **** - = Ausência aos testes. 
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Pelos resultados, constatou-se que os julgadores 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13 e 14 obtiveram um desempenho satisfatório no treinamento, tanto para os 

atributos de odor quanto para os atributos de sabor. 

 

 

3.2.5 Resultado dos testes com escalas 

 

 

Os julgadores foram treinados no uso de escalas de intensidade para os 

atributos a serem avaliados nos azeites de oliva virgem extra.   

Estes dados estão contidos na tabela 8 a seguir. 
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Tabela 8: Médias dos julgadores no treinamento em intensidades de sabor para os atributos positivos e negativos. 

 

ATRIBUTOS                                                                                               JULGADORES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AMARGO 2,10ab 2,67ab 2,25ab 1,77b 2,75ab 2,30ab 2,60ab 2,60ab 2,60ab 2,95a 2,90a 2,92a 

PICANTE 2,20a 2,67a 3,25a 2,42a 2,85a 2,40a 2,95 a 2,92a 2,80a 2,87a 2,97a 2,67a 

FRUTADO VERDE 2,38a 2,30a 2,40a 2,40a 2,72a 3,28a 2,64 a 2,56a 2,68a 2,40a 2,52a 2,38a 

FRUTADO MADURO 2,52b 2,86ab 3,20ab 2,72ab 2,64ab 3,14ab 3,42 a 2,88ab 2,62b 2,74ab 2,74ab 3,24ab 

BORRAS 4,18bc 4,14bc 4,20bc 4,08bc 5,24a 4,42abc 4,12bc 4,30abc 4,56ab 4,12bc 3,54c 4,44abc 

MOFO 3,94a 3,98a 4,08a 3,88a 3,52a 4,26a 4,04a 4,48a 3,84a 3,80a 3,48a 3,98a 

AVINHADO 2,52cd 3,04abc 3,18ab 2,64bcd 3,18ab 2,64bcd 3,30a 2,98abcd 2,42cd 2,34d  2,68abcd * 

METÁLICO 1,82ab 1,94ab 1,76ab 1,76ab 2,00a 1,68b 1,82ab 1,94ab 2,04a 2,04a 1,96ab 2,00a 

RANÇO  2,02a 2,06a 2,18a 2,18a 2,16a 2,02a 2,04a 2,08a 2,12 a 2,00a 2,02a * 

 
As médias seguidas pela mesma letra na horizontal, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p≤0,05), * = Ausência aos testes. 
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No treinamento dos julgadores em sabor (anexos J e K) para os atributos 

positivos e negativos presentes em azeites de oliva, observou-se que os atributos 

que apresentaram maior diferença entre resultados de intensidade entre os 

julgadores foram o atributo amargo, frutado maduro, borras, avinhado e metálico.  

No atributo amargo a menor intensidade foi percebida pelo julgador 4 (1,77) 

e a maior pelos julgadores 10 (2,95), 12 (2,92) e 11 (2,90). Para os atributos picante, 

frutado verde, mofo e ranço, os julgadores não apresentaram diferenças de médias 

significativas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Apenas os julgadores 1 (2,52) e 7 (3,42) apresentaram diferenças de médias 

significativas no atributo frutado maduro. 

No atributo borras as diferenças entre o comportamento dos julgadores foi 

maior, principalmente entre o julgador 5 (5,24) e o 11(3,54). No atributo avinhado 

ocorreram diferenças de percepção entre os julgadores 7 (3,30) e 10 (2,34). Na 

sessão de treinamento deste atributo o julgador 12 não compareceu aos testes.  

Os resultados dos julgadores 5 (2,00), 9 (2,04), 10 (2,04) e 12 (2,00) 

apresentaram diferenças de médias significativas e o julgador 6 (1,68) no atributo 

metálico. 
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Tabela 9: Resultados da equipe de julgadores para treinamento em testes de 

intensidades de sabor para os atributos positivos e negativos de azeites com 

diferentes intensidades. 

 

ATRIBUTOS 

 

AMOSTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

CV% 

 
AMARGO 0,30d 2,09c 3,21b 4,53a * 15,49 

PICANTE 0,54d 1,92c 3,30b 5,23a * 19,60 

FRUTADO VERDE 0,16e 1,85d 2,64c 3,40b 4,70a 20,59 

FRUTADO MADURO 0,20e 2,40d 3,14c 3,92b 4,80a 11,84 

BORRAS 0,06e 2,85d 4,68c 6,17b 7,60a 10,86 

MOFO  0,01e 2,29d 4,52c 5,75b 7,10a 14,59 

AVINHADO 0,00e 1,94d 3,03c 4,11b 4,95a 10,67 

METÁLICO 0,00e 1,05d 2,23c 2,87b 3,31a  7,63 

RANÇO  0,00e 1,01d 2,10c 3,13b 4,13a  6,71 

 
As médias seguidas pela mesma letra na horizontal, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste 
de Tukey (p≤0,05), * = 4 amostras 

 

Pelos resultados em testes de intensidades de sabor para os atributos 

positivos e negativos de amostras com diferentes intensidades (tabela 9), verifica-se 

que a equipe de julgadores conseguiu estabelecer a diferença significativa (p<0,05) 

entre as amostras, ou seja, conseguiram identificar e quantificar corretamente as 

diferentes intensidades propostas para cada atributo durante o treinamento. Estes 

resultados demonstram um bom desempenho de cada julgador e da equipe.            

O coeficiente de variação de cada atributo foi em geral baixo, visto que o 

objeto gerador de dados em estudo são pessoas. O maior valor do coeficiente de 

variação foi apresentado pelo atributo frutado verde (20,59). Os valores demonstram 

uma boa homogeneidade dos julgadores quanto à equipe. A literatura relata que 

valores de CV   20% são considerados homogêneos. Os atributos que 
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apresentaram menor coeficiente de variação da equipe foram os atributos ranço e 

metálico, demonstrando assim a maior facilidade de quantificar estes dois atributos 

(AMGEROSA, 2003). 

 

 

3.2.6 Avaliação de amostras de azeite de oliva 

 

 

Na tabela 10 estão os resultados das análises de 12 amostras de azeites de 

oliva (anexo L) realizadas durante o treinamento dos julgadores utilizando a ficha 

conforme anexo M de acordo com o método descrito pelo COI (2007). As amostras 

282, 144, 641, 701, 624, 503, 931 e 999 foram avaliadas nos atributos negativos as 

demais nos atributos positivos. 

A amostra 701 ficou caracterizada por apresentar um azeite de oliva virgem 

extra com uma leve percepção de frutado maduro (2,80) e de amargo (1,90), e uma 

percepção média de picante (3,50).  Os coeficientes de variação das medianas dos 

três atributos foram baixos, o que indica consistência nos resultados dos julgadores. 

Na amostra 282 foi identificado o atributo de defeito ligeira percepção de 

ranço (0,50) e de frutado maduro (2,30), o que indica ser um azeite (BRASIL, 2012) 

do grupo de Azeite de Oliva Virgem, tipo virgem. É importante verificar a 

confiabilidade dos resultados dos membros da equipe, segundo o COI (2007), o 

valor do coeficiente de variação deve ser inferior ou igual a 20%. Os valores de % 

CV apresentados pelos diferentes atributos apresentados nas amostras 701 e 282 

são considerados satisfatórios, o que denota a confiabilidade dos resultados da 

equipe, demonstranto que os julgadores são capazes de analisar as amostras e 

quantificar de forma correta suas intensidades (ANGEROSA, 2003). 

Os resultados obtidos na avaliação da amostra 901 mostraram que ela se 

caracterizou por apresentar o defeito outros, com mediana de 0,8 e um ligeiro 

frutado maduro de 1,95, o que o caracterizou como sendo um azeite do grupo de 

Azeite de oliva virgem, tipo virgem. Os coeficientes de variação dos dois atributos 

foram baixos, indicando uma maior uniformidade de resultados.  
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Tabela 10: Resultados da avaliação de amostras de azeite de oliva pelo 

método COI. 

 

Julgadores Borras Mofo Avinhado Metálico Ranço Outros Frutado Amargo Picante 

Amostra 701 Frutado maduro 

 

 

 

 

M 0 0 0 0 0 0 2,73 1,77 3,44 

MD 0 0 0 0 0 0 2,80 1,90 3,50 

CV% 0 0 0 0 0 0 3,66 7,32 4,39 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0 0 3,00 2,17 3,80 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0 0 2,59 1,63 3,19 

Amostra 282 Frutado maduro com ranço 

 

 

 

M 0 0 0 0 0,48 0 2,20 0 0 

MD 0 0 0 0 0,5 0 2,30 0 0 

CV% 0 0 0 0 10,3 0 4,46 0 0 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0,6 0 2,50 0 0 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0,39 0 2,09 0 0 

Amostra 901 Frutado maduro e outros 

 

 

 

 

M 0 0 0 0 0 0,79 1,93 0 0 

MD 0 0 0 0 0 0,8 1,95 0 0 

CV% 0 0 0 0 0 12,5 2,74 0 0 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0 0,99 2,05 0 0 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0 0,60 1,84 0 0 

Amostra 214 Frutado verde 

M 0 0 0 0 0 0 1,87 0,76 1,88 

MD 0 0 0 0 0 0 1,95 0,90 1,60 

CV% 0 0 0 0 0 0 7,51 10,29 16,47 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0 0 2,23 1,08 2,11 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0 0 1,66 0,71 1,08 

Amostra 144 Atrojado 

M 5,20 0 0 0 0 0 0 0 0 

MD 4,10 0 0 0 0 0 0 0 0 

CV% 5,05 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.C. S 95% 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.C. I 95% 3,69 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amostra 641 Ranço e outros (cozido) 

M 0 0 0 0 0,52 1,09 2,20 0 0 

MD 0 0 0 0 0,50 1,05 2,30 0 0 

CV% 0 0 0 0 10,25 13,94 2,23 0 0 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0,60 1,33 2,40 0 0 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0,39 0,76 2,19 0 0 

 
M= Média; MD= Mediana; CV%= Coeficiente de variação robusto (%) da mediana; I.C. S 95% = 
Intervalo de confiança superior; I.C. I 95%= Intervalo de confiança inferior. 
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Tabela 10 (continuação): Resultados da avaliação de amostras de azeite de 

oliva pelo método COI. 

 

Julgadores Borras Mofo Avinhado Metálico Ranço Outros Frutado Amargo Picante 

Amostra 701 Frutado Maduro 

 

 

 

 

M 0 7,30 0 0 0 0 0 0 0 

MD 0 7,30 0 0 0 0 0 0 0 

CV% 0 1,72 0 0 0 0 0 0 0 

I.C. S 95% 0 7,54 0 0 0 0 0 0 0 

I.C. I 95% 0 7,05 0 0 0 0 0 0 0 

Amostra 624 Avinhado 

 

 

 

 

 

M 0 0 3,62 0 0 0 0 0 0 

MD 0 0 3,50 0 0 0 0 0 0 

CV% 0 0 4,79 0 0 0 0 0 0 

I.C. S 95% 0 0 3,82 0 0 0 0 0 0 

I.C. I 95% 0 0 3,17 0 0 0 0 0 0 

Amostra 503 cozido ou queimado 

M 0 0 0 0 0 5,90 0 0 0 

MD 0 0 0 0 0 6,00 0 0 0 

CV% 0 0 0 0 0 1,63 0 0 0 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0 6,19 0 0 0 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0 5,80 0 0 0 

Amostra 707 Frutado verde 

M 0 0 0 0 0 0 3,57 2,44 4,18 

MD 0 0 0 0 0 0 3,60 2,50 4,30 

CV% 0 0 0 0 0 0 0,78 1,12 2,60 

I.C. S 95% 0 0 0 0 0 0 3,65 2,55 4,51 

I.C. I 95% 0 0 0 0 0 0 3,54 2,44 4,08 

Amostra 931 Metálico 

M 0 0 0 1,10 0 0 0 0 0 

MD 0 0 0 1,10 0 0 0 0 0 

CV% 0 0 0 5,08 0 0 0 0 0 

I.C. S 95% 0 0 0 1,21 0 0 0 0 0 

I.C. I 95% 0 0 0 0,99 0 0 0 0 0 

Amostra999 Borras 

 
M 4,70 0 0 0 0 0 0 0 0 

MD 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 

CV% 4,96 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.C. S 95% 4,93 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.C. I 95% 4,07 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
M= Média; MD= Mediana; CV%= Coeficiente de variação robusto (%) da mediana; I.C. S 95% = 
Intervalo de confiança superior a 95% da mediana; I.C. I 95%= Intervalo de confiança inferior a 95% 
da mediana. 
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A amostra 214 ficou caracterizada por apresentar um frutado verde, com 

ligeiras intensidades de mediana para frutado (1,95), amargo (0,90) e picante (1,60). 

Os coeficientes de variação dos atributos foram baixos, indicando um bom 

desempenho dos julgadores. 

A amostra 144 apresentou o defeito Atrojado com mediana de 4,10, o que 

não a caracteriza como um azeite do grupo de azeites de oliva virgem; portanto, não 

o enquadrando nesta categoria para o consumo humano (BRASIL, 2012). A amostra 

641 apresentou um ligeiro frutado maduro (2,3), os defeitos de ranço (0,50) e 

“cozido“ (1,05), o que a classifica como sendo do grupo de Azeite de Oliva Virgem, 

tipo virgem. Os coeficientes de variação em ambas as amostras foram baixos. 

As amostras 137 e 624 caracterizaram-se por não serem azeites do grupo 

de azeites de oliva virgem, não servindo para consumo humano (BRASIL, 2012). A 

amostra 137 apresentou um alto valor de intensidade de mediana para o atributo 

negativo mofo (7,3), e a amostra 624 um alto valor de intensidade para o atributo 

negativo avinhado (4,79), além de apresentar medianas de frutado com valores 0. 

Os coeficientes de variação das duas amostras foram baixos (1,72 e 4,79). 

A amostra 503 se caracterizou por apresentar o defeito “cozido ou 

queimado“ (6,00), sabor característico de azeites originados de excessivo ou 

prolongado aquecimento durante processo de elaboração, o que não o caracteriza 

como um azeite do grupo de azeites de oliva virgem. O azeite codificado como 707 

apresentou um médio frutado verde (3,60), picante (4,30) e um leve amargo (2,50), o 

que indica ser um azeite, conforme o MAPA (2012), do grupo de Azeite de Oliva 

Virgem, tipo virgem. 

A amostra 931 apresentou o defeito metálico com intensidade de mediana 

de 1,10 e frutado igual a 0.  Já a amostra 999 apresentou mediana de intensidade 

para o defeito borras igual a 4,50 e para frutado 0, o que indica que ambas as 

amostras não são azeites do grupo de azeites de oliva virgem. 

Com isto, observou-se que ocorreu um bom desempenho dos julgadores na 

avaliação destas diferentes amostras de azeite de oliva, indicando a eficiência do 

treinamento nos atributos avaliados. 

Ao final desta fase, dez julgadores (2 desistiram) seguiram sendo avaliados. 
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3.3 AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE JULGADORES 

 

 

Os julgadores com habilidade em discriminar as amostras com valores de 

probabilidade de Famostra significativo para p<0,30,que indicam a capacidade do 

julgador em discriminar as amostras; e a probabilidade de Frepetição para p>0,05 não 

significativo, que determina a repetibilidade dos julgadores entre as amostras, foram 

selecionados. 

Nesta etapa do estudo, 5 amostras de azeite de oliva virgem extra (anexo N) 

foram avaliadas com três repetições e com o uso de escalas não estruturadas de 9 

cm, utilizando modelo de ficha conforme anexo O (ABNT/NBR 14141, 1998). 

Os resultados de probabilidade de Famostra e probabilidade de Frepetição, 

obtidos na Análise de Variância, estão demonstrados na Tabela 11. 
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Tabela 11: Níveis de significância (p) para provadores, considerando 

amostras e repetição para os atributos de frutado, amargo e picante. 

 

Provadores    Frutado Amargo Picante 

1 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

2 

 

p amostra <0.001 <0.001 0.1021 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

3 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

4 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

5 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

6 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

7 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

8 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 >0.050 

9 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição >0.050 >0.050 0.1296 

10 

 

p amostra <0.001 <0.001 <0.001 

p repetição 0.2892 >0.050 >0.050 

 
Probabilidade de Famostra igual ou superior a 0.30 indica que o provador não está contribuindo para a 
discriminação entre as amostras. 
Probabilidade Frepetição igual ou inferior a 0,05 indica que a repetibilidade do provador não está 
satisfatória para ocritério de corte estabelecido. 
Foram selecionados os provadores com p de Famostra<0.30 e p de Frepetição>0.05. 
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Nenhum julgador apresentou probabilidade de Frepetição menor ou igual a 

0,05, indicando que a repetibilidade dos julgadores está satisfatória para o critério de 

corte estabelecido. 

De acordo com os resultados (Tabela 11), 10 julgadores foram selecionados 

para compor a equipe final de julgadores de azeites de oliva, por apresentarem 

valores de Famostra significativo para p<0,30 e Frepetição para p>0,05 não significativo. 

Segundo COI (2007) e HERRERA e DUEÑAS (2008), uma equipe de avaliação de 

azeites de oliva deve ser composta por oito a doze julgadores treinados; portanto, o 

número de julgadores selecionados neste estudo é suficiente para compor uma 

equipe de avaliação de azeite de oliva. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

O procedimento utilizado para selecionar e treinar julgadores para avaliar 

azeites de oliva virgem extra foi eficiente. Os resultados demonstraram a importância 

do uso das técnicas utilizadas, bem como a eficiência da aplicação das normas do 

COI (Conselho Oleicola Internacional) na seleção e treinamento da equipe de 

julgadores. De um universo inicial de 17 provadores foi possível a formação de um 

grupo de 10 julgadores.   
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RESUMO 

 

 

JORGE, Zaida Luiza Camacho. Avaliação dos parâmetros de qualidade de 
amostras de azeite de oliva virgem extra monovarietais e „blends” 
comercializados no sul do Rio Grande do Sul. 2013.Tese (Doutorado) – 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Alimentos. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas.  
 
No presente trabalho foram analisados parâmetros de qualidade de algumas 
amostras de azeites de oliva virgem extra monovarietais e "blends" de diferentes 
países e origens, tradicionalmente comercializadas no sul do Rio Grande do Sul, de 
acordo com a Instrução Normativa Nº 1 do MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), de 30 de janeiro de 2012. Foram avaliados acidez, 
índice de peróxido, as medidas de absorção no espectro ultravioleta em 232 e 270 
nm pela AOCS (American Oil Chemists Society Official); e a análise sensorial, 
segundo os critérios estabelecidos pelo COI (International Olive Consejo), realizada 
por uma equipe de 10 julgadores treinados. Pelos resultados das avaliações dos 
parâmetros de qualidade das17 amostras de azeites de oliva virgem extra 
monovarietais e "blends", observou-se que somente 5 amostras se enquadraram 
dentro da classificação para o grupo de Azeite de Oliva Virgem, tipo “virgem extra”. 
 
Palavras-chave: Azeite de oliva. Análise sensorial. Qualidade. Análises físico-
químicas. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work it was analyzed the quality of some monovarietals and blens of extra 
virgin olive oilsfrom different countries and origins, traditionally commercialized in 
southern Rio Grande do Sul, in accordance with Instruction Nº1 of MAPA (Ministry of 
agriculture, Livestock and Supply) of 30 January 2012. It was evaluated acidity, 
peroxide index, the absorption measurements in the ultraviolet spectrum at 232 and 
270 nm by the AOCS (American Oil Chemists Society. Official), and sensory analysis 
according to the criteria established by the IOC (International Olive Consejo) held by 
a team of 10 trained judges. The results of the evaluations of the quality parameters 
of 17 samples of monovarietals and blends of extra virgin olive oilsshowed that only 
five samples not fit within the classification for the group of Virgin Olive Oil, such as 
"extra virgin". 
 
Keywords: Olive oil. Sensory analysis. Quality. Physical chemical analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O azeite de oliva é o produto obtido somente do fruto da oliveira (Olea 

europaea L.), excluído todo e qualquer óleo obtido pelo uso de solvente, por 

processo de re-esterificação ou pela mistura com outros óleos, independentemente 

de suas proporções (BRASIL, 2012).  

O azeite obtido do fruto é o protótipo da qualidade da azeitona. Quando 

ocorre a deterioração das azeitonas no campo, pela ação de pragas, por 

enfermidades, colheita inadequada, queda no solo, devido a danos antes da 

elaboração do azeite ou devido ao processo de extração inadequado, os azeites 

adquirem sabores e odores indesejáveis, e perdem alguns atributos de qualidade 

(LÓPEZ-VILLALTA, 2008 a). 

Em 1960, o Parlamento Europeu aprovou uma lei inovadora sobre a 

qualidade dos azeites, quando foram criadas categorias de classificação, nas quais 

constava a categoria de azeite de oliva “extravirgem”, incluindo a forma de extração 

eseus  parâmetros físico-químicos e sensoriais. Com isto, a tarefa de criar um teste 

de degustação científico foi atribuida ao Conselho Oleícola Internacional(COI). Por 

20 anos um grupo de químicos e cientistas sensoriais da Itália e da Espanha fizeram 

várias experimentações na identificação da  qualidade e possíveis falhas do azeite, 

até a elaboração de um protocolo de degustação. Esta metodologia para avaliação 

de sabor e odor, juntamente com um conjunto de requisitos químicos, tornou-se 

base da legislação atual (MUELLER, 2012). 

 Na década de 90, a produção mundial de azeite de oliva cresceu bastante, 

e com isto, elevaram-se também as fraudes relacionadas aos azeites de oliva, o que 

fez com que ao final daquela década fosse um dos produtos agrícolas mais 

freqüentemente adulterado na União Européia (MUELLER, 2012). 
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Os parâmetros de qualidade usualmente aplicados nos azeites de oliva 

virgem extra incluem a acidez, relacionada a processos hidrolíticos; o índice de 

peróxido e a absorbância na região do ultravioleta, relacionados ao grau de 

oxidação; e a análise sensorial,relacionada a características sensoriais. Além 

destes, existem outros parâmetros que determinam não somente a qualidade dos 

diferentes azeites, mas também seu grau de pureza (HERRERA e DUEÑAS, 2008). 

A introdução olivicultura no Rio Grande do Sul vem sendo feita ao longo dos 

anos. Iniciou-se em 1900, com os imigrantes açorianos (Rio Grande/RS); em 1930, 

com os imigrantes italianos e portugueses; nas décadas de 50 e 60, com a 

introdução de mudas argentinas; e, em 2006, pelo Projeto de Pesquisa da Embrapa, 

o Zoneamento Agroclimático para a Oliveira no Rio Grande do Sule, atualmente têm-

se aproximadamente 580 ha de oliveiras implantadas no estado do Rio Grande do 

Sul, sendo a Arbequina, Arbosana e Koroneikias principais cultivares plantadas. Este 

processo de implantação também está ocorrendo em outros estados como Minas 

Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná.   

Com isto estão sendo colocados à venda no mercado nacional os primeiros 

azeites produzidos no Brasil. Surgiu assim a necessidade da criação de uma lei 

nacional que garantisse a qualidade dos azeites nacionais e dos importados que, até 

hoje, eram os únicos no mercado. O mercado de azeite de oliva no Brasil tem 

crescido muito nos últimos anos devido ao aumento de consumo, o qual cresceu 

cerca de 78% nos últimos 8 anos (COI, 2013). 

A Instrução Normativa Nº 1elaborada pelo MAPA, de 30 de janeiro de 2012, 

estabelece o “Regulamento Técnico do Azeite de Oliva e do Óleo de Bagaço de 

Oliva”. O regulamento tem por objetivo definir o padrão oficial de classificação do 

azeite de oliva e do óleo de bagaço de oliva, considerando seus requisitos de 

identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou 

rotulagem, nos aspectos referentes à classificação do produto (BRASIL, 2012).  

Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros de qualidade 

de algumas amostras de azeites de oliva virgem extra monovarietais e "blends", 

importados e comercializados no sul do Rio Grande do Sul, de acordo com a 

Instrução Normativa Nº 1, de 30 de janeiro de 2012. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 MATERIAL 

 

 

Dezessete amostras de azeites de oliva virgem extra (Quadro 1) foram 

adquiridas em estabelecimentos comerciais do sul do estado do Rio Grande do Sul 

em 2009. Foram selecionadas aleatoriamente três amostras de azeite de oliva de 

mesmo lote de cada uma das 17 amostras, perfazendo um total de 51 amostras. 

Todas as amostras estavam contidas em embalagens de vidro âmbar de 500 mL, 

expostas no ponto de venda sob iluminação durante o expediente e temperatura 

ambiente, sendo todos os azeites produzidos na safra de 2009. Foram misturados 

400 mL de cada uma das 3 amostras em uma única embalagem de 2000 mL, para 

realizar a análise sensorial, e o restante das amostras foi misturado em uma das três 

embalagens de vidro para a realização das análises físico-químicas. 
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Figura 1: Amostras de azeites de oliva virgem extra monovarietais e "blends" 

adquiridas no comércio do sul do Rio Grande do Sul 2009. 

 

Amostras 

 

Origem 

 

Cultivar/Bend 

 

Data/tempo de validade 

 

A PORTUGUÊS BLEND JUNHO/2011 - 2 ANOS 

B ESPANHOL BLEND 1 JANEIRO/2012 - 3 ANOS 

C ITALIANO BLEND 1 MAIO/2011 – 2 ANOS 

D URUGUAIO BLEND 1 MARÇO/2011 – 2 ANOS 

E URUGUAIO BLEND 2 MAIO/ 2011 – 2 ANOS 

F ITALIANO BLEND 2 MARÇO/2011 – 2 ANOS 

G ESPANHOL BLEND 2 MARÇO/2012 – 3 ANOS 

H GREGO BLEND JUNHO/2011 – 2 ANOS 

I ARGENTINO FRANTOIO 1 2011 – 2 ANOS 

J GREGO KORONEIKI 1 JUNHO/2011 – 2 ANOS 

K ARGENTINO ARAUCO 2011 – 2 ANOS 

L GREGO KORONEIKI 2 JUNHO/2011 – 2 ANOS 

M ESPANHOL ARBEQUINA MARÇO/ 2012 - 3 ANOS 

N ESPANHOL MANZANILLA ABRIL/2012 – 3 ANOS 

O ESPANHOL HOJIBLANCA JUNHO/2012 – 3 ANOS 

P ARGENTINO FRANTOIO 2 2011 – 2 ANOS 

Q ESPANHOL PICUAL ABRIL/2012 – 3 ANOS 

 

 

2.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

A avaliação sensorial das amostras foi conduzida na Embrapa Clima 

Temperado (Pelotas/RS), no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos e 

Análise Sensorial, em cabines individuais de avaliação com controle de temperatura 

ambiente estabilizada entre 20 e 25ºC, e iluminação colorida para evitar a influência 



100 

da cor das amostras sobre a avaliação do sabor. As sessões foram conduzidas em 

horários determinados pela manhã e à tarde, não próximos às refeições, durante 3 

dias. A ordem de apresentação das amostras foi aleatória. 

 A equipe sensorial foi constituída de 10 julgadores previamente treinados, 

que avaliaram as amostras de azeite de oliva virgem extra segundo a norma do 

Conselho Oleícola Internacional (COI, 2007) relativa à análise sensorial de azeites 

de oliva virgem, utilizando uma ficha específica de avaliação sensorial (anexo P). 

As amostras de azeite de oliva foram avaliadas utilizando recipientes 

padrões de degustação específicos para azeites, de cor azul, tampados com vidro 

de relógio. A quantidade servida por amostra a cada julgador foi de 15 mL, com 

reposição quando necessário. Todas as amostras foram identificadas com códigos 

compostos por números aleatórios de três dígitos, mantidas e apresentadas aos 

julgadores à temperatura de 28  2ºC, o que favorece a evaporação e concentração 

de aromas. Os julgadores foram orientados a lavar a boca com água em 

temperatura ambiente e a consumir um pedaço (corte na forma de gomos) de maçã 

verde (Granny Smith), com a finalidade de limpar a boca entre a degustação das 

diferentes amostras. 

 

 

2.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de 

Cromatografia do Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial 

(FAEM/UFPEL). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

2.3.1 Teor de acidez 

 

 

As amostras de azeites foram pesadas e dissolvidas em solução de éter 

etílico: álcool etílico (2:1, v/v) na proporção de azeite: solvente de 1:10 (p/v). O 

volume de solvente utilizado foi de 25 mL.  Após, adicionou-se fenolftaleína e titulou-
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se com KOH 0,1 N, segundo metodologia da AOCS (1992). Os resultados foram 

expressos em % de ácido oléico. 

 

 

2.3.2 Índice de peróxidos 

 

 

Cerca de cinco gramas de amostra foram dissolvidas em 30 mL de solução 

de ácido acético/clorofórmio (3:2, v/v); após agitação foi adicionado 0,5 mL de 

solução saturada de iodeto de potássio e colocado no escuro por 1 minuto, agitando 

ocasionalmente a solução. Em seguida, adicionaram-se 30 mL de água destilada e 

0,5 mL de solução de amido 1% e, logo após, titulou-se com tiossulfato de sódio 0,1 

N até a perda da coloração azulada, segundo metodologia da AOCS (1992). Os 

resultados foram expressos em meq. O2. kg-1 amostra. 

 

 

2.3.3 Determinação da absorção específica a 232 e 270 nm 

 

 

Pesaram-se 25 mg de azeite de oliva que foram dissolvidos em 25 mL de n-

hexano (grau espectrofotométrico). A absorção da solução foi determinada em 

espectrofotômetro a 232 e 270 nm, usando como referência o solvente puro. A 

extinção específica K1%
1 cm refere-se à absorção de uma solução a 1% do óleo no 

solvente, em cubetas de cristal de 1 cm, de acordo com método COI/T.20/Doc. Nº 19 

(2008). 

 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS  

 

 

Para a análise dos dados da avaliação sensorial das 17 amostras de azeite 

de oliva virgem extra, o delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, fatorial 17x10 

(azeite x julgadores). Os dados gerados foram analisados pelo método do COI para 
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azeites de oliva virgem, norma COI/T.20/DOC. Nº 15 (2007), que forneceu as 

medianas de cada amostra geradas pela equipe de julgadores.  

Os resultados das análises físico-químicas seguiram um delineamento 

completamente casualizado, avaliados pela análise de médias, utilizando o 

programa estatístico Statistica 7.0 (STATSOFT, 2005). 

Foi realizada a Correlação de Pearson ao nível de p<0,05 entre os atributos 

sensoriais e físico-químicos das 17 amostras de azeite de oliva, com o auxílio do 

programa estatístico Statistica 7.0 (STATSOFT, 2005). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

 

Na fig.2 e tab. 1 estão representados os resultados da avaliação sensorial 

(Quadro 1) de dezessete amostras de azeites de oliva virgens extras monovarietais 

e "blends" de diferentes origens, avaliadas por uma equipe treinada de 10 julgadores 

segundo a metodologia do COI (2007). 
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Figura 2: Representação gráfica dos resultados da análise de amostras de azeites de oliva virgens extras monovarietais 

e "blends" de diferentes origens comercializadas no sul do Rio Grande do Sul em 2009. 
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POR.= português; ESP. = espanhol; ITA. = italiano; URU. = uruguaio; GRE. = grego; ARG. = argentino,1 e 2 = marcas diferentes em uma mesma origem. 
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Tabela 1: Resultados da análise de amostras de azeites de oliva virgens extras monovarietais e "blends" de diferentes 

origens comercializadas no sul do Rio Grande do Sul em 2009. 

 

Amostras 

 Origem/Cultivar/ “blends” 

Borras Mo A Me R O Frutado Amargo Picante 

Mediana % CV M M M M M Mediana % CV Mediana %CV Mediana % CV 

BLEND/POR. 0 0 0 0 0 0 0 FM 2, 50 1,76 3,10 6,74 3,85 4,94 

B-BLEND/ESP. 1 0 0 0 0 0 0 0 FM 1, 90 6,16 0,80 13,78 2,35 5,61 

C-BLEND/ ITA. 1 0 0 0 0 0 0 0 FM 1, 20 6,71 0,00 DIV/0 1,20 12,2 

D-BLEND/ URU. 1 0 0 0 0 0 0 0 FV 4, 80 4,12 2,00 5,49 3,80 5,01 

E-BLEND/ URU. 2  0 0 0 0 0 0 0 FV 4, 20 8,19 3,50 6,80 6,40 7,15 

F-BLEND/ ITA.2 0 0 0 0 0 0 0 FV 4, 00 1,28 0,25 11,71 4,50 9,92 

G-BLEND/ESP.2 2,15 6,81 0 0 0 0 0 FV 4, 90 4,63 0,80 10,47 4,80 3,78 

H-BLEND/ GRE. 0 0 0 0 0 0 0 FV 5, 00 4,25 1,00 10,98 3,60 4,21 

I-FRANTOIO/ARG. 1 0 0 0 0 0 0 0 FM 2, 50 2,05 0,00 DIV/0 1,75 9,20 

J-KORONEIKI/GRE. 1 0 0 0 0 0 0 0 FM 3, 20 4,36 0,40 10,47 3,50 2,79 

K-ARAUCO/ARG. 0 0 0 0 0 0 0 FM 3, 20 2,52 0,70 11,50 4,00 5,60 

L-KORONEIKI/GRE. 2 0 0 0 0 0 0 0 FM 3, 50 3,35 0,80 10,07 2,00 10,61 

M-ARBEQUINA/ESP. 0 0 0 0 0 0 0 FV 3, 70 3,56 0,00 DIV/0 0,30 7,32 

N-MANZANILLA/ESP. 0 0 0 0 0 0 0 FM 3, 80 4,05 2,30 7,96 3,70 3,32 

O-HOJIBLANCA/ESP. 0 0 0 0 0 0 0 FM 4, 30 3,92 1,80 12,20 3,70 3,96 

P-FRONTOIO/ARG. 2 0 0 0 0 0 0 0 FM 3, 50 2,09 0,40 7,32 4,20 1,74 

Q-PICUAL/ESP. 0 0 0 0 0 0 0 FV 4, 10 2,47 0,30 7,32 4,10 4,59 
 
*Resultados da mediana e % CV de (10 julgadores) repetições.  Mo=Mofo, A=Avinhado, Me=Metálico, R=Ranço e O=Outros; POR.= português; ESP. = 
espanhol; ITA. = italiano; URU. = uruguaio; GRE. = grego; ARG. = argentino;     1 e 2 = marcas diferentes em uma mesma origem; FM = frutado maduro, 
FV = frutado verde. 
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A Fig. 2 representa os resultados das diferentes amostras em um único 

gráfico, como forma de comparação entre amostras. No entanto, para fins de 

classificação oficial do azeite de oliva, deve ser apresentado um gráfico de barras 

individualizado por amostra (COI, 2007).  

Os coeficientes de variação da mediana, para todos os atributos nas 

diferentes amostras analisadas, foram inferiores a 20% como determina COI (2007). 

Isto denota uma coesão de resultados entre os 10 julgadores que formaram a 

equipe. Os maiores valores de %CV foram atribuídos ao atributo amargo, no qual 

foram conferidos valores de baixa intensidade. 

De acordo com os resultados das análises de medianas, gerados pela 

equipe de julgadores, não foram identificados atributos negativos em qualquer das 

amostras, com exceção do atributo borras que foi identificado na amostra G-

BLEND/ESP.2. A amostra de azeite de oliva "blend", de origem espanhola (G), 

apresentou o valor de 2,15 de intensidade de mediana, percebida pela equipe de 

julgadores para o atributo  negativo borras, o que, pelos índices estipulados pelo 

BRASIL (2012) (anexo R),  classifica-a no grupo de Azeite de Oliva tipo “ virgem”. 

Em relação aos atributos positivos, em todas as amostras foi identificado o 

atributo frutado, sendo que as amostras A, B, C, D, I, J, K, L, N, O e P apresentaram 

o atributo frutado maduro, e as amostras D, E, F, G, H, M e Q apresentaram o 

atributo frutado verde. 

Os maiores valores de mediana foram atribuídos ao atributo frutado verde 

das amostras H (5,0), G (4,9) e D(4,8), todas constituídas por "blends". A amostra 

monovarietal de origem espanhola (M) foi a que apresentou a menor intensidade de 

mediana (3,7), sendo também considerados, como os demais, azeite de frutado 

médio, segundo a terminologia opcional para rotulagem dos atributos sensoriais 

positivos, pois suas medianas estão entre os limites de 3 e 6 (anexo T) (COI, 2007). 

A mediana de menor intensidade do atributo frutado (1,2) foi definida como 

frutado maduro, que foi apresentada pela amostra de um "blend" de azeite de oliva 

virgem extra de origem italiana (C-BLEND/ ITA. 1), seguido do azeite B-

BLEND/ESP. 1, o que a caracteriza por apresentar um ligeiro frutado. A maior 

intensidade de mediana do atributo frutado maduro (4,3) foi apresentada pela 

amostra de azeite de oliva virgem extra monovarietal Hojiblanca de origem 

espanhola (O), caracterizando-a como do grupo de Azeite de Oliva Virgem, tipo 

“virgem extra” de médio frutado.  
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A amostra "blend" de azeite de oliva virgem extra de origem portuguesa (A) 

apresentou um frutado maduro de ligeira intensidade. Ambas as amostras "blends" 

de azeite de oliva virgem extra de origem espanhola (B-BLEND/ESP.1 e G-

BLEND/ESP.2) apresentaram um ligeiro frutado maduro e um intenso frutado verde, 

respectivamente. No entanto, as amostras monovarietais Arbequina e Picual de 

azeite de oliva virgem extra de origem espanhola (M-ARBEQUINA/ESP. e Q-

PICUAL/ESP.) apresentaram um médio frutado verde, enquanto que as amostras 

monovarietais Manzanilla e Hojiblanca de azeite de oliva virgem extra de origem 

espanhola (N-MANZANILLA/ESP. e O-HOJIBLANCA/ESP.) apresentaram médios 

frutados maduros.  

A amostra monovarietal-FRANTOIO/ARG.1 apresentou ligeiro frutado 

maduro e as amostras K-ARAUCO/ARG.  e P-FRONTOIO/ARG. 2, também 

monovarietais, apresentaram frutados de média intensidade. As amostras 

monovarietais Koroneiki de origem grega (J-KORONEIKI/GRE. 1 e L-

KORONEIKI/GRE. 2) apresentaram médios frutados maduros, e a amostra "blend" 

de azeite de oliva virgem extra (H-BLEND/ GRE.)apresentou um médio frutado 

verde. As amostras "blends" de azeite de oliva virgem extra de origem italiana (C-

BLEND/ ITA. 1 e F-BLEND/ ITA. 2) apresentaram comportamento opostos: a 

amostra C apresentou um ligeiro frutado maduro, enquanto que a amostra F 

apresentou um médio frutado verde. Ambas as amostras "blends" de azeite de oliva 

virgem extra de origem uruguaia (D-BLEND/ URU. 1 e E-BLEND/ URU. 2) 

apresentaram frutados verdes médios. 

Levando em consideração o fator "blend", foram analisadas 8 amostras de 

azeites (A-BLEND/POR., B-BLEND/ESP. 1, C-BLEND/ ITA. 1, D-BLEND/ URU. 1, E-

BLEND/ URU. 2, F-BLEND/ ITA. 2, G-BLEND/ESP.2 e H-BLEND/ GRE.), das quais 

cinco amostras (D E,F,G e H) apresentaram um médio frutado verde e outras três 

(A, B e C) ligeiros frutados maduros. Nas amostras monovarietais este 

comportamento foi diferente: das nove amostras, sete (J-KORONEIKI/GRE. 1, K-

ARAUCO/ARG., L-KORONEIKI/GRE.2, N-MANZANILLA/ESP., O-

HOJIBLANCA/ESP. e P-FRONTOIO/ARG.2) apresentaram frutados maduros, 

predominantemente de média intensidade, com exceção da 

amostraFRANTOIO/ARG.  que foi de baixa intensidade. Apenas duas amostras (M-

ARBEQUINA/ESP. e Q-PICUAL/ESP.) apresentaram frutados verdes de média 

intensidade.  
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A sensibilidade do atributo amargo dos azeites de oliva ocorre na parte 

posterior da língua, desenvolvendo-se de forma lenta, sendo que a sensação 

permanece por  mais tempo na boca após o descarte do azeite. Este atributo foi 

percebido pela equipe de julgadores com intensidades de medianas mais altas nas 

amostras de origem portuguesaA-BLEND/POR. (3,10) e na amostra de azeite de 

origem uruguaia E-BLEND/ URU.2 (3,50), ambas "blends", sendo caracterizadas por 

apresentarem um médio amargo. 

Apenas três amostras "blends" de azeite de oliva apresentaram valores 

próximos a uma média intensidade para o atributo amargo: a de origem portuguesa 

(A) e as duas amostras de origem uruguaia (D e E). Todas as amostras 

monovarietais apresentaram ligeira intensidade de amargo, sendo que a amostra de 

origem espanhola da cultivar Manzanilla (N-MANZANILLA/ESP.) foi a que 

apresentou a maior intensidade (2,30). 

Várias amostras "blends" (A, D, F, G e H) apresentaram valores de média 

intensidade para o atributo picante. As amostras de azeite B-BLEND/ESP.1 e C-

BLEND/ ITA. 1 foram as que apresentaram os menores valores, sendo considerados 

azeites de ligeira intensidade; e a amostra de azeite de origem uruguaia (E) foi a que 

apresentou o maior valor (6,40), com grande intensidade. Dentre as amostras 

monovarietais (I, J, K, L, M, N, O, P e Q), as amostras M-ARBEQUINA/ESP., I-

FRANTOIO/ARG. 1 e L-KORONEIKI/GRE.2 foram as que apresentaram as menores 

intensidades de picante(ligeira), e os maiores valores (3,50 a 4,20) foram 

apresentados pelas amostras J, K, N, O, P e Q, com médios valores de  intensidade. 

O estímulo do picante  não deve ser considerado como um estímulo puro de sabor, 

ele  é percebido em praticamente todas as regiões da língua, com predominância na 

garganta.  

Mueller (2012) descreve de forma “poética” o que tambem é descrito em 

varios livros técnicos da cultura,  que alguns dos efeitos positivos do azeite de oliva 

resultam da fração majoritária de gordura moninsaturada, mas  que cada vez mais 

as pesquisas sugerem que os polifenóis e os outros compostos presentes em 

pequenas quantidades no azeite, os quais constituim aproximadamente 2% de seu 

peso total, são a principal fonte de benefícios à saude. Essas mesmas substâncias 

conferem a um azeite de alta qualidade a sua pungência (picante), seu amargor e 

outras valiosas propriedades sensoriais. Se um azeite não arde no fundo da 

garganta (Picante), é porque contém pouco ou nenhum óleo cantal. Se não for 
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amargo, é porque contem pouca quantidade de tocoferol e esqualeno. Se não tiver 

textura aveludada, então está faltando hidroxitirosol. A concentração dessas 

substancias benéficas variam amplamente entre os azeites, de cerca de 50 a 800 

miligramas por quilo de azeite, dependendo de fatores como cultivar, local onde 

estão plantadas, quantidade de água que as plantas recebem, nível de maturação 

dos frutos, moagem e metodo de extração. No entanto, os azeites refinados quase 

não contêm polifenóise e outros compostos minoritários, pois estes compostos e a 

fração polar presente no azeite desaparecem no processo de refino.  

As amostras monovarietais de azeites de origem argentina I (I-

FRANTOIO/ARG. 1), grega L (L-KORONEIKI/GRE. 2) e espanhola M (M-

ARBEQUINA/ESP.), e a amostra "blend" de azeite de origem italiana C (C-BLEND/ 

ITA. 1) podem ser denominadas de “azeites doces” por serem percebidos pelos 

julgadores como o azeite elaborado com frutas maduras e por apresentarem 

medianas de intensidades para os atributos amargo e picante, menores ou iguais a 

dois (anexo T). 

De acordo com os resultados sensoriais de intensidades das medianas 

atribuídos pela equipe de julgadores para os atributos positivos e negativos, 

somente a amostra G-BLEND/ESP.2 "blend" de azeite de oliva virgem extra de 

origem espanhola não foi classificada no grupo de azeite de oliva virgem, tipo 

“virgem extra”, segundo os índices estipulados pela legislação brasileira (BRASIL, 

2012).   

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E CLASSIFICAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE AZEITES DE OLIVA VIRGEM EXTRA 

 

 

A tabela 2 apresenta os resultados da análise de médias da avaliação das 

características dos índices físico-químicas das 17 amostras de azeite de oliva virgem 

extra monovarietais e "blends" comercializadas no Rio Grande do Sul, que 

juntamente com os dados sensoriais das medianas do frutado e dos defeitos, 

constituem os parâmetros de qualidade. 
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Tabela 2: Classificação de qualidade de azeites de oliva virgem extra monovarietais e "blends" comercializados no sul do 

Rio Grande do sul em 2009. 

 

Amostras Acidez Índice de 

Peróxido 

Absorb. 

K232nm 

Absorb. 

K270nm 

Análise 

Sensorial 

Categoria 

A-BLEND/POR. 0,50 08,32 1,87 0,15 FM 2, 50 Categoria de azeite de oliva virgem extra 

 
B-BLEND/ESP. 1 0,37 11,53 2,19 0,25 * FM 1, 90 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra  

C-BLEND/ ITA. 1 0,62 18,14 2,90 * 0,29 * FM 1, 20 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

D-BLEND/ URU. 1 0,47 12,37 2,07 0,18 FV 4, 80 Categoria de azeite de oliva virgem extra 

E-BLEND/ URU. 0,47 11,55 2,25 0,12 FV 4, 20 Categoria de azeite de oliva virgem extra 

F-BLEND/ ITA . 2 1,19 * 23,42* 2,61 * 0,14 FV 4, 00 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

G-BLEND/ESP. 2 1,09 14,68 2,53 * 0,33 * *Borras 2,15 / FV 4, 90 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

H-BLEND/ GRE. 1,02 * 16,09 2,07 0,13 FV 5, 00 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

I-FRANTOIO/ARG. 1 1,20 * 17,59 3,04 * 0,25 * FM 2, 50 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

J-KORONEIKI/GRE. 1 0,63 12,20 2,06 0,19 FM 3, 20 Categoria de azeite de oliva virgem extra 

K-ARAUCO/ARG. 0,97 * 20,94* 3,09 * 0,20 FM 3, 20 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

L-KORONEIKI/GRE. 2 0,80 17,82 2,01 0,19 FM 3, 50 Categoria de azeite de oliva virgem extra 

M-ARBEQUINA/ESP. 0,89 * 13,75 2,39 0,19 FV 3, 70 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

N-MANZANILLA/ESP. 0,73 15,56 2,50 0,23 * FM 3, 80 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

O-HOJIBLANCA/ESP. 0,73 14,94 2,00 0,39 * FM 4, 30 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

P-FRONTOIO/ARG. 2 0,57 16,97 2,45 0,28 * FM 3, 50 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

Q-PICUAL/ESP. 0,79 10,01 2,38 0,25 * FV 4, 10 Não se enquadra na categoria de azeite de oliva virgem extra 

 
* Resultados que não se enquadram na categoria de azeite de oliva virgem extra segundo os limites estabelecidos para a categoria de azeite de oliva virgem 
extra (BRASIL, 2012).  
Acidez (% ác. oléico)  ≤ 0,80; Índice de Peróxido (meq. O2/Kg) ≤20,00; Absorbância à K232nm ≤2,50; Absorbância à K270nm ≤0,22; Análise sensorial 
mediana do frutado > 0 e mediana do defeito = 0. 
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Pelos teores de acidez das amostras, constatou-se que os azeites 

respectivos às amostras F-BLEND/ITA. 2, G-BLEND/ESP.2, H-BLEND/GRE., I-

FRANTOIO/ARG.1, K-ARAUCO/ARG. e M-ARBEQUINA/ESP apresentaram valores 

superiores ao limite máximo tolerado para esta categoria, que é de 0,8% em ácido 

oléico (anexo U). As demais amostras apresentaram teores de acidez inferiores ao 

limite tolerado para a categoria virgem extra. As amostras A-BLEND/POR., B-

BLEND/ESP.1, D-BLEND/ URU.1 e E-BLEND/URU. apresentaram valores iguais ou 

inferiores a 0,5% em ácido oléico, o que pode denotar azeite obtidos de azeitonas de 

melhor qualidade ou azeites obtidos sob melhores condições de processamento e 

de armazenamento. No entanto, a amostra B-BLEND/ESP.1 apresentou valor acima 

do permitido na análise de qualidade de absorbância no ultravioleta medida em K 

270, o que pode estar associado a um grau avançado de oxidação ou pela mistura 

com óleos ou azeites refinados. 

Os resultados obtidos nas determinações de acidez apresentaram-se 

similares aos dados reportados nas análises realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo que, ao analisar 20 amostras de 

marcas diferentes de azeites de oliva comercializadas no mercado paulista, 

constatou que os teores de acidez oscilaram entre 0,21 e 1,35% em ácido oléico 

(INMETRO, 2000). 

 Estes dados também são similares aos encontrados por JORGE (2010) 

que, ao analisar 12 amostras de azeites de oliva de distintas origens, verificou que 

os teores de acidez oscilaram entre 0,26 e 1,01% em de ácido oléico. Da mesma 

forma apresentaram-se similares aos dados encontrados por DUGO et al. (2004) 

que, analisando 82 amostras de azeites de oliva de distintas variedades, 

encontraram teores de acidez que variaram entre 0,14 e 1,50% de ácido oléico. 

Comparando-se os índices de peróxidos das amostras ao limite de tolerância 

para a categoria azeite virgem extra (anexo U), que é de 20 meq O2/Kg, pode-se 

verificar que apenas duas amostras de azeites, amostras K e F, apresentaram 

índices de peróxidos superiores ao limite de tolerância para a categoria “azeite de 

oliva virgem extra”. Estes valores demonstram que estes azeites se encontram em 

fase avançada de oxidação, comprovado também pelos altos valores de 

absorbância a 232nm.  

Os valores obtidos nas determinações de índice de Peróxido apresentaram-

se similares aos dados reportados por JORGE (2010), que relata teores variando 
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entre 9,35 e 22,15 meq. O2/Kg, e também próximos aos relatados por FRANKEL et 

al. (2011), que encontraram teores de índice de Peróxido que variaram entre 7,0 e 

15,0 meq. O2/Kg. 

Pelos dados de absorbância a 232 nm, pode-se observar que cinco 

amostras de azeites, C, F, G, I e K (C-BLEND/ ITA. 1 F-BLEND/ ITA. 2 G-

BLEND/ESP.2, I-FRANTOIO/ARG. 1 e K-ARAUCO/ARG.), apresentaram valores 

superiores ao limite de tolerância para a categoria virgem extra (anexo U), que é de 

no máximo 2,50, para o grupo de Azeite de Oliva Virgem, tipo “virgem extra”. 

A absorbância ultravioleta medida em K 270está relacionada à formação de 

compostos oriundos de um processo de oxidação mais avançado. Em azeites 

obtidos de azeitonas sadias, que não passaram por algum tratamento diferente das 

operações físicas próprias de extração, seus valores geralmente são inferiores aos 

limites estabelecidos (0,22 para o tipo “virgem extra” e de 0,25 para o tipo “virgem”). 

Neste estudo, constatou-se que oito amostras apresentaram valores acima dos 

permitidos (amostras B, C, G, I, N, O, P e Q). As amostras B, I, N e Q apresentaram 

valores que as enquadram no tipo “virgem” (≤ 0,25). Ainda com base nestes dados, 

as amostras de azeites C, G, O e P não podem ser classificadas no grupo de Azeite 

de Oliva Virgem, tipo “virgem extra” ou até mesmo como tipo “virgem”, ou seja. 

Coeficientes de extinção na região do ultravioleta se devem à oxidação ou 

ao desdobramento de produtos formados durante o armazenamento do azeite ou, 

também, podem ser decorrentes de alterações ocorridas durante o processo de 

refino, indicando a presença de azeite ou de óleo refinado na amostra analisada, o 

que torna a interpretação de resultados bastante difícil (BOSKOU, 1998; AGUILERA 

et al., 2005; JORGE, 2010). 

Portanto, pelos dados das análises de qualidade realizadas nas dezessete 

amostras rotuladas como azeite de oliva virgem extra monovarietais e "blends" 

comercializadas no Rio Grande do Sul (Tabela 03), constata-se que somente cinco 

amostras, três amostras "blends" e duas amostras monovarietais, enquadram-se 

nesta classificação, segundo os índices estipulados pela Legislação Brasileira 

(2012). 

Incluem-se nestas, as amostras A, D, E, J e L de azeite de oliva virgem 

extra, "blends” português, "blend" uruguaio das cultivares Arbequina e Coratina, 

"blend" uruguaio das cultivares Coratina, Barnea e Picual, e a amostra monovarietais 

grega da cultivar Koroneiki. 
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A amostra de azeite "blend" virgem extra de origem italiana (F) também 

apresentou valores de acidez (1,19 % de ácido oléico), indice de Peróxido (23,42 

meq. O2/Kg) e absorbância ultravioleta medida em K232nm (2,61), acima dos 

permitidos para o tipo azeite virgem extra. 

A amostra de azeite "blend" virgem extra de origem espanhola (G) 

apresentou valores de acidez (1,19 % de ácido oléico) e absorbância ultravioleta, 

medida em K232nm (2,53) e em K270nm (2,53), elevados, indicando um estado de 

oxidação mais avançado, o que foi comprovado na análise sensorial com a 

percepção do defeito borras (mediana 2,15). 

Na amostra de azeite monovarietal virgem extra de origem argentina (I) 

verifica-se que os valores encontrados na acidez (1,20 % de ácido oléico) e na 

absorbância ultravioleta medida em K270nm e K232nm (0,25 e 3,04, respectivamente) 

estão acima do permitido para esta classificação de azeite. Os valores encontrados 

nas análises de absorbância ultravioleta medidas em K270nm e K232nm (0,29 e 2,90, 

respectivamente) da amostra de azeite "blend" virgem extra de origem italiana (C) 

também estão acima dos permitidos para o tipo azeite virgens extra. 

Os valores de acidez (0,97 % de ácido oléico), índice de Peróxido (20,94 

meq. O2/Kg) e absorbância ultravioleta medida em K232nm (3,09) encontrados na 

amostra de azeite monovarietal virgem extra de origem argentina (K), estão acima 

dos permitidos para o tipo de azeite virgem extra, o que indica início de oxidação, o 

qual não foi detectado pela análise sensorial. 

As amostras de azeite monovarietal virgem extra de origem espanhola (N), 

de azeite monovarietal virgem extra de origem espanhola (O), de azeite 

monovarietal virgem extra de origem argentina (P), e de azeite monovarietal extra 

virgem de origem espanhola (Q), apresentaram valores acima dos permitidos para o 

grupo de Azeite de Oliva Virgem, tipo “virgem extra” (≤0,22) para análise de 

absorbância ultravioleta medida em K270nm (0,23, 0,39, 0,28 e 0,25). Como estas 

amostras não apresentaram  alterações  nas demais análises de qualidade, estas 

poderiam ser analisadas  pelos critérios de pureza para a verificação de alguma 

possível adulteração.  
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3.3 CORRELAÇÕES ENTRE OS ATRIBUTOS SENSORIAIS E FÍSICO-QUÍMICOS 

DE AMOSTRAS DE AZEITES DE OLIVA VIRGEM EXTRA MONOVARIETAIS E 

"BLENDS" 

 

 

Em pesquisas, frequentemente, procura-se verificar se existe relação entre 

duas ou mais variáveis, isto é, identificar se as alterações sofridas por uma das 

variáveis são acompanhadas por alterações de outras. O termo correlação significa 

relação em dois sentidos, e é usado em estatística para designar a força que 

mantém unidos dois conjuntos de valores. A correlação será tanto mais forte quanto 

mais próxima estiver o coeficiente de –1 ou +1, e será tanto mais fraca quanto mais 

próximo o coeficiente estiver de zero.  A intensidade da associação linear existente 

entre as variáveis pode ser quantificada através do Coeficiente de Correlação Linear 

de Pearson.  

Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009) citam que Dancey e Reidy (2005) 

estabelecem uma classificação para interpretação dos dados onde r = 0,10 até 0,30 

(fraco); r = 0,40 até 0,6 (moderado) e r = 0,70 até 1 (forte). Seja como for, o certo é 

que quanto mais perto de 1 (independente do sinal) maior é o grau de dependência 

estatística linear entre as variáveis. No outro oposto, quanto mais próximo de zero, 

menor é a força dessa relação. Pelos dados da Tabela 3 observa-se que não 

existiram fortes correlações significativas ao nível de p ≤ 0,05 entre as variáveis 

analisadas.  

O atributo amargo apresentou uma correlação positiva moderada com o 

picante (0,57) e negativa com o índice de peróxido (-0,48), absorbância a k230nm (-

0,50) e com a Acidez (-0,50). O índice de peróxido apresentou uma correlação 

positiva moderada com a absorbância a k230nm (0,62) e com a Acidez (0,64). E por 

fim, a absorbância a K232nm apresentou uma correlação positiva moderada com a 

Acidez (0,51). As demais interações se caracterizaram por apresentarem fracas 

correlações. 
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Tabela 3: Matriz de correlação das variáveis sensoriais e físico-químicas das 

amostras de azeites de oliva virgem extra. 

 

Variáveis r 

Frutado/Amargo -0,29 

 

 

 

 

 

 

Frutado/Picante -0,06 

Frutado/Índice de peróxido 0,16 

Frutado/Absorbância K232nm 0,08 

Frutado/Acidez 0,35 

Frutado/ Absorbância K270nm 0,33 

Amargo/ Picante 0,57 

Amargo/ Índice de peróxido -0,48 

Amargo/ Absorbância K232nm -0,50 

Amargo/Acidez -0,50 

Amargo/ Absorbância K270nm -0,28 

Picante/ Índice de peróxido -0,12 

Picante/ Absorbância K232nm -0,17 

Picante/ Acidez -0,10 

Picante/ Absorbância K270nm -0,17 

Índice de peróxido / Absorbância K232nm 0,62 

Índice de peróxido / Acidez 0,64 

Índice de peróxido / Absorbância K270nm 0,04 

Absorbância K232nm/ Acidez 0,51 

Absorbância K232nm/ Absorbância K270nm 0,19 

Acidez/ Absorbância K270nm 0,02 

 
Correlação de Pearson ao nível de p≤0,05. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

A partir das avaliações de parâmetros de qualidade, realizadas nas 

dezessete amostras rotuladas como azeite de oliva virgem extra monovarietais e 

"blends" comercializadas no Rio Grande do Sul, constata-se que somente cinco 

amostras, três amostras "blends" e duas amostras monovarietais, enquadram-se 

nesta classificação como azeites de oliva virgem, segundo os índices estipulados 

pela legislação brasileira (BRASIL, 2012). 

Incluem-se nestas 5 as amostras A, D, E, J e L de azeite de oliva virgem 

extra, "blends” português, "blend" uruguaio das cultivares Arbequina e Coratina, 

"blend" uruguaio das cultivares Coratina, Barnea e Picual, e a amostra monovarietal 

grega da cultivar Koroneiki. 
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RESUMO 

 

 

JORGE, Zaida Luiza Camacho. Qualidade sensorial e consumo de azeites de 
oliva virgem extra. 2013. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  
 
O objetivo deste estudo foi avaliar as características sensoriais com uso de escalas 
não estruturadas de seis amostras de azeite de oliva do Grupo azeite de oliva 
virgem, tipo virgem extra, de diferentes origens, além de verificar o comportamento 
dos consumidores frente a este produto.O perfil sensorial dos azeites permitiu 
afirmar que os azeites não apresentaram atributos negativos, com exceção da 
amostra de azeite de origem argentina, na qual alguns membros da equipe de 
julgadores perceberam a sensação de “basto” (denso). Nos atributos positivos se 
destacaram os frutados mais intensos no azeite de origem uruguaia, com frutado 
verde, seguido do azeite de origem grega. O azeite português apresentou maior 
intensidade de frutado maduro, seguido do azeite de origem uruguaia e em menor 
intensidade para o azeite de origem italiana. No atributo picante, os azeites de 
origem argentina e italiana apresentaram as menores intensidades, e os azeites de 
origem portuguesa, grega e uruguaia apresentaram apresentarou as maiores 
intensidades. A avaliação do comportamento do consumidor demonstra que mais da 
metade dos consumidores consomem azeites de 1 a 5 vezes por semana. Os 
consumidores preferem azeites virgens extra de origem portuguesa, seguido do 
azeite de origem espanhola, acondicionados em embalagens de vidro. A maioria dos 
consumidores fica atenta à data de vencimento, além de considerar o azeite como 
um produto de preço acessível. Através dos atributos frutado e picante foi possível 
segmentar os consumidores em relação às suas preferências, definidas pelos 
“blends” de azeites de origem italiana, portuguesa e espanhola. O mapa de 
preferência externo demonstrou que os consumidores preferiram as amostras de 
origem grega e espanhola.  
 

Palavras-chave: Azeite de oliva. Avaliação sensorial de Azeite de oliva virgem extra. 
Análise sensorial. Mapa de preferência. 
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ABSTRACT 

 

 

JORGE, Zaida Luiza Camacho. Sensory quality and consumption of extra virgem 
olive oils.2013.Teses (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  
 
The aim of this study was to evaluate the sensory characteristics using unstructured 
scales for six samples of olive oil, group virgin olive oil, extra virgin, from different 
origens, and to verify the behavior of consumers for this product. The sensory profile 
of the oils allowed us to state that the oils showed no negative attributes, with the 
exception of the oil sample from Argentina, where some members of the judge team 
realized the "thick" sensation. On the positive attributes stood out the most intense 
fruity of olive oil from Uruguay, with fruity green olive oil followed by the Greek origin. 
Portuguese olive oil intensities showed more intense fruity mellow, followed by 
Uruguayan oil and to a lesser extent for olive oil of Italian origin. In pungent 
attributes, the oils from Argentina and Italy had the lowest intensities, and the oils of 
Portuguese, Greek and Uruguay had the highest intensities. The evaluation of 
consumer behavior show that more than half of consumers consume oils from 1 to 5 
times per week. Consumers prefer extra virgin olive oils of Portuguese origin, 
followed by the olive oil from Spain, packaged in glass. Most consumers will pay 
attention to the expiration date, in addition to considering the oil as anaffordable 
product. Through the fruity and spicy attributes it was possible to target consumers 
regarding their preferences set by the "blends" of Italian, Portuguese and Spanish 
oils. The external preference mapping showed that consumers preferred the samples 
of Greek and Spanish. 
 
Keywords: Olive oil. Sensory evaluation of extra virgin olive oil. Sensory analysis. 
Preference mapping. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O panorama atual do Brasil para o consumo de azeite de oliva é de 61,5 mil 

toneladas em 2010/2011, contra 26,0 mil toneladas em 2005/2006, o que significou 

um aumento de consumo neste período de mais de 137%. O consumo per capita 

passou de 150g em 2005/2006 para 324g em 2010/2011. A importação brasileira de 

azeite de oliva é de 61,5 mil toneladas, ocupando o segundo lugar como maior 

importador mundial de azeite de oliva, portanto, praticamente todo o azeite 

consumido no país é importado. Como a produção nacional está ainda em estágio 

inicial, são necessários estudos que contribuam para assegurar a qualidade do 

produto importado, para caracterizar sensorialmente os produtos, e para avaliar as 

características que possam influenciar na preferência dos consumidores. 

A análise sensorial é utilizada pelas indústrias de alimentos com o objetivo 

de controlar e melhorar a qualidade de seus produtos. Para aperfeiçoar a qualidade 

sensorial de produtos alimentícios é necessário, primeiramente, avaliar sua 

aceitação entre os consumidores e, posteriormente, identificar como as 

características sensoriais dos produtos influenciam na preferência dos consumidores 

(SCHLICH e MCEWAN, 1992; COSTA e DELIZA, 1999).  

Os testes afetivos são realizados para avaliar a preferência e/ou aceitação 

de produtos, os quais são usados quando se deseja saber o grau de gostar de um 

produto pelos seus consumidores. É necessário um grande número de candidatos 

para essas avaliações, os quais não são treinados, mas são selecionados para 

representar uma população alvo (IFT, 1981). Estes testes representam o somatório 

de todas as percepções sensoriais do consumidor, sobre a qualidade do produto. A 

preferência e aceitação são conceitos distintos, onde a preferência consiste na 
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expressão do mais alto grau de gostar, enquanto que a aceitação é a experiência 

dada por uma atitude (QUEIROZ e TREPTOW, 2006).  

Sempre que um teste afetivo for conduzido, um grupo de pessoas deve ser 

selecionado como uma amostragem representativa de uma população, sobre qual o 

analista espera tirar algumas conclusões.  Esse grupo deve ser composto por 

consumidores em potencial do produto a ser testado, uma vez que os bens de 

consumo e serviços são direcionados para atingir populações alvo, mercados 

selecionados ou segmentos da população cuidadosamente selecionados 

(FERREIRA et al., 2000).  

O local de aplicação dos testes tem grande importância, pois pode 

influenciar nos resultados obtidos, não somente devido à localização geográfica, 

mas também ao tipo de teste aplicado e modo como o produto é percebido pelo 

consumidor. Os testes afetivos podem ser aplicados em ambientes de laboratório, 

onde as condições do teste são mais passiveis de controle, ou em locais 

centralizados ou em domicílios. Os testes de localização central (“central location”) 

são usualmente conduzidos em áreas em que há um grande potencial de 

consumidores, como escolas, shopping Center, clubes ou locais similares e 

geralmente são coletadas de 50 a 300 respostas (MEILGAARD et al., 1991; 

FERREIRA et al., 2000). 

A expectativa gerada por um produto influi na preferência, aceitação e 

intenção de compra. Um produto, de maneira geral, gera dois tipos de expectativa, a 

sensorial e a hedônica. A expectativa sensorial se caracteriza pela convicção do 

consumidor de que o produto apresenta características sensoriais que influenciam 

sua opinião de consumo. Existem várias escalas para determinar a aceitação ou 

preferência, sendo as mais utilizadas à escala hedônica e a escala de atitude 

(MINIM, 2010).      

As escalas hedônicas referem-se aos estados psicológicos conscientes 

agradáveis ou desagradáveis, as quais assumem que a preferência do consumidor 

existe em um continuume que pode ser categorizada pelas respostas baseadas em 

gostar e desgostar (QUEIROZ e TREPTOW, 2006). 

A escala de atitude expressa a frequência de consumo, e tem sido muito 

utilizada para medir a aceitação de um alimento, pois permite conhecer a intenção 

do consumidor na ação de compra ou não de determinado produto. A análise se 

refere ao produto como um todo, e não a uma característica especifica, visando a 
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que o individuo responda com base na sua primeira impressão (QUEIROZ e 

TREPTOW, 2006). 

O uso conjunto das escalas hedônicas e de atitude em testes sensoriais com 

consumidoresgera informações que determinam a diferença no grau de preferência 

entre amostras e o seu grau de aceitação, expressando a frequência de consumo de 

um determinado produto em estudo. 

Técnicas sensoriais têm sido desenvolvidas para avaliar a preferência do 

consumidor e para correlacionar essa preferência a uma série de medidas analíticas 

(sensoriais ou instrumentais). Dentre elas tem-se a técnica do Mapa de Preferência 

Interno (MPI ou MDPREF) e o Mapa de Preferência Externo (MPE ou PREFMAP) 

(DELGADO e GUINARD, 2011).  

O Mapa de Preferência é uma técnica estatística de análise multivariada de 

preferência, originada da psicrométrica, na qual os dados podem ser testados por 

análise interna ou externa (GREENHOFF e MACFIE, 1994; CARDOSO, 2007). 

O Mapa Interno da Preferência ou Mapa Multidimensional de Análise de 

preferência Interna (MDPREF) é um procedimento estatístico multivariado baseado 

na Análise de Componentes Principais e na Análise de Clusters que considera a 

individualidade dos consumidores e não somente a média do grupo. Essa técnica 

possibilita obtenção de uma representação gráfica das diferenças de aceitação entre 

as amostras, o qual permite a identificação de cada consumidor e suas preferências 

em relação aos alimentos avaliados (GREENHOFF e MACFIE, 1994; YACKINOUS 

et al., 1995; MINIM, 2010). 

A Análise Sensorial baseada no Mapa de Preferência Externo (PREFMAP) 

relaciona os dados obtidos através de testes de aceitação com os dados obtidos por 

meio de testes descritivos, com o propósito de explicitar as características 

intrínsecas dos produtos que direcionam a aceitabilidade dos consumidores. O Mapa 

de Preferência Externo utiliza os dados da aceitação de cada consumidor com os 

obtidos por meio de testes descritivos ou da análise instrumental. A correlação dos 

dados gera padrões de preferência entre os consumidores e, como conseqüência, é 

possível segmentar os consumidores em relação às suas preferências e definir as 

características sensoriais de um produto ideal para um determinado segmento da 

população (NUTE et al., 1988; GREENHOFF e MacFIE, 1994; HELGESEN et al., 

1997). 
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O objetivo deste trabalho  foi avaliar as características sensoriais com o uso 

de escalas não estruturadas de seis amostras de azeite de oliva do grupo azeite de 

oliva virgem, tipo virgem extra, de diferentes origens, além de verificar o 

comportamento dos consumidores através de técnicas multivariadas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 MATERIAL 

 

 

As análises foram conduzidas no laboratório de Análise Sensorial do Centro 

de Pesquisa Clima Temperado da EMBRAPA – Pelotas/RS. Foram avaliadas seis 

amostras de azeite virgem extra “gourmet” varietal e "blends" de diferentes origens. 

Estas amostras foram denominadas por: Amostra A = “blend” de azeite de oliva 

virgem extra português; Amostra B = “blend” de azeite de oliva virgem extra 

espanhol; Amostra C = Monovarietal (cultivar Frantoio) de azeite virgem extra 

argentino; Amostra D = Monovarietal (cultivar Koroneiki) de azeite virgem extra 

grego; Amostra E = “blend” de azeite de Oliva virgem extra Italiano; Amostra F = 

“blend” (cultivares Arbequina/Coratina) de azeite de oliva virgem extra uruguaio. 

Todas as amostras, processadas e embaladas nos países de origem, foram 

adquiridas em diferentes pontos de venda na cidade de Pelotas (RS). As amostras 

estavam acondicionadas em embalagens de 500 mL de vidro âmbar, expostas no 

ponto de venda sob temperatura ambiente, sendo todos os azeites produzidos na 

safra 2009. O total de unidades adquiridas foi de três embalagens de 500 mL de 

cada origem, marca e lote, perfazendo um total de 18 embalagens de 500 mL. 
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2.2 AVALIAÇÃO SENSORIAIS 

 

 

2.2.1 Caracterização das amostras mediante o uso de escalas não estruturadas 

 

 

Para a realização deste teste foi previamente selecionada e treinada uma 

equipe de avaliadores para azeite de oliva. O treinamento foi realizado durante o 

período de 24 meses, sendo utilizado o vocabulário e os padrões de referência para 

cada um dos atributos positivos e negativos para azeite de oliva, de acordo com as 

normas do COI (2007). A equipe foi constituída por 10 julgadores, sendo 4 do sexo 

masculino e 6 do sexo feminino.  A faixa etária variou entre 28 e 60 anos, todos com 

grau de escolaridade superior. Os julgadores avaliaram as amostras 

monadicamente, utilizando uma ficha com escalas não estruturadas, constituída 

pelos atributos de defeitos (borras, mofo, avinhado, metálico, ranço) e pelos 

atributos positivos (frutado, amargo e picante) (anexo O). (AGUILERA et al, 2003). 

As amostras de azeite de oliva foram servidas em copos padrão de 

degustação de azeite, de cor azul, tampados com vidros de relógio (fig.1). A 

quantidade servida de amostra a cada julgador foi de 15 mL, e cada copo foi 

etiquetado com códigos compostos por três números escolhidos aleatoriamente. As 

amostras de azeite foram mantidas e apresentadas aos julgadores à temperatura de 

28 ºC 2ºC. A temperatura da sala de avaliação foi estabilizada entre 20 e 25ºC, 

segundo a Norma COI/T.20/Doc. nº5 (2007). Foram servidas água e maçã verde 

para limpeza do palato entre as avaliações das amostras. 
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Figura 1: Forma ilustrativa da apresentação das amostras. 

 

 

                                     Fonte: JORGE (2009) 

 

 

2.2.2 Avaliação do comportamento do consumidor frente ao azeite de oliva 

 

 

O teste de localização central (teste de consumidor) foi conduzido com 108 

consumidores não treinados, os quais foram requisitados de forma aleatória, sendo 

solicitado que respondessem um questionário (Anexo X) de hábitos de consumo e 

compra de azeite de oliva. 

Após, foram servidas a cada consumidor três amostras de azeite de oliva 

virgem extra em copos plásticos descartáveis de 50 mL.  No fundo do recipiente foi 

colocada uma unidade arredondada de pão (tipo forma), com medidas 

padronizadas, e sobre ela foram adicionados 10 mL das amostras de azeites em 

estudo (fig.2). 
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Figura 2: Forma ilustrativa de apresentação das amostras para os testes de 

consumidor. 

 

 

                                  Fonte: JORGE (2009) 

 

As seis amostras de azeite de oliva foram subdivididas em grupos de três 

amostras, as quais foram servidas conforme apresentado no anexo W. Foram 

realizadas doze combinações para a apresentação das amostras, com três amostras 

em cada combinação. As análises foram realizadas em triplicata, totalizando 108 

avaliações. 

A ordem de apresentação das seis amostras de azeite de oliva, tipo Virgem 

Extra, foi balanceada, de forma que todas as amostras fossem apresentadas o 

mesmo número de vezes, minimizando os efeitos de posição, os quais são comuns 

em testes com consumidores (MACFIE et al. 1988). 

Na condução deste teste utilizou-se para a coleta de dados uma ficha (anexo 

Y) contendo uma escala hedônica de 9 pontos, cujos extremos foram constituídos 

pelas expressões: 1 = Desgostei muitíssimo e 9 = Gostei muitíssimo. Os 

consumidores indicaram o quanto gostaram e/ou desgostaram das amostras de 

azeite de oliva virgem extra. 

Além disso, foi solicitado aos consumidores que indicassem qual a 

característica específica que determinou a escolha da amostra preferida, entre os 

atributos indicados de cor, odor, amargo, picante e sabor. E, por fim, através de uma 
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escala de atitude constituída de 9 pontos, cujos extremos foram compostos pelas 

expressões 1 = nunca sairia para comprar e 9 = eu sairia sempre para comprar este 

produto, foi solicitado aos consumidores que indicassem a atitude que tomariam em 

relação à compra do azeite de oliva virgem extra que mais gostaram (anexo Y).  

 

 

2.2.3 Análise estatística 

 

 

Para a análise dos dados obtidos na avaliação de qualidade dos azeites foi 

utilizado um delineamento de Blocos ao acaso, fatorial 6 x 10 (azeites x julgadores). 

Para análise estatística foi utilizada a análise de variância, teste de Tukey, ao nível 

de 5% de probabilidade de erro e Análise de Cluster onde foi utilizada a distância 

Euclidiana e o método de Ward como critério de agregação. (MANAI et al. 2007), 

através do programa estatístico Statistica 7.0 (STATSOFT, 2005). 

Para a análise dos dados obtidos no estudo de consumidor, pela escala 

hedônica foi realizada uma análise de variância e teste de Tukey p≤ 0,05.  

Os atributos que levaram a escolha do azeite que mais gostou foram 

expressos em percentagens.  

Os dados da escala de atitudes dos consumidores foram expressos em 

médias e desvio padrão. 

O motivo da preferência foi analisado através de técnica multivariada  

Análise de Componente Principal (ACP) das escalas hedônica X motivo da escolha 

do azeites.  

O Mapa de Preferência Interno foi construído através dos dados de 

aceitação e a matriz de correlação para a Análise de Componente Principal (ACP), 

entre as escalas hedônicas e de atitude (FERREIRA, 2008; BARBOSA et al. 2013). 

Com os dados gerados no perfil sensorial das seis amostras de azeite de 

oliva tipo virgem extra e com os dados do teste de aceitação destas amostras, foi 

obtido o mapa de preferência externo. Os dados foram analisados pelo software 

Statistica 7.0 (STATSOFT, 2005). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

3.1 AVALIAÇÕES DE ATRIBUTOS COM USO DE ESCALAS NÃO 

ESTRUTURADAS 

 

 

Na tabela 1encontra-se a representação gráfica referente aos dados obtidos 

na caracterização sensorial das seis amostras de azeites de oliva virgens extras 

monovarietais e "blends" de diferentes origens. (AGUILERA et al, 2003).  

A amostra monovarietal de origem grega (D) e a amostra “blend” de origem 

uruguaia (F) se caracterizaram por possuírem aroma mais acentuado a frutado 

verde. As demais amostras (A, B, C, E) se caracterizaram por apresentarem aroma 

característico a frutado maduro. A maior intensidade do atributo frutado foi percebida 

nas amostras que apresentaram odor e sabor a frutado verde (amostras "D" e “F"), 

seguidas da amostra "A" que apresentou um odor e sabor de frutado maduro, 

seguido das demais amostras, as quais apresentaram aromas de frutado com 

menores intensidades.   

O atributo frutado reflete um conjunto de sensações positivas de aromas do 

azeite, o qual é específico para cada variedade de azeitona. Este atributo procede 

das azeitonas sadias, frescas, verdes ou maduras que é percebido diretamente pelo 

aroma do azeite. O aroma frutado varia com o grau de maturidade da azeitona, onde 

os frutos maduros produzem aromas mais suaves e doces (frutado maduro) 

enquanto os frutos verdes produzem aromas mais pronunciados (frutado verde). O 

frutado maduro apresenta a sensação olfativa característica de azeites que lembram 

frutas maduras, secas e amendoadas. 
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Tabela 1: Média dos dados das seis amostras de azeite de oliva tipo virgem extra de diferentes origens, monovarietais e 

“blends”. 

 

 
*Medias seguida de letras distintas na vertical, diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. **Amostra A: "blend" de azeite de oliva 
virgem extra português; Amostra B: "blend" de azeite de oliva virgem extra espanhol; Amostra C: Monovarietal (cultivar Frantoio) de azeite virgem extra 
argentino; Amostra D: Monovarietal (cultivar Koroneiki) de azeite virgem extra grego; Amostra E: "blend" de azeite de Oliva virgem extra italiano; Amostra 
F: "blend" (cultivares Arbequina/Coratina) de azeite de oliva virgem extra uruguaio. 

 

Definições das Amostras 

 

Médias das variáveis 

 
  Atributos Negativos   Atributos Positivos 

Origem Cultivar/Blend Ranço Metálico Avinhado Mofo Atrojado Outros Frutado Amargo Picante 

A - POR BLEND 0 0 0 0 0 0,00  b* FM 2, 49 c 3,05 a 3,68 a 

B - ESP. BLEND 0 0 0 0 0 0,00  b FM 1, 74 de 0,81 c 2,40 b 

C - ARG FRONTOIO 0 0 0 0 0 0,22 a FM 1, 96 d 0,00 e 1,72 c 

D - GRE KORONEIKI 0 0 0 0 0 0,00  b FV  3, 32 b 0,39 d 3,60 a 

E - ITA. BLEND 0 0 0 0 0 0,00  b FM 1, 40 e 0,23 de 1,28 c 

F - URU. BLEND 0 0 0 0 0 0,00  b FV 4, 85 a 1,96 b 3,83 a 
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A amostra portuguesa "A" apresentou o maior valor de amargor, o qual foi 

considerado menos agressivo por ter sido combinado com o frutado maduro desta 

amostra. A amostra "F" apresentou a segunda maior pontuação de amargor, que se 

tornou mais acentuada pois estava combinado com  um frutado verde. As demais 

amostras apresentaram valores da intensidade do amargor bem inferiores. O 

amargo é um atributo importante na determinação da qualidade dos azeites de oliva, 

o qual é percebido na parte posterior da língua, mais especificamente nas papilas 

circunvalada da língua. A percepção do amargor é lenta, porém aumenta e se  

mantém por tempo prolongado na boca. A percepção da sensação amargo se deve 

à interação entre moléculas polares e a porção lipídica da membrana das papilas 

gustativas. As agluconas (compostos secoiridoides) contêm tirosol e hidroxytirosol 

em sua estrutura molecular, e tem sido descritas como  as principais responsáveis 

pelas  sensações  de "amargo"  das  características sensoriais em geral. Os níveis 

dos  compostos secoiridoides em azeites de oliva são influenciados por fatores 

genéticos, época de maturação do fruto e de processos tecnológicos de extração do 

azeite.  

O  atributo picante no azeite é considerado positivo e, geralmente, sua maior 

intensidade está associada à utilização de azeitonas oriundas do estágio inicial da 

colheita, principalmente pela utilização de frutas verdes ou em estágio inicial de 

maturação. Segundo estudos, os componentes secoiridoides aumentam a sensação 

picante através do estímulo das fibras que transportam sensações térmicas, táteis e 

de dor (fibras nociceptivas), onde as fibras estão associadas com os bulbos 

gustativos das papilas fungiformes e, geralmente, sua maior intensidade está 

associada ao uso de azeitonas do começo da colheita, principalmente de frutas 

verdes (ANGEROSA, 2003). A análise dos dados obtidos relativas ao atributo 

picante revelou que os maiores valores foram apresentados pelas amostras nas 

quais foram atribuídas maior intensidades do frutado (D e F), dentre as quais, uma 

das amostras apresentou intensidade superior em um frutado verde e a outra em um 

frutado maduro. As amostras "A" e "F" apresentaram estes três atributos em maior 

intensidade e a amostra "D" apresentou em maior intensidade o frutado verde e o 

atributo picante.   

Somente a amostra de azeite monovarietal de origem argentina (amostra 

"C") apresentou o atributo de defeito “outros”. Alguns membros da equipe de 

julgadores perceberam a sensação de ”basto ou denso”, que se caracteriza pela 
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sensação densa e pastosa percebida na cavidade bucal, que é produzida por 

azeites velhos. 

 A análise de Cluster tem sido muito utilizada na avaliação de dados 

sensoriais, com o propósito de buscar uma classificação de acordo com as relações 

naturais que a amostra apresenta, formando grupos por similaridade (SAATE, 2012). 

Na apresentação do gráfico da análise de Cluster (fig. 3, 4 e 5), os azeites foram 

utilizados na posição da variável dependente, indicando a procedência do azeite de 

oliva virgem extra. As classes são representadas pelos ramos, agrupando por 

similaridades de respostas, na qual são incluídos novos ramos com similaridades 

decrescentes até atingir o ponto de corte (distância euclidiana). Os resultados acima 

do ponto de corte não são mais considerados similares. 

Esta classificação é realizada sem qua haja a intervenção do usuário, sem 

considerar previamente propriedades características dos grupos e sem o uso de 

grupos de teste previamente conhecidos para direcionar a classificação. Para a 

Análise de Cluster foram utilizado a distância Euclidiana e o método de Ward como 

critério de agregação (SODRE et al., 2007). 
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Figura 3: Dendograma da análise de agrupamentos para o atributo frutado 

de amostras de azeite de oliva virgem extra, monovarietais e "blends", de diferentes 

origens. 

 

 

 

Para o atributo frutado (Figura 3) foi observada a agregação em dois  

conjuntos. Um conjunto foi composto pelos azeites de origem espanhola, argentina, 

portuguesa e italiana que nos resultados  das avaliações de atributos com uso de 

escalas não estruturadas, caracterizaram-se por serem azeites de oliva que 

apresentaram um ligeiro frutado, característico de frutado maduro. O segundo 

conjunto foi representado pelos azeites de origem grega e uruguaia, que 

apresentaram um médio frutado. Os azeites de origem grega e uruguaia foram as 

amostras que apresentaram as maiores médias para o atributo frutado.  

 

 

 

 

 

 

Diagrama de amostras de azeite
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Figura 4: Dendograma da análise de agrupamentos para o atributo amargo 

de amostras de azeite de oliva virgem extra, monovarietais e "blends", de diferentes 

origens. 

 

 

 

Na avaliação de Cluster das notas atribuídas ao atributo amargo (fig.4) 

observa-se a formação de um grupo com os azeites de origem italiana, grega, 

argentina e espanhola, no qual as amostras apresentaram baixa percepção de 

amargor. As amostras de origem uruguaia e portuguesa foram as que apresentaram 

valores de amargor mais acentuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de 6 amostras de azeites
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Figura 5: Dendograma da análise de agrupamentos para o atributo picante 

de amostras de azeite de oliva virgem extra, monovarietais e "blends", de diferentes 

origens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na visualização de semelhanças pela análise de Cluster (fig.5) entre as 

amostras, relativa aos dados do atributo picante, observa-se um agrupamento dos 

azeites de origem italiana e argentina, que junto à amostra de azeite de origem 

espanhola, formam um grupamento de amostras que apresentaram a percepção de 

ligeiro picante. As amostras de azeite de origem portuguesa, grega e uruguaia 

formam o grupamento dos azeites constituídos pela percepção de um médio picante.  
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3.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR PARA AZEITE DE OLIVA VIRGEM 

EXTRA 

 

 

Os dados de identificação de consumo obtidos através da ficha de avaliação 

sensorial para azeites de oliva virgem extra utilizada na avaliação do teste de 

consumidor (anexo X) estão contidos nas Tabelas 2 e 3. 

Pelos dados da tabela 2, observa-se que a população de consumidores que 

participou da pesquisa foi constituída majoritariamente por mulheres (62%). O grupo 

de consumidores foi composto em sua maioria por indivíduos na faixa etária de 41 a 

60 anos (42%) e de 18 a 30 anos (35%); estas duas faixas etárias perfizeram um 

total de 77% da população estudada. Cerca de metade dos consumidores (49%) 

possuíam nível superior completo, e cerca de 45% possuíam ensino médio completo 

e ensino superior  incompleto. A atividade profissional dos membros do grupo foi 

bem variada; a maior parte do grupo era constituída de funcionários, estagiários, 

estudantes e pesquisadores. 

Quanto a renda familiar, aproximadamente 46% dos consumidores situaram-

se na faixa salarial até 3 salários mínimos/mês, e  54% dos consumidores na faixa 

salarial superior a esta. 
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Tabela 2: Perfil sócio-econômico dos consumidores em potencial. 

 

*SEXO 
 
 
 

Masculino 
38% 

 

Feminino 
62% 

 
 

*ATIVIDADE 
PROFESSIONAL 

 
 

Estudante 

13% 
 

Tec. Agrícola 
5% 

 

Estagiários 
13% 

 

Funcionários 
27% 

 

Bolsistas 
11% 

 

Analista 
10% 

 

Secretária 
5% 

 

Motorista 
3% 

 

Pesquisador 
13% 

 

*FAIXA ETARIA 
 
 
 

- de 18 anos 
1% 

 

18 a 30 anos 
35% 

 

31 a 40 anos 
19% 

 

41 a 60 anos 
42% 

 

> de 60 anos 
3% 

 

*ESCOLARIDADE 
 
 
 

Fundamental 
completo 

4% 
 

Médio incompleto 
2% 

 

Médio Completo 
18% 

 

Superior 
Incompleto 

27% 
 

Superior 
Completo 

19% 
 

Pós- 
Graduação 

30% 
 

 
*RENDA 

(Em salários 
mínimos) 

 
 

Até 1 
11% 

 

1 a 2 
19% 

 

2 a 3 
16% 

 

3 a 5 
10% 

 

5 a 10 
18% 

 

10 a 20 
19% 

 

> de 20 
7% 

 

 
*Resultados expressos em porcentagem. nº = 108. 
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Tabela 3: Dados de consumo de azeites de oliva virgem extra. 

 

FREQUÊNCIA DE CONSUMO 1 vez ao dia 

27% 

1 a 2 vezes na semana 

29% 

3 a 5 vezes na semana 

26% 

3 vezes ao mês 

17% 

Não consome 

1% 

LOCAL DA COMPRA DO AZEITE 

 

 

Free shop 

23% 

 

Armazém 

1% 

 

Supermercado 

76% 

 

Loja de conveniência 

0% 

 

Outros 

0% 

MOTIVO DA COMPRA Alimento nutritivo 

10% 

Alimento saudável 

63% 

Alimento saboroso 

24% 

Preço 

3% 

ESCOLHA DO TIPODE AZEITE 

 

 

Composto 

2% 

* Orujo 

0% 

Virgem 

2% 

Virgem extra 

73% 

Virgem extra Condimentado 

4% 

Outros 

7% 

MOTIVO DA ESCOLHA 

 

 

Origem 

41% 

Marca 

41% 

Menor Preço 

12% 

Embalagem 

3% 

Rótulo 

2% 

Data de 
Vencimento 

1% 

 
PREFERÊNCIA PELA ORIGEM 

 

 

 

Português 

57% 

 

 

Espanhol 

30% 

 

 

Italiano 

9% 

 

 

Grego 

2% 

 

 

Argentino 

2% 

 

 

Outros 

0% 

 

 

TIPO DE EMBALAGEM / PREFERE 

 

 

 

Lata 

16% 

 

 

Vidro 

83% 

 

 

Plástico 

1% 

 LEITURA DO RÓTULO 

 

 

 

Data de vencimento 

55% 

 

 

Nível de acidez 

12% 

 

 

Origem 

31% 

 

 

Desenho/cor do rótulo 

2% 

 

 

PREÇO  

 

 

 

Nem barato nem caro 

76% 

 

 

Barato 

1% 

 

 

Caro 

23% 

 

 

SE CARO DEIXARIA DE CONSUMIR 

 

Sim 

24% 

Não 

76% 

 
Resultados expressos em porcentagem. * Azeite de bagaço de azeitona. nº = 108. 
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Em relação aos dados de consumo (Tabela 3), verifica-se que 99% da 

população estudada possui o hábito de consumir azeite de oliva, e destes, 29% 

declararam consumi-lo uma vez por semana; já 27% consomem uma vez ao dia. 

Dos demais participantes, 26% consomem 3 a 5 vezes na semana, e 17% apenas 

três vezes ao mês. Isto demonstra que os consumidores têm por hábito o consumo 

periódico de azeite de oliva.  

Os participantes que declararam consumir azeite de oliva foram 

questionados sobre o local da compra, e verificou-se que 76% adquirem o produto 

em supermercados e 23% em “free shops”. Constata-se assim, que por Pelotas 

situar-se próxima a zonas de fronteira, há alternativas de compra e consumo de uma 

maior variedade de marcas e tipos de azeites. 

Ao serem questionados sobre o porquê de comprar azeite de oliva, 63% da 

população de consumidores respondeu por ser um alimento saudável, e 10% por ser 

um alimento nutritivo. Isto reflete que o hábito de compra ocorre em função principal 

dos possíveis benefícios à saúde e nutrição, o que está relacionado com o grau de 

instrução desta população de consumidores. Cerca de 24% dos consumidores 

compram por considerar um alimento saboroso e apenas 3% realizam a compra em 

função do preço, demonstrando, assim, a relação com o maior poder aquisitivo dos 

entrevistados. 

Quando questionados sobre qual tipo de azeite de oliva que escolhem para 

comprar, a grande maioria dos consumidores (tabela 3) (73 %) respondeu escolher o 

azeite de oliva virgem extra. Isto talvez por considerarem que seja um alimento mais 

saudável, o que demonstra que os consumidores estão preocupados com a 

qualidade e não com o preço dos azeites. Apenas 4% dos entrevistados preferem 

consumir azeite virgem extra condimentado. 

Quando questionados sobre o motivo da escolha do tipo de azeite na hora 

da compra, 82% dos consumidores responderam levar em consideração a origem e 

a marca do azeite, 12% o preço, e apenas 6% realizam a compra do produto em 

função do rótulo, tipo de embalagem ou data de vencimento.   

Na escolha dos azeites pela origem, 57% dos consumidores responderam 

que preferem consumir o azeite de origem portuguesa, 30% preferem azeite de 

origem espanhola e 9% de azeite de origem italiana, ou seja, todos provenientes da 

Europa.  Os azeites de origem grega e argentina foram os preferidos por apenas 4% 

da população de consumidores. Pode-se inferir que os azeites de origem portuguesa 
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foram indicados na preferência de consumo, provavelmente por serem os azeites 

mais tradicionais disponíveis para consumo no mercado brasileiro.  

Quando questionados pelo tipo de embalagem (material de fabricação) que 

preferem para o azeite de oliva, 83% da população de consumidores escolheram o 

vidro, 16% a lata e, apenas 1%, as embalagens plásticas. A preferência de uma 

parcela de consumidores pela embalagem de lata, provavelmente está associada ao 

hábito antigo, pois nas décadas de 70 a 80, os azeites disponíveis no mercado 

brasileiro eram quase que na sua totalidade somente oferecida em embalagens de 

lata.  

Os consumidores foram questionados quanto ao observado nos rótulos: 55% 

responderam observar a data de vencimento; 31%, da origem; 12% teor de acidez, e 

somente 2% responderam observar o desenho/cor do rótulo. 

Verifica-se um crescente aumento no consumo deste produto nos últimos 

anos, e em função deste aumento de consumo foi questionado aos consumidores se 

o preço do azeite em relação ao seu orçamento seria caro, barato ou nem caro/nem 

barato. Constatou-se que somente 1% dos consumidores considerou este um 

produto barato. A maioria (76%) respondeu considerar o azeite de oliva um produto 

que não é barato nem caro, e 23% consideram ser um produto caro. Observou-se 

que apesar do produto ter certo peso no orçamento dos entrevistados, 76% 

respondeu que mesmo que o preço do azeite de oliva fosse mais caro, não 

deixariam de consumir o produto, enquanto somente 24 % responderam que 

deixariam de consumir se o produto fosse mais caro. Esta tendência pode estar 

relacionada ao fato de grande parte dos consumidores considerarem o azeite de 

oliva como um alimento saudável e nutritivo. 

Pagliuca e Scarpato (2011) realizaram estudo com o objetivo de verificar se 

os consumidores têm um conhecimento adequado das qualidades específicas de 

azeite e também da qualidade percebida em relação à origem, e também para 

analisar as preferências dos consumidores, a fim de identificar as características 

sensoriais mais importantes para a aceitabilidade de cinco amostras de azeite mais 

vendidas na Itália. O resultado da primeira parte da pesquisa feita com 

consumidores demonstrou que uma parte relevante dos consumidores, mesmo 

declarando demonstrar atenção à qualidade dos alimentos em geral, não dedica 

atenção à qualidade do azeite. Outro  dado importante é que, quando da compra de 

um azeite rotulado como 100% italiano, uma proporção significativa destes 
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consumidores demonstrou não saber reconhecer esta origem, demonstrando 

também que apenas uma pequena parcela destes consumidores tem procurado os 

azeites de regiões que são reconhecidas pela Denominação de Origem Protegida da 

União Europeia, ou porque o consumidor não sabe de sua existência ou por não ter 

encontrado este produto nas lojas que normalmente frequenta.  

 

 

3.3 AVALIAÇÕES DO CONSUMO DE AZEITES DE OLIVA 

 

 

Na tabela 4 estão descritos os resultados das médias atribuídas pelos consumidores 

na escala hedônica de amostras de azeite de oliva virgem extra de diferentes 

origens monovarietal e "blend" ( anexo Y). 

 

Tabela 4: Médias atribuídas pelos consumidores na escala hedônica de 

amostras de azeite de oliva virgem extra, de diferentes origens monovarietais e 

“blend”. 

 

Amostras 

Amostras 

Médias Desvio padrão Classificação 

A - POR. 6,72ab 

 

 

 1,30 Gostei regularmente 

B - ESP. 7,11ab  1,22 Gostei regularmente 

C - ARG. 6,00c  0,73 Gostei ligeiramente 

D - GRE. 6,12bc  1,08 Gostei ligeiramente 

E - ITA. 7,20a  1,02 Gostei regularmente 

F - URU. 5,72c  0,83 Não Gostei nem desgostei 

 
*Medias seguida de letras distintas na vertical, diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. **Amostra A: "blend" de azeite de oliva virgem extra português; Amostra B: "blend" 
de azeite de oliva virgem extra espanhol; Amostra C: Monovarietal (cultivar Frantoio) de azeite 
virgem extra argentino; Amostra D: Monovarietal (cultivar Koroneiki) de azeite virgem extra grego; 
Amostra E: "blend" de azeite de Oliva virgem extra italiano; Amostra F: "blend" (cultivares 
Arbequina/Coratina) de azeite de oliva virgem extra uruguaio. nº = 54. 

 

Em termos gerais todas as amostras dos azeites estudados, independente 

de origem, foram classificadas entre as categorias "gostei ligeiramente" a "gostei 
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regularmente". Só a amostra uruguaia foi classificada como “não Gostei nem 

desgostei” (tabela 4). A maior média foi obtida pelo azeite italiano seguido do 

espanhol. 

Relacionando os dados obtidos na avaliação de atributos com uso de 

escalas não estruturadas com a preferência, observa-se que a amostra de azeite 

“blend" de oliva virgem extra de origem uruguaia (amostra "F") se caracterizou por 

apresentar um frutado verde intenso, com presença de amargo e níveis de picante 

muito intenso, o que não foi bem aceito pelos consumidores. A amostra 

preferida,azeite “blend” de oliva virgem extra de origem italiana, demonstrou um 

perfil sensorial mais harmônico com um frutado de azeitonas maduras, ligeira 

presença de amargo e um nível de picante bem inferior quando comparado ao 

anterior.  

Avaliando o comportamento da fig. 6, a qual apresenta a porcentagem do 

atributo mais importante na escolha do azeite pelos 108 consumidores, verifica-se 

que 65,70% responderam que o odor do azeite foi responsável pela escolha do mais 

preferido, seguido de 20,37% devido ao sabor, e em menor proporção as demais 

características. 

 

Figura 6: Porcentagem dos atributos que indicaram a escolha do azeite 

preferido pelos consumidores, de amostras de azeite de oliva virgem extra de 

diferentes origens monovarietais e "blend”.  

 

Atributos mais importantes na escolha do azeite pelos consumidores

5,56%

65,70%

4,66% 3,71%

20,37%

COR ODOR AMARGO PICANTE SABOR
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A escala de atitude expressa à frequência de consumo, e tem sido muito 

utilizada para avaliar o grau de aceitação de um alimento. A escala de atitude 

permite conhecer a intenção do consumidor na ação de compra ou não de 

determinado produto (QUEIROZ e TREPTOW, 2006). 

 

Tabela 5: Médias atribuídas pelos consumidores na escala de atitude de 

compra de amostras de azeite de oliva virgem extra de diferentes origens 

monovarietais e "blend". 

 

Amostras 

Amostras 

Médias Desvio padrão Classificação 

A - POR. 7,50 

 

 

 1,30 Compraria freqüentemente 

B - ESP. 7,16  1,16 Compraria freqüentemente 

C - ARG. 6,60  1,77 Compraria ocasionalmente 

D - GRE. 6,92  1,44 Compraria ocasionalmente 

E - ITA. 7,84  1,54 Compraria freqüentemente 

F - URU. 6,60  2,15 Compraria ocasionalmente 

 
* Medias e desvio padrão dos dados gerados da escala atitude. **Amostra A: "blend" de azeite de 
oliva virgem extra português; Amostra B: "blend" de azeite de oliva virgem extra espanhol; Amostra 
C: Monovarietal (cultivar Frantoio) de azeite virgem extra argentino; Amostra D: Monovarietal 
(cultivar Koroneiki) de azeite virgem extra grego; Amostra E: "blend" de azeite de Oliva virgem extra 
italiano; Amostra F: "blend" (cultivares Arbequina/Coratina) de azeite de oliva virgem extra uruguaio. 
nº = 54. 

 

Os dados que reportam à atitude dos consumidores quanto à compra do 

azeite de oliva demonstram um comportamento muito semelhante, pois não houve 

rejeição alguma aos diferentes tipos de azeites. Os azeites de origem portuguesa, 

italiana e espanhola foram os que obtiveram a melhor classificação, indicando que 

os consumidores comprariam estes produtos frequentemente e, ocasionalmente, 

comprariam os azeites de origem argentina, grega e uruguaia.   
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3.4 ANÁLISE DE COMPONENTE PRINCIPAL  

 

 

Analisando os dados obtidos pelo teste de preferência das respostas dos 

consumidores para o atributo que motivou a preferência, através de técnica 

multivariada, obteve-se um agrupamento em dois componentes e uma proporção de 

variância acumulada representativa (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Autovalores e importância relativa dos componentes principais nos 

testes de escalas de amostras de azeite de oliva virgem extra de diferentes origens 

monovarietais e "blend". 

 

Fatores AV P. Vt. (%) A. Ac. P. Vt . Ac.(%) 

Fator 1 2,54 42,44 2,54 42,44 

Fator 2 2,29 38,28 4,84 80,73 

 
AV = Autovalores; P. Vt. (%) = Proporção da Variância Total (%);  A. Ac.  = Autovalores acumulados; 
P.Vt . Ac. (%) = Proporção da Variância Total acumulada (%) 

 

Após a realização da rotação dos fatores (varimax normalized), foi possível 

extrair os coeficientes para os fatores 1 e 2 e determinar as equações: 

 

Fator 1: 0, 008 cor + 0,84 odor – 0,02 frutado – 0,03 amargo – 0,97 picante (eq.1). 

Fator 2: 0,66 cor - 0,53 odor + 0,53 frutado + 0,42 amargo – 0,22 picante (eq.2). 

 

Com a determinação dos fatores 1 (eq.1) e 2 (eq.2) foi possível a 

condensação das variáveis de forma que ambos os fatores explicam 

aproximadamente 80,7% do modelo. Adicionalmente, os coeficientes dos fatores 

sugerem a significância dos atributos odor e picante em relação aos demais 

atributos avaliados. As cargas fatoriais e as variáveis que aparecem em negrito 

foram consideradas importantes dentro da cada fator, tomando como base o critério 

para a escolha das cargas fatoriais: acima de 0,70, "significativas” (SAAD, 2009). A 

Figura 7 exemplifica o resultado obtido nos modelos estatísticos. 
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Desta forma, o Fator 1 explica as variáveis odor e picante em ordem 

crescente de importância, o que significa que estas variáveis devem ser 

consideradas em futuros estudos de melhoria de qualidade ou posteriores pesquisas 

junto à preferência dos consumidores. 

 

Figura 7: Projeção bidimensional dos dados obtidos na Analise de 

Componente Principal (ACP) dos atributos que motivaram a preferência de amostras 

de azeite de oliva virgem extra de diferentes origens monovarietais e "blend". 

 

Fa cto r L o a d in g s, Fa cto r 1  vs. Fa cto r 2

Ro ta ti o n : V a rim a x n o rm a l i ze d

E xtra cti o n : P ri n cip a l  co m p o n e n ts

co r

o d o r

fru ta d o

a m a rg o

p i ca n te

-1 ,2 -1 ,0 -0 ,8 -0 ,6 -0 ,4 -0 ,2 0 ,0 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1 ,0

Fa cto r 1

-0 ,6

-0 ,4

-0 ,2

0 ,0

0 ,2

0 ,4

0 ,6

0 ,8

F
a

ct
o

r 
2

 

 

Pela distribuição dos consumidores em função da preferência, observa-se 

que os consumidores estão distribuídos de modo que formam quatro grupos em 

relação aos quadrantes, não havendo uma discriminação pronunciada em relação às 

variáveis analisadas (Figura 8).  
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Figura 8: Representação gráfica dos consumidores em função dos fatores 

nos dois primeiros componentes (Fig.7). 
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             Através da análise estatística proposta, foi possível a redução do número de 

variáveis avaliadas, para a obtenção de respostas com pouca variabilidade quando 

comparadas à utilização de todos os atributos. Os métodos de análise multivariada 

têm-se tornado cada vez mais frequentes e essenciais para a interpretação de 

informações obtidas por métodos sensoriais (MACFIE, 2012). 

Pode-se observar, ainda, que o atributo com maior relevância para os 

consumidores avaliados foi o picante. Portanto, faz-se necessário que esta variável 

seja estudada em testes de consumo de azeite de oliva. Verificou-se, ainda, que a 

variável odor tem significativa importância. 

 Em estudos realizados com 8 amostras de azeite de oliva virgem extra e 

com  400 consumidores de  Madrid e Barcelona, foi constatada a preferência pelos 

azeites menos amargos e menos picantes. (GUERRERO, 2012). Estes resultados 

vêm ao encontro dos obtidos no presente trabalho, porque o atributo com maior 

relevância para os distribuidores avaliados foi o picante,  variável esta que deve ser 

mantida sempre em níveis baixos para satisfação junto aos consumidores, 

principalmente quando combinada com frutados verdes e níveis mais elevados de 

amargo. 

 



149 

3.4.1 Mapa de preferência interno 

 

 

Os dados gerados pela correlação entre as escalas hedônicas e de atitude 

das amostras de azeite de oliva tipo virgem extra de diferentes origens, foram 

utilizados na elaboração do mapa de preferência interno representado na figura 9. 

 

Figura 9: Representação gráfica do Mapa de Preferência Interno gerado pela 

correlação de dados entre as escalas hedônicas e de atitude na avaliação de 

amostras de azeite de oliva virgem extra de diferentes origens monovarietais e 

"blend". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das principais utilizações do círculo unitário de correlação é realizar a 

sua sobreposição sobre o plano fatorial, possibilitando, com isso, identificar 

visualmente as variáveis em estudo (MACFIE e THOMSON, 1988; MACFIE, 2012). 

O Mapa Interno da Preferência demonstra a posição das amostras de azeite 

em relação aos resultados com consumidores para maior aceitação (em azul, escala 

hedônica), onde é expresso o "gostar" ou "desgostar", e em vermelho, escala de 
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atitude que demonstra a atitude de compra do produto, no espaço definido pela 

primeira e segunda dimensão. 

 O primeiro e o segundo componentes principais (CP1 e CP2) explicam em 

conjunto, compreendendo praticamente 70% da variabilidade dos consumidores, a 

aceitação das amostras representadas pela correlação entre as escalas hedônicas e 

de atitude para as amostras de azeites de azeites de oliva tipo virgem extra (Tabela 

7). 

 Isto demonstra que o comportamento dos consumidores foi semelhante 

quando da avaliação dos azeites pelas duas escalas. Os maiores vetores 

correspondem às amostras com maior aceitação e intenção de compra,  

representadas pelos azeites de origem italiana, espanhola e portuguesa. O menor 

vetor corresponde à amostra com menor aceitação e intenção de compra, 

representada pela amostra de azeite de oliva de origem uruguaia.  

 

Tabela 7: Tabela de correlação de dados entre as Escalas Hedônicas e 

Escalas de Atitude das seis amostras de Azeite de Oliva tipo virgem extra de 

diferentes origens monovarietais e "blends". 

 

AMOSTRAS DE AZEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = PORTUGUES 0,92 

 B = ESPANHOL 0,88 

C = ARGENTINO 0,93 

D = GREGO 0,91 

E = ITALIANO 0,92 

H = URUGUAIO 0,81 

 

O coeficiente de determinação r estima o quanto a variação da variável 

dependente é explicada pela variação da variável independente. Se r é próximo de 

1, isso significa que a variação explicada responde por uma grande percentagem da 

variação total. Se r = 0,92, por exemplo, indica que aproximadamente 92% da 

variação em y estão relacionadas com a variação de x e que 8% não são explicados 

por x. 
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O coeficiente de determinação alto indica uma alta correlação, o que pode 

ser verificado pelos comportamentos semelhantes entre as 2 escalas, e pelo 

comportamento semelhante na avaliação dos azeites de oliva virgem extra de 

origens portuguesa, argentina, italiana e grega. Já o coeficiente mais baixo para o 

azeite de oliva virgem extra de origem uruguaia indica a menor aceitação (Tabela 7). 

A menor aceitação pode estar relacionada ao alto valor atribuído ao picante nesta 

amostra, combinado também ao alto teor de frutado verde, que agride ao paladar, 

conforme dados gerados na avaliação de atributos com uso de escalas não 

estruturadas pela equipe sensorial de julgadores. A amostra portuguesa apresentou 

também alto nível de picante e amargo, mas apresentou um frutado maduro 

segundo resultados da avaliação de atributos com uso de escalas não estruturadas, 

sendo bem aceita pelos consumidores, conforme os resultados de aceitação e 

intenção de compra (Tabelas 4 e 5). 

No presente trabalho, verificou-se que a porcentagem acumulada da 

variação total (69,39%) dos dois primeiros componentes explica satisfatoriamente a 

variabilidade nas amostras avaliadas. Em uma Análise de Componente Principal 

(ACP), se os dois ou os três primeiros componentes acumularem uma porcentagem 

relativamente alta da variação total, em geral acima de 70%, eles explicarão 

satisfatoriamente a variabilidade manifestada entre as amostras avaliadas (MARDIA 

et al., 1979 ; SODRE et al.,2007). 

 

 

3.4.2 Mapa externo de preferência 

 

 

Visando identificar quais atributos inferiram mais na preferência dos 

consumidores foi utilizado o Mapa Externo de Preferência. 

O Mapa Externo de Preferência permite a análise de dados de aceitação em 

conjunto com as características do produto, sejam elas geradas por dados 

instrumentais ou por dados descritivos obtidos por equipes treinadas. Uma vez 

estabelecidas às preferências dos consumidores, foi utilizado o Mapa Externo da 

Preferência com o objetivo de identificar as características sensoriais das amostras 

que direcionaram a referida preferência dos participantes. Assim, foram relacionados 

os dados provenientes da avaliação de atributos com uso de escalas não 
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estruturadas e do Teste de Preferência para a elaboração do Mapa de Preferência 

Externo (MACFIE e THOMSON, 1988). 

Uma alternativa para a representação gráfica dos resultados, a qual permite 

análise simultânea dos dados como um todo consiste na aplicação da análise 

multivariada de componente principal (ACP), que demonstra as relações existentes 

entre as variáveis (FERREIRA, 2008). 

ACP é apenas uma representação gráfica e, como tal, sugere certas 

tendências. Na representação gráfica por ACP, cada eixo explica um percentual da 

variação total que existe entre as amostras. O primeiro eixo, explica a maior parte da 

variabilidade entre as amostras, seguido pelo segundo eixo, e assim por diante.   

Podem ser analisados muitos eixos, entretanto, a maior parte da 

variabilidade é explicada pelos três primeiros eixos. Os componentes principais 

permitem que o efeito individual de cada variável seja mais bem quantificado 

(AMARAL, 2006). 

Para realizar a ACP inicialmente foi calculada a matriz de correlação e a 

determinação das estimativas das variâncias (autovalores) e porcentagens de 

contribuição acumuladas (%) obtidas através da Análise de Componentes Principais 

(ACP) (tabela 8), considerando as seis amostras de azeite de oliva virgem extra de 

diferentes origens monovarietais e "blends". 

Na tabela 8 pode-se observar que a importância relativa do primeiro 

componente principal é 37,20%, ou seja, esse componente explica 37,20% da 

variância total contida nos dados originais (avaliação de atributos com uso de 

escalas não estruturadas). É demonstrada, também, a importância relativa dos 

demais componentes. Observa-se que a importância relativa acumulada aumenta 

gradualmente do primeiro para o último componente principal, ou seja, como último 

componente se explica 100% da variância total contida nos dados originais. Porém, 

como o objetivo da ACP é a redução da dimensão do conjunto de dados originais, 

utiliza-se menor número de componentes que expliquem consideravelmente a 

variância dos dados descritivos. Com isto, optou-se por extrair três fatores, sendo 

que a soma com a 2ª dimensão totalizou 60,20% e a soma com os três primeiros 

componentes resultou um total de 76,79%.  
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Tabela 8: Autovalores e importância relativa dos componentes principais nos 

teste com equipe de julgadores treinados e escala hedônica e de amostras de azeite 

de oliva virgem extra de diferentes origens monovarietais e "blend". 

 

Fatores AV P. Vt. (%) A. Ac. P. Vt . Ac.(%) 

Fator 1 2, 232186 37, 20310 2, 232186 37, 2031 

Fator 2 1, 379889 22, 99816 3, 612076 60, 2013 

Fator 3 0, 995360 16, 58933 4, 607436 76, 7906 

Fator 4 0, 635812 10, 59686 5, 243247 87, 3875 

Fator 5 0, 517751 8, 62919 5, 760999 96, 0166 

Fator 6 0, 239001 3, 98336 6, 000000 100, 0000 

 
AV = Autovalores; PVt (%) = Proporção da Variância Total (%);  A. Ac.  = Autovalores acumulados; 
P.Vt . Ac.(%) = Proporção da Variância Total acumulada (%). 

 

Após a realização da rotação varimax dos fatores, foi possível extrair os 

coeficientes para os fatores 1, 2 e 3 e determinar o Fator de coordenadas das 

variáveis, com base na correlação (tabela 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

Tabela 9: Correlações entre os atributos avaliados e os três primeiros 

componentes principais. 

 

Fator de coordenadas das variáveis, com base na correlação 

 Variáveis 

 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Hedo. Português - 0, 661376 +0, 043964 - 0, 465705 

Hedo. Espanhol +0, 080441 - 0, 770524 - 0, 403035 

Hedo. Argentino +0, 620575 - 0, 365972 +0, 489274 

Hedo. Grego - 0, 804103 - 0, 390457 +0, 072546 

Hedo. Italiano - 0, 640201 - 0, 481211 +0, 517304 

Hedo. Uruguaio +0, 588850 - 0, 516036 - 0, 322159 

*Fruta Português - 0, 614181 - 0, 015402 - 0, 065808 

*Amar Português - 0, 416325 - 0, 462041 +0, 301759 

*Pica Português - 0, 382650 - 0, 525766 +0, 015932 

*Fruta Espanha - 0, 347675 - 0, 497427 +0, 276752 

*Amar Espanha +0, 376191 - 0, 318371 - 0, 519261 

*Pica Espanha - 0, 747559 +0, 129545 +0, 296021 

*Fruta Argentina - 0, 253200 - 0, 131213 - 0, 121744 

*Amar Argentina - 0, 030514 -0, 223418 -0, 512633 

*Pica Argentina - 0, 367490 -0, 107075 -0, 006152 

*Fruta Grego +0, 120620 +0, 025804 +0, 186760 

*Amar Grego - 0, 475354 +0, 092313 +0, 488182 

*Pica Grego - 0, 229386 -0, 290478 +0, 641750 

*Fruta Italiano - 0, 136546 -0, 076660 +0, 078295 

*Amar Italiano - 0, 053281 -0, 120100 +0, 542313 

*Pica Italiano - 0, 801615 +0, 099523 +0, 167821 

*Fruta Uruguaio. +0, 254310 +0, 080103 -0, 086630 

*Amar Uruguaio -0, 132751 -0, 619738 +0, 052966 

*Pica Uruguaio +0, 195632 +0, 279578 -0, 305652 

 
*Amar = amargo; fruta= frutado; Pica = picante; Hedo = escala hedônica 

 

As variáveis significativas do Fator 1 foram os resultados da resposta  

hedônica a amostra de azeite de origem grega, e valores do atributo picante das 

amostras de azeite virgem extra de origem espanhola e italiana. No segundo fator a 
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variável mais significativa foi o resultado da escala hedônica para a amostra de 

azeite virgem extra de origem espanhola. 

Desta forma, o fator "1" explica as variáveis Hedônica/grego, Picante/italiano 

e Picante/espanhol, enquanto que o fator "2"explica uma correlação negativa da 

variável Hedônica/espanhol. Verifica-se que o atributo "Picante" influenciou no fator 

"1" duas vezes, considerando sua carga fatorial, o que significa que esta variável 

deve ser considerada para futuras melhorias de qualidade dos azeites ou posteriores 

pesquisas junto à preferência dos consumidores, visto que de acordo com os dados 

da avaliação de atributos com uso de escalas não estruturadas, a amostra de azeite 

italiana foi a que apresentou a menor média de intensidade em relação às demais 

amostras. Isto demonstra que os consumidores preferiram as amostras de azeite 

virgem extra de origem grega e espanhola, e que o atributo picante deve apresentar 

valores semelhantes aos encontrados nas amostras italiana e espanhola para 

satisfazer o paladar do consumidor. 

A amostra de azeite virgem extra de origem espanhola também apresentou 

uma grande aceitação no  Mapa Interno da Preferência, e de acordo com resultados 

da avaliação de atributos com uso de escalas não estruturadas,esta amostra 

apresentou frutado maduro de ligeira intensidade (1,74), um ligeiro amargo (0,81) e 

um picante mais elevado (2,40). Este comportamento foi similar ao apresentado pela 

amostra de azeite virgem extra de origem grega, na qual o amargo também 

apresentou ligeira intensidade (0,39) e um picante mais pronunciado (3,60). Ao 

comparar os atributos destas amostras com as demais, pode-se inferir que se o 

atributo amargo for baixo, o atributo picante pode ser mais elevado, mas se ambos 

apresentarem intensidades elevadas ou muito baixas, o azeite não se torna atrativo 

para o consumidor. 

A Figura 10 A, B, C exemplifica o resultado obtido pela Análise de 

Componentes Principais para os atributos positivos de seis amostras de azeites de 

oliva virgem extra. 

Para a indústria de alimentos é essencial compreender quais atributos 

sensoriais influenciam a preferência do consumidor, para isso utiliza-se o Mapa 

Externo de Preferência, que correlaciona os dados da análise descritiva com os de 

aceitação. A interpretação do Mapa Externo de Preferência indica quais as 

características do produto que norteiam a preferência do consumidor. 
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Figura 10 A, B, C: Mapas de preferência externo gerados pelos dados obtidos pela aplicação da escala hedônica e pela 

avaliação de atributos de seis amostras de azeite de oliva virgem extra de diferentes origens monovarietais e "blend". 

                  A                                                                         B                                                                     C 
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A análise dos dados (fig. 10 A, B, C) demonstra que algumas variáveis estão 

sobrepostas, isso monstra que essas variáveis possuem a mesma 

representatividade no gráfico. Outro fato importante é que algumas variáveis estão 

bem próximas ao círculo unitário, isso demonstra que estas variáveis possuem uma 

maior contribuição em relação às variáveis que estão mais afastadas. 

Vicini (2005) salientam que ao realizar ACP deve-se observar: o princípio de 

que uma proximidade maior ou menor, entre dois pontos-variáveis no plano, traduz 

uma maior ou menor correlação entre essas variáveis, principalmente quando elas 

estão afastadas do centro do plano; e que a proximidade entre dois pontos-amostra 

traduz certa similaridade entre essas duas amostras, em termos de variáveis.  As 

variáveis estão representadas como um ponto no espaço, sendo que as que 

possuem similaridades em uma ou mais características ficam localizadas próximas 

entre si. Quanto maior o tamanho do vetor, maior a importância da variável; vetores 

próximos na mesma direção indicam, provavelmente, correlação positiva. 

Gou et al. (1998) realizaram trabalhos para estudar o efeito da seleção e 

treinamento de julgadores sobre o Mapa de Preferência Externo, usando um número 

reduzido de amostras. Esta representação foi obtida a partir de dados descritivos 

sensoriais gerados por um painel. Quatro amostras de azeite de oliva foram 

analisadas. Três espaços de estímulo diferentes foram obtidos a partir da Análise 

Pro-Cluster de  dados descritivos gerados por três painéis de avaliadores: um painel 

não-selecionado, um painel selecionado e um segundo selecionado após o 

treinamento. Os dados de preferência de cada consumidor foram correlacionados 

com os do produto, usando o modelo vetorial. A interpretação foi mais fácil com os 

avaliadores selecionados, mas em um sentido geral, os três espaços de estímulo 

foram semelhantes. No entanto, as pequenas diferenças entre os diferentes espaços 

sensoriais produziram diferenças importantes na interpretação do Mapa de 

Preferência Externo. 

Guerrero (2012) realizou trabalhos correlacionando dados sensoriais de 

aceitação e dados da análise descritiva de azeite de oliva para gerar o Mapa de 

Preferência Externo. Após a seleção de 400 consumidores de azeite, divididos entre 

Madrid e Barcelona, foram avaliadas oito amostras de azeite de oliva virgem extra. O  

perfil sensorial descritivo de cada amostra foi previamente definida por um painel de 

dez provadores oficiais, de acordo com a regulamentação do Conselho Oleícola 

Internacional e da União Européia (UE). Os resultados do estudo demonstraram que 



158 

os consumidores conseguiram diferenciar os vários tipos de azeites, preferindo os 

"menos amargos" e "menos picantes"; no entanto, mais de 25% dos entrevistados 

não perceberam diferenças entre os azeites virgens e virgens extra, ou os aspectos 

que determinam a sua qualidade. O autor concluiu que além disso, em geral, os  

espanhóis dão pouca importância para a conservação do produto, por conseguinte, 

possíveis distúrbios sensoriais ocorridos nos azeites durante a distribuição ou 

armazenagem no lar são atribuídos, muito provavelmente, ao  produtor. 

Pagliuca e Scarpato (2011), com o objetivo de identificar e compreender os 

atributos do produto que influenciam na preferência dos consumidores, usaram o 

Mapa de Preferência Externo elaborado através dos dados sensoriais gerados pelos 

consumidores e de dados de análises físico-químicas de cinco amostras de azeites 

de oliva. Cinco amontras de azeite foram selecionadas a partir dos produtos 

comerciais mais difundidos, a fim de identificar e quantificar as características 

sensoriais mais importantes para a qualidade dos azeites e compreender a sua 

aceitação pelo consumidor. Os atributos sensoriais que, em geral, impulsionaram a  

preferência dos azeites de oliva foram digestibilidade e sabor para os consumidores 

que gostaram das amostras Bertolli e Monini, aroma de azeite para os consumidores 

que preferiram a amostra Sapio, e sabor para os consumidores que preferiam as 

amostras Dececco e Carapelli.  Os resultados da variância  foram explicados pelos 

dois primeiros componentes em 76,66%. O Mapa de Preferência forneceu 

informações valiosas sobre a aceitação pelos consumidores em um formato visual 

do conjunto dos  produtos, auxiliando na interpretação de como as  características 

do produto afetam a aceitação do consumidor. 

Delgado e Guinard (2011) realizaram um estudo na Califórnia para identificar 

a preferência do consumidor e atitudes em relação ao azeite de oliva virgem extra, 

no qual foi analisada a relação dos dados hedônicos com avaliações dos valores 

médios atribuidos aos parâmetros obtidos a partir dos dados descritivos da 

avaliação. Os resultados também demonstraram uma rejeição aos atributos muito 

intenso de amargo e de picante. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

O estudo de avalição das características sensoriais permitiu afirmar que os 

azeites em estudo não apresentaram atributos negativos, com exceção da amostra 

de azeite virgem extra de origem argentina. Nos atributos positivos se destacaram 

os frutados mais intensos nos azeites de oliva de origens uruguaia e grega com 

frutado verde. Já os azeites de origens portuguesa e uruguaia com maiores valores 

de intensidades para frutado maduro e frutado verde, respectivamente e em menor 

quantidade de frutado maduro o azeite de origem italiana. No atributo picante, as 

menores notas foram atribuídas ao azeite de origem argentina e italiana, e as 

maiores aos azeites de origem portuguesa, grega e uruguaia. 

Os resultados dos consumidores indicaram que mais da metade consome 

azeites de 1 a 5 vezes por semana, e sua compra é realizada em supermercados. 

No momento da compra, preferem azeites virgens extra, de origem portuguesa, 

seguido do azeite de origem espanhola. O motivo da escolha é em função da origem 

e marca; preferem embalagem de vidro e lêm no rótulo em primeiro lugar a data de 

vencimento. A motivação para a compra é por ser o azeite um alimento saudável e 

saboroso. Em seu orçamento, o azeite é considerado um produto nem caro nem 

barato, e ainda que fosse caro não deixariam de consumir.            

Os atributos positivos de "frutado" e "picante" são as características que 

possibilitaram segmentar os consumidores. O atributo com maior relevância para os 

consumidores avaliados foi o picante.  Portanto faz-se necessário que esta variável 

se mantenha sempre num mesmo nível para que a satisfação junto aos 

consumidores possa ser uma constante.  

As preferências dos consumidores são pelos azeites "blend" de origem 

italiana, portuguesa e espanhola, confirmadas pelas escalas hedônicas e de atitude 
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de compra. Pela análise de agrupamento é possível ainda indicar o azeite de origem 

argentina, entre os preferidos.  

O Mapa de Preferência Externo demonstrou que os consumidores preferiram 

as amostras de azeite de origem grega e espanhola. Verificou-se que a 

porcentagem acumulada da variação total (69,39%) dos dois primeiros componentes 

explica satisfatoriamente a variabilidade nas amostras avaliadas. A amostra de 

azeite de origem espanhola também apresentou uma grande aceitação no  Mapa 

Interno da Preferência por apresentar um frutado maduro, ligeiro amargo e um 

picante elevado. Estes atributos podem ter determinado a escolha das amostras, 

indicando que se o amargo for baixo, o picante poderá ser mais elevado; mas, se 

ambos apresentarem intensidades elevadas ou muito baixas, o azeite não se tornará 

atrativo para o consumidor. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

O treinamento da equipe de julgadores sensoriais de azeites de oliva obteve 

êxito e proporcionou os estudos subsequentes descritos nos capítulos três e quatro, 

tornando possível a verificação dos parâmetros de qualidade dos azeites vendidos 

em nossa região. Possibilitou também traçar, juntamente com os dados de consumo, 

um perfil do consumidor sobre a preferência dos principais azeites de oliva virgem 

extras de diferentes origens.  
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ANEXO A: Diagrama do azeite de Oliva utilizado no treinamento de julgadores para 

azeite de oliva. 

 

 

Fonte: HERRERA e DUEÑAS (2008). 
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ANEXO B: Ficha utilizada no painel aberto para seleção de provadores, definição, 

descrição e reconhecimento de odores.  

 

Laboratório de analise sensorial 

 

Seleção de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

 

Nome: ______________________________________________________Data:___/___/__ 

 

Identifique a substância, descreva o que você percebe e quantifique sua intensidade. 

 

CODIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ESCALA  

(1-fraco; 4- regular; 7-forte) 
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ANEXO C: Ficha utilizada na seleção e treinamento de julgadores para odor. 

 

 

Laboratório de analise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

Nome:________________________________________________Data:__/__/__ 

Sinta o odor das amostras e diga o quanto você percebe. Faça um traço vertical na altura da escala 
que corresponde a sua percepção. 

                                                 0                                                                      7 

Escalas de intensidade          |____________________________________| 

                                                            Ausente                                                                            Forte  

 

 Código da                                                            Intensidade 

  Amostra 

_________                                |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

______                                       |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

Comentários: _____________________________________________________________ 
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ANEXO D: Ficha utilizada usando escalas na seleção e treinamento de julgadores 

para sabor. 

 

 

Laboratório de analise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

Nome:________________________________________________Data:__/__/__ 

Sinta o sabor das amostras e diga o quanto você percebe. Faça um traço vertical na altura da escala 
que corresponde a sua percepção. 

                                                 0                                                                      7 

Escalas de intensidade          |____________________________________| 

                                                          Ausente                                                                            Forte  

 

 Código da                                                        Intensidade 

  Amostra 

_________                                |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

_________                                 |____________________________________| 

 

Comentários: _____________________________________________________________ 
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ANEXO E: Vocabulário especifico para azeite de oliva virgem extra (COI, 2007). 

 

 

TERMO DESCRITOR 

 

DEFINIÇÃO 

Frutado Conjunto de sensações olfato-gustativas características do azeite, independente da 
variedade das azeitonas procedentes de frutos sãos e frescos, verdes ou maduros e 

percebidas por via direta ou retro nasal. 

Frutado verde Conjunto de sensações olfato-gustativas características do azeite que recorda as 
frutas verdes, dependente da variedade de azeitonas, e que procede de frutos 

verdes sãos e frescos. 

Frutado maduro Conjunto de sensações olfato-gustativas características do azeite que recorda as 
frutas maduras, dependente das variedades de azeitonas e que procedem de frutos 

sãos e frescos. 

Amargo Gosto característico do azeite elaborado com azeitonas verdes ou maduras. 

Picante Sensação tátil na mucosa, característica dos azeites produzidos imediatamente 
após colheita, elaborados principalmente com azeitonas verdes. 

Equilibrado Conjunto de sensações olfato-gustativas e tátis do azeite em que a mediana dos 
atributos amargo e/ou picante é superior em dois pontos a mediana do frutado. 

Atrojado/Borras 

 

 

Atrojado (Tulha), sabor do azeite obtido de azeitonas amontoadas, ou armazenadas 
em condições não adequadas, proporcionando um avançado grau de fermentação; 

e para borras, azeite que permaneceu em contato com o lodo de decantação, 
sofrendo também um processo de fermentação anaeróbia. 

Mofo/ umidade Sabor do azeite produzido com  azeitonas que permaneceram amontoadas com 
umidade por vários dias e desenvolveram fungos e leveduras. 

Avinhado/Avinagrado/Ácido/Acre Sabor de alguns azeites que recorda o vinho ou vinagre, de avinagrado; devido a 
um processo fermentativo aeróbio das azeitonas ou de restos de pasta de azeitonas 

em capachos que não foram limpos adequadamente, formando ácido acético, 
acetato de etila e etanol. 

Metálico Sabor que lembra metal. Característico dos azeites que permanecem em contato 
durante muito tempo com superfícies metálicas durante o processo de moenda, 

batedura, prensagem ou armazenamento. 

Ranço Sabor dos azeites que sofreram processo oxidativo intenso. 
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ANEXO F: Amostras de referências de atributos positivos utilizadas no treinamento 

de julgadores, segundo o COI (2007). 

 

TERMO 
DESCRITOR 

 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 

 
Frutado 
verde 

1 - 00%  - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25%  - Ligeira  percepção –   0,75% óleo de Girassol + 0,25% padrão de azeite de oliva extra virgem 
frutado verde 
3 - 50% -  Média percepção –   0,50% óleo de Girassol + 0,50% padrão de azeite de oliva extra virgem 
frutado verde 
4 - 75% -  Intensa  percepção –   0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão de  azeite de oliva extra virgem 
frutado verde 
5 - 100%  Percepção muito Forte –   100% padrão de azeite de oliva extra virgem frutado verde 

 
Frutado 
maduro 

 
1 - 00% - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25% - Ligeira percepção  – 0,75% óleo de Girassol + 0,25 %padrão de azeite de oliva extra virgem 
frutado maduro 
3 - 50% - Média percepção  –   0,50% óleo de Girassol + 0,50% padrão de azeite de oliva extra virgem 
frutado maduro 
4 - 75% -  Intensa  percepção –  0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão de azeite de oliva extra virgem 
frutado maduro 
 
5 - 100%  Percepção muito Forte –   100% padrão de azeite de oliva extra virgem frutado maduro 
 
  

Amargo 

1 - Ausência de percepção – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para amargo 0 
2 - Ligeira  percepção  – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para amargo  2,2 
3 - Média percepção – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para amargo  3 
4 - Intensa percepção – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para amargo  5,1 

 
Picante 

1 - Ausência de percepção  – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para picante 0 
2 - Ligeira percepção – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para picante 2,2 
3 - Média percepção – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para picante 3 
4 - Intensa percepção – padrão de azeite de oliva extra virgem com mediana para picante 6,2 

 
Atrojado/bor
ras 

1 - 00%  - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25%  - Fraca percepção –  0,75% óleo de Girassol + 0,25 % padrão de   borras/atrojado 
3 - 50% -  Media percepção  –   0,50% óleo de Girassol + 0,50% padrão de   borras/atrojado 
4 - 75% -  Intensa percepção –   0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão de   borras/atrojado 
5 -100% -  Percepção muito Forte – 100% padrão de borras,com mediana de defeitos= 7,9;/ atrojado = 7,1 

 
Mofo/ 
umidade 

1 - 00%  - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25%  - Ligeira percep ão – 0,75% óleo de Girassol + 0,25% padrão Mofo 
3 - 50% -  Média percepção  –   0,50% óleo de Girassol + 0,50% padrão Mofo 
4 - 75% -  Intensa percepção–   0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão Mofo 
5 - 100% - Percepção muito Forte –  100% padrão de padrão Mofo,com mediana= 7,4 

 
Avinhado/av
inagrado 

1 - 00%  - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25%  - Ligeira  percepção     –   0,75% óleo de Girassol + 0,25 %padão  azeite avinhado 
3 - 50% -  Média percepção    –   0,50% óleo de Girassol + 0,50%  padrão azeite avinhado 
4 - 75% -  Intensa percepção      –   0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão azeite avinhado 
5 - 100%  Percepção muito Forte –   100% padrão azeite avinhado, com mediana 5,0 

 
Metálico 

1 - 00%  - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25%  - Ligeira percepção     –   0,75% óleo de Girassol + 0,25% padrão azeite metálico 
3 - 50%  -  Media percepção     –   0,50% óleo de Girassol + 0,50% padrão azeite metálico 
4 - 75%  -  Intensa percepção      –   0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão azeite metálico 
5 - 100% -  Percepção muito Forte –   100% padrão azeite metálico, com mediana 4,0 

 
Ranço 

1 - 00%  - Ausência de percepção –   100% óleo de Girassol 
2 - 25%  - Ligeira percepção     –   0,75% óleo de Girassol + 0,25% padrão de   ranço 
3 - 50% -  Media percepção     –   0,50% óleo de Girassol + 0,50% padrão de  ranço 
4 - 75% -  Intensa percepção   –   0,25% óleo de Girassol + 0,75% padrão de   ranço 
5 - 100% - Percepção muito Forte –  100% padrão de ranço,mediana de defeitos = 4,5 
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ANEXO G: Ficha utilizada noteste de ordenação de odor para seleção e treinamento 

de julgadores. 

 

Laboratório de análise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

Nome:________________________________________________Data 

 

Ordene às amostras da menor a maior intensidade de odor 

 

                           Código das amostras                               Ordenação 

 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

 

 

Comentários: ________________________________________________________________ 
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ANEXO H: Ficha utilizada no teste de ordenação de sabor para seleção e 

treinamento de julgadores. 

 

 

Laboratório de análise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

 

Nome:________________________________________________Data:__/__/__ 

 

 

Ordene às amostras da menor a maior intensidade de sabor 

 

                                   Código das amostras                             Ordenação 

 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

 

 

 

Comentários: ________________________________________________________________ 
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ANEXO I: Ficha utilizada no teste de ordenação de sabor para seleção e 

treinamento de julgadores nos atributos amargo ou picante. 

 

 

Laboratório de análise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

Nome:________________________________________________Data:__/__/__ 

 

Ordenar as amostras do menor intensidade à maior intensidade do atributo solicitado. 

 

                                    Código das amostras                              Ordenação 

 

AMARGO 

 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

 

PICANTE 

 

 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

______________                                _____________ 

 

Comentários: _______________________________________________________________ 
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ANEXO J: Ficha utilizada na seleção e treinamento de julgadores, através de 

escalas de avaliação dos atributos positivos e negativos. 

 

Laboratório de análise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

 

Nome:________________________________________________Data:__/__/__ 

 

Avalie as amostras, quantifique a intensidade de sabor fazendo um traço vertical na altura da escala 
que corresponde na intensidade do atributo percebido.   

 

Modelo de escalas 

                          Ausente                                                                          Intenso 

 |_______________|_________________|______________| 

                                0                         3                               6                         9 

 

 

Amostras 

 

______________       |_______________________________________________| 

 

______________       |_______________________________________________| 

 

______________       |_______________________________________________| 

 

______________       |_______________________________________________| 

 

______________       |_______________________________________________| 

 

 

Comentários: ________________________________________________________________ 
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ANEXO K: Ficha utilizada na seleção e treinamento de julgadores, através de 

escalas na avaliação dos atributos amargo e picante. 

 

Laboratório de análise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

 

Nome:________________________________________________Data:__/__/__ 

 

Quantifique a intensidade do amargo e do picante, fazendo um traço vertical na altura da escala 
que corresponde a intensidade. 

 

   Modelo de escalas 

                         Ausente                                                                           Intenso 

 |_______________|_________________|______________| 

                                0                          3                               6                        9 

 

AMARGO              

Amostras 

______________       |_______________________________________________| 

______________       |_______________________________________________| 

______________       |_______________________________________________| 

______________       |_______________________________________________| 

 

 

PICANTE 

Amostras 

______________       |_______________________________________________| 

______________       |_______________________________________________| 

______________       |_______________________________________________| 

______________       |_______________________________________________| 

 

Comentários: _________________________________________________________________ 
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ANEXO L: Amostras de referência de azeites utilizados no treinamento segundo 

normas do COI. 

 

 

AMOSTRAS REFERÊNCIAS 

 

DESCRITOR 

Amostra 701 Amostra de azeite de oliva virgem extra frutado maduro  

Amostra 282 Amostra de azeite de oliva com ranço  

Amostra 901 Amostra de azeite de oliva com alpechín  

Amostra 214 Amostra de azeite de oliva virgem extra frutado verde  

Amostra 144 Amostra de azeite de oliva com Atrojado (tulha, fermentado)  

Amostra 641 Amostra de azeite de oliva com ranço e cozido 

Amostra 137 Amostra de azeite de oliva com mofo 

Amostra 624 Amostra de azeite de oliva avinhado  

Amostra 503 Amostra de azeite de oliva cozido  

Amostra 707 Amostra de azeite oliva virgem extra frutado verde  

Amostra 931 Amostra de azeite de oliva metálico 

Amostra 999 Amostra de azeite de oliva Borras 
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ANEXO M: Ficha utilizada no treinamento de julgadores de azeites de oliva. 

 

Laboratório de analise sensorial 

 

Treinamento de julgadores para avaliação de azeite de oliva 

 

Nome:............................................................................................................................. 

Código da amostra:......................Data:..../...../.....                                                            

 

Identifique os odores da amostra, coloque o produto na boca, identifique os atributos positivos e 

negativos da amostra, e quantifique cada atributo, fazendo um traço vertical na altura da escala que 

corresponde à intensidade do atributo percebido.   

                                             0 - 3 ≤ ligeiro                   3 - 6 = médio           ≥ 6 = intenso  

INTENSIDADE DA PERCEPÇÃO DOS DEFEITOS: 

 

Atrojado/borras                
 

Mofo-umidade – terra       

Avinhado - Avinagrado-   

Azedo – Agrio 

Metálico                             

Ranço                                

Outros:                              

 

INTENSIDADE DA PERCEPCAO DOS ATRIBUTOS POSITIVOS: 

 

Frutado                             

                                                                 Verde                               Maduro 

Amargo                             

Picante                              

 

Observações:................................................................................................................................. 
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ANEXO N: Amostras de azeites de oliva virgens extras utilizadas para avaliar o 

desempenho dos candidatos a julgadores e da equipe.  

 

AMOSTRAS 

REFERÊNCIAS 

DESCRIÇÃO 

 

                A Amostra ”blend” de azeite virgem extra de origem espanhola  

                B  Amostra varietal de azeite virgem extra de origem argentina 

                C  Amostra varietal de azeite virgem extra de origem grega 

                D  Amostra “blend” de azeite virgem extra de origem italiana 

                E  Amostra “blend” de azeite virgem extra de origem portuguesa 
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ANEXO O: Ficha de avaliação sensorial de azeites de oliva virgem extra. 

 

Laboratório de analise sensorial 

 

        Avaliação de julgadores de azeite de oliva  

 

Nome do julgador: ..................................................................................................................... 

Código da amostra: ................................................................................. Data: ......./......./....... 

 

Intensidade de percepção dos atributos positivos: 

                                            Ausente                                                                                     Intenso 

Frutado Verde                          |________________________________________________| 

 

Frutado Maduro                       |________________________________________________| 

 

Amargo                                     |________________________________________________| 

 

Picante                                      |________________________________________________| 

 

Intensidade de percepção dos atributos negativos: 

 

Atrojado- borras                      |________________________________________________| 

 

Mofo- umidade – terra             |________________________________________________| 

 

Avinhado - Avinagrado-          |________________________________________________| 

Azedo – Agrio 

Metálico                                    |________________________________________________| 

 

Ranço                                        |________________________________________________| 

 

Outros (especifique)                |________________________________________________| 

 

 

Observações:................................................................................................................................. 
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ANEXO P: Ficha de avaliação sensorial para azeites de oliva virgem extra, segundo 

COI (2007). 

 

Laboratório de analise sensorial 

 

Folha do perfil de azeites de oliva 

 

INTENSIDADE DA PERCEPÇÃO DOS DEFEITOS: 

 

 

Atrojado- borras 

 

Mofo-umidade - terra 

 

Avinhado - Avinagrado 

 

Metálico 

 

Ranço 

 

Outros (Quais): 

 

 

INTENSIDADE DA PERCEPÇÃO DOS ATRIBUTOS POSITIVOS: 

 

 

Frutado 

                                                                Verde                             Maduro 

Amargo 

 

Picante 

 

 

Nome do avaliador:  

Código da amostra:                                                                                 Data: 

Observações: 
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ANEXO Q: Médias das análises físico-químicas de 17 Amostras de Azeite de oliva 

virgem extra comercializadas no sul do RS em 2009. 

 

Amostras *Acidez  

 

*Índice de 

Peróxido 

*Absorbância 
K232nm 

 

*Absorbância  

K270nm 

 
A-BLEND/POR. 0.50  hi 8.32    j 1.87   h 0.15   cde 

B-BLEND/ESP. 1 0.37  i 11.53  hij 2.19   defgh 0.25   bcde 

C-BLEND/ ITA. 1 0.62  fgh 18.14  bc 2.90   abc 0.29   abc 

D-BLEND/ URU. 1 0.47  hi 12.37  fghi 2.07   fgh 0.18   cde 

E-BLEND/ URU. 0.47  hi 11.55  hij 2.25   defgh 0.12  e 

F-BLEND/ ITA. 2 1.19  a 23.42  a 2.61   bcd 0.14  de 

G-BLEND/ESP. 2 1.09  ab 14.68  defgh 2.53   cd 0.33  ab 

H-BLEND/ GRE. 1.02  abc 16.09  cde 2.07   efgh 0.13   e 

I-FRANTOIO/ARG. 1 1.20  a 17.59  cd 3.04   ab 0.25   bcde 

J-KORONEIKI/GRE. 1 0.63  fgh 12.20  ghi 2.06   fgh 0.19   bcde 

K-ARAUCO/ARG. 0.97  bcd 20.94  ab 3.09   a 0.20   bcde 

L-KORONEIKI/GRE. 2 0.80  def 17.82  bcd 2.01   gh 0.19   bcde 

M-ARBEQUINA/ESP. 0.89 cde 13.75  efgh 2.39   defg 0.19   bcde 

N-MANZANILLA/ESP. 0.73 efg 15.56  cdef 2.50   cde 0.23   bcde 

O-HOJIBLANCA/ESP. 0.73 efg 14.94  cdefg 2.00   gh 0.39  a 

P-FRONTOIO/ARG. 2 0.57 gh 16.97  cde 2.45   def 0.28  abcd 

Q-PICUAL/ESP. 0.79 def 10.01  ij 2.38   defg 0.25   bcde 

Médias seguidas, de letras distintas na vertical diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. * Médias de 3 repetições.  Acidez (% ác. oléico)  ≤ 0,80; Índice de Peróxido 
(meq. O2/Kg) ≤20,00; Absorbância  à K232nm ≤2,50; Absorbância à K270nm ≤0,22;  
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ANEXO R: Limites de tolerância das características sensoriais do grupo de azeite de 

oliva, conforme Instrução Normativa do MAPA nº1, de 30 de janeiro de 2012 (Brasil). 

 

Grupo Azeite de Oliva Virgem 
Azeite de 

Oliva 

Azeite de 
Oliva 

Refinado 

Óleo de 
Bagaço de 

Oliva 

Óleo de 
Bagaço           

de 

Oliva 
Refinado 

TIPO Virgem Extra Virgem 

 

Lampante 

 

Único Único Único Único 

Mediana do 
defeito (Md) 

Igual a 0 
(zero) 

Maior do que 
0 (zero) e 
Menor  ou 
Igual a 3,5 

Maior que 
3,5

(1)
 

(*) (*) (*) (*) 

Mediana do 
frutado (Mf) 

Maior do que  

0 (zero) 

Maior do que 
0 (zero) 

Igual a 

 0 (zero) 
(*) (*) (*) 

 

 

 

(*) 

 

 

FONTE: Instrução Normativa do MAPA / nº 1 BRASIL( 2012).; (1) Considera-se lampante o azeite 
virgem que obteve mediana de defeitos (Md) menor que 3,5 e mediana de frutado igual a zero.  (*) 
Não se aplica. 
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ANEXO S: Limites de tolerância para classificação sensorial dos azeites de oliva 

conforme metodologia COI. 

 

C.S A.O.V.E 

 

 

A.O.V 

 

 

 

A.O.V.C 

 

 

 

A.O.V.L. * 

 

 

A.O.R 

 

 

 

A.O. 

 

 

 

A.B.O.Ñ.R 

 

 

 

A.B.O.R 

 

 

 

 

A.B.O 

 

 

 

 

Mediana do 

 defeito (Md) 
Me = 0 

0 

< Me ≤ 3,5 

3,5  

< Me ≤  6,00** 
Me > 6,0 - - - - - 

Mediana do 

 frutado (Mf) 
Me > 0 Me > 0 - - - - - - 

 

- 

 

 FONTE: Norma COI/T.15 / NC nº 3 / Rev.5  (2010); * ou quando a mediana do defeito for  inferior ou igual a 

3,5 e a mediana do frutado for igual a 0. ; C.S = Características sensoriais, A.O.V.E =Azeite de Oliva 
Virgem Extra,  A.O.V = Azeite de Oliva Virgem, A.O.V.C. = Azeite de Oliva Virgem Corriente,  
A.O.V.L. = Azeite de Oliva Virgem Lampante*, A.O.R. = Azeite de Oliva Refinado, A.O. =Azeite de 
Oliva,  A.B.O.Ñ.R. =Azeite de Bagaço de Oliva Não Refinado,    A.B.O.R. Azeite de Bagaço de Oliva 
Refinado, A.B.O. = Azeite de Bagaço de Oliva 
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ANEXO T: Terminologia opcional dos atributos sensoriais positivos para rotulagem, 

conforme metodologia COI. 

 

Adjetivos de 

Qualidade 

Frutado Amargo Picante 

Intenso Mediana da intensidade 
de >6 

Mediana da intensidade 
de >6 

Mediana da intensidade de 
>6 

Médio Entre 3 e 6 Entre 3 e 6 Entre 3 e 6 

Ligeiro <3 <3 <3 

Equilibrado  Mediana de Amargo ou 

Picante = 2 pontos > 

(Me) do Frutado 

 

Mediana de Amargo ou 

Picante = 2 pontos > 

(Me) do Frutado 

Azeite Doce  Mediana de Amargo e 

Picante ≤ 2 

Mediana de Amargo e 

Picante ≤ 2 

Frutado Não predomina nem o 

Frutado verde nem o 

Frutado maduro 

  

Frutado verde Lembra frutas verdes   

Frutado maduro Lembra frutas maduras   

FONTE:Norma COI/T.20 / Doc. nº 4 / Rev.1  (2007). 
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ANEXO U:Limites de tolerância de parâmetros de qualidade do azeite e do óleo de oliva. 

 

Grupo Azeite de Oliva Virgem 

Azeite 

de 

Oliva 

Azeite 

de Oliva 
refinado 

Óleo de 
Bagaço de 

Oliva 

Óleo de 
Bagaço           
de Oliva 
Refinado 

Tipo Virgem Extra Virgem 

 

Lampante 

 

Único Único Único Único 

Acidez Livre  

(% ác. Oléico) 
≤ 0,80 ≤ 2,00 > 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,30 ≤ 1,00  ≤ 0,30 

Índice de Peróxidos (meq 
O2/Kg) 

≤ 20,0 (*) ≤ 15,00 ≤ 5,00 ≤ 15,00 ≤ 5,00 

Absorção 
específica no 
ultravioleta 

270nm ≤ 0,22 ≤ 0,25 (*) ≤ 0,90 ≤ 1,1 ≤ 1,70  ≤ 2,00 

Delta K ≤ 0,01 (*) ≤ 0,15 ≤ 0,16 ≤ 0,18 ≤ 0,20  

232nm ≤ 2,50 ≤ 2,60 (*) (*) (*) (*) 

 

(*) 

 

FONTE: Instrução Normativa do MAPA nº 1/BRASIL, de 30 de Janeiro de 2012. 

(*) Não se aplica. 
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ANEXO V: Determinações da rotina realizada para determinar a qualidade e a 

pureza do azeite e as técnicas analíticas utilizadas para esta finalidade. 

 

Parâmetro Análises Técnica analítica empregada 

Qualidade Acidez Titulação ácida-base 

Índice de peróxidos Titulação redox 

Absorbância a 270 y 232 nm Espectrofotometria 

Umidade e matérias voláteis  

Calorimetria diferencial 
Impurezas insolúveis em éter de petróleo 

Éter de petróleo 

impurezas 

insolúveis em 

pureza    

Triglicerídeos Cromatografia líquida 

Ácidos graxos  

 

 

Cromatografía de gases com 

detector de ionización de Chamas 

Ceras 

Esteróis 

Eritrodiol + Uvaol 

Alcoóis alifáticos 

Estigmastadienos 

2-monopalmitato 

Contaminantes Solventes halogenados Cromatografía de gases com captura 

electrônica 

Pesticidas Cromatografía de gases e 

cromatografía líquida com detector 

de espectrometría de massas 

Benzopireno Cromatografia líquida com detector 

de fluorescência 

FONTE: PINÉ et al., (2009) 
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ANEXO W: Combinações de apresentação das amostras de azeite de oliva virgem 

extra, em grupos de três amostras, servidas aos consumidores. 

 

 

 

 

 

Combinações de apresentação das amostras 

1º A = 345 B = 130 C = 388 

2º D = 358 E = 736 F = 524 

3º B = 130 C = 388 D = 358 

4º E = 736 F = 524 A = 345 

5º C = 388 D = 358 E = 736 

6º F = 524 A = 345 B = 130 

7º D = 358 E = 736 F = 524 

8º A = 345 B = 130 C = 388 

9º E = 736 F = 524 A = 345 

10'º B = 130 C = 388 D = 358 

11º F = 524 A = 345 B = 130 

12º C = 388 D = 358 E = 736 

*Amostra A:“Blend” de azeite de oliva virgem extra português; Amostra B:“Blend” de azeite de 

oliva virgem extra espanhol; Amostra C: Monovarietal (cultivar Frantoio) de azeite virgem extra 

argentino; Amostra D: Monovarietal (cultivar Koroneiki) de azeite virgem extra grego; Amostra 

E:“Blend” de azeite de oliva virgem extra italiano; Amostra F: “Blend” (cultivares 

Arbequina/Coratina) de azeite de oliva virgem extra uruguaio 
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ANEXO X: Ficha de avaliação sensorial para azeites de oliva virgem extra utilizada 

na avaliação do teste de consumidor. 

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 

Avaliação de azeite de oliva virgem extra 

Nome:......................................................................................................................... Data:....../....../....... 

 
TESTE DE CONSUMIDOR 

 
1- Sexo: Masculino     Feminino  
 
2- Atividades Profissionais: 

 Estudante          Secretária                Bolsista  Estagiário       Pesquisador   
 Funcionário       Técnico agrícola       Motorista                        Analista    
 
3 - Faixa etária: 

  de 18 anos    18 a 30 anos    31 a 40 anos  41 a 60 anos   + de 60 anos 
 
4- Escolaridade: 

 1º grau completo                     2º grau incompleto                      2º grau completo 
 Superior incompleto                Superior completo                       Pós-graduação 
 
5 – Rendas mensais: 

Renda média mensal 

 Até 1 salário mínimo 

 Mais de1 a 2 salários mínimos 

 Mais de 2 a 3 salários mínimos  

 Mais de 3 a 5 salários mínimos 

 Mais de 5 a 10 salários mínimos 

 Mais de 10 a 20 salários mínimos 

 Mais de 20 salários mínimos 

 
6-- Dados de consumo 
6.1 - Freqüências do consumo 

  1 vez ao dia     1 a 2 vezes na semana      3 a 5 vezes na semana    3 vezes ao mês   Não consome 
6.2 - Local de compra de azeite? 

 Free shop   Armazém    Supermercado   loja de conveniência   Outros: Qual?..................... 
6.3 – Porque compra?  

 Alimento nutritivo            Alimento saudável       Alimento saboroso       Preço 
6.4 – A escolha do tipo de azeite 

 Composto        Orujo         Virgem       Virgem extra       Virgem extra        condimentado      Outros 
6.5 – Na compra do azeite, você escolhe pela: 

 Origem          Marca        Menor preço       Embalagem      Rótulo     Data de vencimento 
6.5.1 – Qual origem você prefere; 

 português    espanhol    italiano    grego   argentino   outro, qual?  
6.5.2 – Qual tipo de   embalagem  você prefere 

 Lata             Vidro         Plástico           
6.5.3 – O que você observa no rótulo: 

 Data de vencimento     Níveis de acidez    Origem     Desenho/ cor  do rótulo 
6.6 - Quanto barato ou caro é o Azeite em seu orçamento? 

 Nem barato nem caro       Barato                    Caro                                                                 
6.6.1 - Se caro você deixaria de consumir? 

 Sim               não                
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ANEXO Y: Ficha de avaliação sensorial para azeites de oliva virgem extra utilizada 

na avaliação do teste de consumidor. 

 

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 

Avaliação de azeite de oliva virgem extra 

 

Nome:......................................................................................................................... Data:....../....../....... 

 

Você vai provar três amostras de azeite virgem extra de diferentes origens. 

 

Faça um x ao  lado do quadrado que representa o quanto você gostou de cada azeite. 

 

   Amostra ______ 
 

           Amostra ______ 
 

    Amostra ______ 
 

9  □ Gostei muitíssimo 9  □ Gostei muitíssimo 9  □ Gostei muitíssimo 

8  □ Gostei muito 8  □ Gostei muito 8  □ Gostei muito 

7  □ Gostei Regularmente 7  □ Gostei Regularmente 7  □ Gostei Regularmente 

6  □ Gostei ligeiramente 6  □ Gostei ligeiramente 6  □ Gostei ligeiramente 

5  □ Não Gostei nem desgostei                  5  □ Não Gostei nem desgostei                  5  □ Não Gostei nem desgostei                  

4  □ Desgostei ligeiramente 4  □ Desgostei ligeiramente 4  □ Desgostei ligeiramente 

3  □ Desgostei regularmente 3  □ Desgostei regularmente 3  □ Desgostei regularmente 

2  □ Desgostei muito                                2  □ Desgostei muito                                2  □ Desgostei muito                                

1  □ Desgostei muitíssimo 1  □ Desgostei muitíssimo 1  □ Desgostei muitíssimo 

       
 

O azeite que você mais gostou foi devido a: 

 

□ Cor        □ odor      □ amargor □ picante □ sabor 

 

Esta amostra que você mais gostou, diga que atitude você teria quanto à compra 

Faça um x na expressão que representa sua atitude 

 

9  Eu sairia sempre para comprar 

8  Eu sairia muito freqüentemente para comprar 

7  Eu sairia freqüentemente para comprar 

6  Eu sairia ocasionalmente para comprar 

5  Eu não sairia, mas compraria ocasionalmente  

4  Eu não sairia, mas se tivesse disponível compraria 

3  Eu não sairia e raramente compraria  

2  Eu compraria somente se fosse forçado 

1  Nunca sairia para comprar 
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ANEXO Z: Ponto de corte dos dendogramas do capitulo 4. 

 

Frutado 1 2 3 4 5 6 

1,542725 Espanhol Argentino 
    

2,206808 Português Espanhol Argentino 
   

2,209072 Português Espanhol Argentino Italiano 
  

3,312099 Português Espanhol Argentino Italiano Grego 
 

5,089204 Português Espanhol Argentino Italiano Grego Uruguaio 

Amargo 1 2 3 4 5 6 

1,009951 Grego Italiano 
    

1,170470 Argentino Grego Italiano 
   

1,637071 Espanhol Argentino Grego Italiano 
  

3,609709 Português Uruguaio 
    

3,785499 Português Uruguaio Espanhol Argentino Grego Italiano 

Picante 1 2 3 4 5 6 

1,777639 Português Grego 
    

2,022375 Português Grego Uruguaio 
   

2,034699 Argentino Italiano 
    

2,592296 Espanhol Argentino Italiano 
   

3,914077 Português Grego Uruguaio Espanhol Argentino Italiano 

 


