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VINHOS E BEBIDAS ESPIRITUOSAS



Prazer

As pessoas só consomem o que lhes sabe
bem e só compram o que gostam. No 
entanto, a questão do que é aceite por
quem não é fácil de responder. 

As preferências dos consumidores estão
em constante alteração e  o sucesso a 
longo termo é conseguido por produtos
que são apreciados positivamente numa
primeira ocasião de consumo, mas que
possuem a complexidade que permita ao
consumidor uma contínua descoberta de 
novas sensações satisfazendo a 
necessidade de novidade.

Adaptado
Egon P. Köster, Co-founder of ESN, 

Sensory expert and Professor 
Emeritus of Experimental Psychology, , 

Interview Dec 2006Interview Dec 2006



Análise sensorial

Microbiologia

Embalagem

Química

Investigação

Serviços de análise sensorial



Estudos do mercado
Avaliação da preferência/aceitação de produtos concorrentes

Desenvolvimento e  inovação
Avaliação do impacto sensorial de alterações nas matérias-primas ou
processo

Controlo/garantia da qualidade

Detecção de defeitos e desvios

64%

14%

22%

Serviços de análise sensorial



Estudos de mercado
- Avaliação da preferência/aceitação de produtos concorrentes
- Análise do comportamento ou da atitude do consumidor 
- Avaliação dos factores de sucesso e análise das expectativas
do consumidor face a novos produtos 

Desenvolvimento e  inovação
- Avaliação do impacto sensorial de alterações de matérias-primas ou 
processo

- Caracterização sensorial de novos produtos 
- Estimação do tempo de vida útil (shelf life) 
- Correlação entre as características físicas, químicas e sensoriais
- Compostos marcadores da qualidade 

64%

14%

22%

Serviços de análise sensorial



-Detecção de defeitos e desvios 

-Estudo da relação entre parâmetros da qualidade físicos
químicos, microbiológicos e sensoriais. 

-Estabelecimento de especificações

-Avaliação da conformidade com especificações

- Estabelecimento de fichas de prova, selecção e treino
de paineis internos de provadores

64%

14%

22%

Controlo/garantia de Qualidade



Ensaio sensorial adequadoEnsaioEnsaio sensorial sensorial adequadoadequado

Serviços de análise sensorial
O que queremos saber?

Tipo de painel de provaTipoTipo de de painelpainel de de provaprova

Ambiente de provaAmbienteAmbiente de de provaprova



Avaliação hedónica
do produto

AvaliaAvaliaççãoão hedhedóónicanica
do do produtoproduto

DiscriminaçãoDiscriminaDiscriminaççãoão

DescriçãoDescriDescriççãoão
AceitaçãoAceitaAceitaççãoão

PreferênciaPreferênciaPreferência

Percepção do
produto

PercepPercepççãoão dodo
produtoproduto

LimiaresLimiaresLimiares

Avaliação sensorial



Ensaios de discriminação

Os produtos (dois ou mais) são similares/diferentes?

- Proporção da população capaz de detectar diferença 

- Grandeza da diferença

Avaliação incidindo

- Uma dada característica

- Produto na globalidade

Procedimento de ensaio normalizados (normas ISO, ASTM)

Utilização de paineis de provadores treinados



Aplicações mais frequentes em enologia

Avaliação do impacto sensorial de desvios durante

a produção ou armazenamento

Sim, Não, Quanto?

Comparação de tratamentos e modos de produção
Sim, Não, Quanto?

GESTÃO DO RISCO



Duas cubas de um mesmo vinho. 
Desvio bacteriano numa das cubas.   
Impacto sensorial?

- Teste triangular  
- 24 provadores
- 14 identificações correctas

A 95%de probabilidade, no mínimo 13% da 
população e em média 38% da população seria
capaz de detectar diferença entre os dois vinhos

*assumindo que a população tem uma capacidade de discriminar similar à
do painel

GESTÃO DO RISCO



Comparação do sistema de embalagem usual 
na empresa com três sistemas de embalagem
alternativos. Avaliação - vinho aos 3, 6, 9, 12 
e 24 meses de engarrafamento.

Teste “Diferença relativamente
ao controlo”, 
23 provadores treinados

1,9*1,6*0,60,4Diferença

Embalagem HEmbalagem GEmbalagem F
Vinho testemunha

(controlo cego)
Mês 9

LSD 95% : 0,7

* Significant difference 95% confidence level

0 (igual) ao vinho testemunha
5 (diferença muito pronunciada)

GESTÃO DO RISCO
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Estudo diferentes tratamentos de remediação na
intensidade do aroma “animal/suor de cavalo”. 
Cinco tratamentos de remediação estudados.

-0,2+0,5-2,9*- 3,5*+0,9+ 0,4
Aroma animal

Intensidade média

Tratam

E

Tratam

D

Tratam

C

Tratam

B

Tratam

A

Controlo cego

(sem tratamento)
Vinho

* Diferença significativa, 95% probabilidade
GESTÃO DO RISCO

“Attribute difference-from-control test”

prova olfactiva 18 provadores treinados

Comparação intensidade do aroma 

“animal/suor de cavalo” com o vinho não-tratado

-10 +100



Floral
Frutado
Madeira

Especiarias
Frutos secos

Acre
Sulfuroso
Animal
Mofo

Enxofre
Químico

Acidez

Doçura
Amargor

Adstringencia

Calor
Secura

Volume

Equilíbrio

Persistência

Ensaios descritivos/perfil sensorialEnsaios descritivos/perfil sensorial
Estabelecimento dos atributos sensoriais dos produtos e 
avaliação da sua intensidade



Exame visual | Exame olfactivo | Exame gustativo



astringent

rum

coffee

oak

citrus

baked

mushroom

musty

cherry

cocoa

vanilla

dried fruit nutty

bsugar
caramel
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B.  P. MACHADO  A C. SILVA FERREIRA, HILDEGARDE HEYMANN. “Madeira wines: sensory descriptive analysis 
of traditional wines and wines with added sotolon”. 6th Pangborn Sensory Science Symposium 7 – 11 August 
2005, Harrogate, North Yorkshire, UK

Vinho Madeira

1980, 1968 and 1961
cereja, nozes, café, 
adstringência, cacau. 

1999 and 1996
baunilha, caramelo, 
madeira, rum, 
“estufado” e citrino

1993
“estufado”, madeira, 
baunilha

Dois primeiros eixos
explicam 69% da 
variancia





TroubleshootingTroubleshooting

O meu vinho tem um problemaO meu vinho tem um problema

QualQual éé o defeito/desvio? o defeito/desvio? 

QualQual a causa? Tem solua causa? Tem soluçção?ão?

Análise
sensorial

Microbiologia

Embalagem

QuQuíímicamica

Investigação

En
ol

og
ia



Vegetal, Herbáceo – Hexanol

Maçã verde - Acetaldeído

Acre - Ácido acético 

Leite azedo - Lactato de etilo 

Terroso - Geosmina

Mofo - Metil-isoborneol, TCA

Solvente, cola - Acetato de etilo

Ovos podres – Sulfureto de hidrogénio

Couve-flor – Metionol

Cebola, alho podre, gás - Etanotiol

Manteiga – Diacetilo

Pimento verde – Isobutil metoxi-pirazina

Vegetal, espargos – Isopropil metoxi-pirazina

Iodo – orto-cresol

Suor de cavalo – Fenois voláteis

Gerâneo – Etoxihexadieno

Petróleo – TDN

Amendoa amarga – Benzaldeído

Urina de rato - 2-acetil-tetrahidropiridina

Amargor – Acroleína

Plástico - Estireno



Avaliação sensorialAvaliação sensorial

Avaliação hedónica
do produto

Avaliação hedónica
do produto

DiscriminaçãoDiscriminação

DescriçãoDescrição
AceitaçãoAceitação

PreferênciaPreferência

Percepção do
produto

Percepção do
produto

LimiaresLimiares

PainelPainel
consumidoresconsumidores

PainelPainel
treinadotreinado



Vinhos e bebidas espirituosas

Avaliação sensorialAvaliação sensorial

Avaliação hedónica
do produto

Avaliação hedónica
do produto

AceitaçãoAceitação

PreferênciaPreferência
Painel
consumidores

Enólogos, técnicos, 
jornalistas, críticos,…



Financeiro,
Comercial
Jornalistico

Sensorial

Feed-backFeedFeed--backback

Vinhos e bebidas espirituosas



DecisDecisõesões

PERGUNTA ?PERGUNTA ?
PAINEL PAINEL –– QUANTOS, QUEM?QUANTOS, QUEM?
ONDE, QUANDO?ONDE, QUANDO?

PAINELPAINEL representativo
Dimensão adequada

PERGUNTA(S)  POUCAS, PERGUNTA(S)  POUCAS, 
SIMPLES, DIRECTASSIMPLES, DIRECTAS
respostas SEM significado,
interdependencia
e enviesamento resultados

9 – gosto extremamente

8 – gosto muito

7 – gosto moderadamente

6 – gosto ligeiramente

5 – não gosto nem desgosto

4 – desgosto ligeiramente

3 – desgosto moderadamente

2 – desgosto muito

1 – desgosto extremamente Péssimo                                Excelente             

Estudos de Consumidor



OndeOnde, , QuandoQuando??



A.S.
CONSUMIDORES

A.S.
PROVADORES 
TREINADOS

INVESTIGAÇÃO QUÍMICA
COMPOSTOS MARCADORES

TÉCNICOS

RESULTADOS 
FINANCEIROS/COMERCIAIS

INFORMAÇÃO ao CONSUMIDOR



Obrigado pela vossa 
atenção


