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Qualidade sensorial 1971 - 
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A qualidade sensorial não é intrínseca ao alimento mas o resultado 

da interacção entre o Homem e o alimento 
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 Instalações (ISO 8589) 

 Preparação e apresentação das amostras 

 Procedimento de ensaio 

 Requisitos para Provadores/Painel 

 Capacidade para reconhecer e nomear os principais defeitos 

 Avaliação da capacidade de discriminação 

 Avaliação da precisão provadores e painel 

 Repetibilidade do provador 

 Precisão intermédia do painel 

 CQ Interno - sessão/amostra ensaios 

 CQ Externo - ECIs 
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Factores psicológicos que afectam as 

sensações 

 

  Erro de expectativa  

  Erro de habituação  

  Erro de estímulo 

  Erro lógico  

  Erro de conjunto/associação  

  Ordem de apresentação das amostras  
  



 

Erro de expectativa 

“Geralmente encontra-se o que se 

espera encontrar". 

  

Erro de habituação  

Série de estímulos lentamente 

crescentes ou decrescentes 

podem passar despercebidos.  

Erro de estímulo 

Características irrelevantes do produto influenciam o provador (marca, 

rótulo,…)  

Erro lógico 

Características do produto estão associadas na mente dos provadores 

Restrição da informação + Prova cega 
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Ordem de apresentação das amostras 

  efeito de contraste 

 efeito de grupo 

 erro de tendência central 

 erro de modelo/padrão 

 erro de tempo posição 

 

  Erro de sugestão mútua 

  Motivação 

  Capricho/timidez 

  Problemas de saúde e outras preocupações  

 

 

  

apresentação 

balanceada das 

amostras  
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 Requisitos Provadores/Painel 

 Capacidade para reconhecer e nomear os principais defeitos 

 Avaliação da capacidade de notação 

 Avaliação da capacidade de discriminação 

 Avaliação da precisão provadores e painel 

 Repetibilidade do provador 

 Precisão intermédia do painel 

 CQ Interno - sessão/amostra ensaios 

 CQ Externo - ECIs 
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ISO 8589:2007 (Amd 1:2014) 

Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms 

 

ISO 8586:2012 

Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and 

monitoring of selected assessors and expert sensory assessors 

 

ISO 11132:2012 

Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the 

performance of a quantitative sensory panel 

 

ISO 13300-1:2006, ISO 13300-2:2006 

Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory 

evaluation laboratory . Part 1: Staff responsibilities      

Part 2: Recruitment and training of panel leaders 
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ISO 5725 Accuracy (trueness and precision) of measurement 

methods and results  
 

Part 1 General principles and definitions 

Part 2 Basic method for the determination of repeatability and 

reproducibility of a standard measurement method 

Part 3 Intermediate measures of the precision of a standard  

measurement method 

Part 4 Basic methods for the determination of the trueness of a 

standard measurement method 

Part 5 Alternative methods for the determination of the precision of a 

standard measurement method 

Part 6 Use in practice of accuracy values 



ISO 8586:2012 

                     Guidelines for selection, training and monitoring  
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Assessment of the performance 

of the group as a whole 

Assessment of the individual 

performance 

        ISO 8586:2012 

             Guidelines for selection, training and monitoring  



        ISO 11132:2012 

                     Guidelines for monitoring performance 
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Defeitos 

Vegetal, Herbáceo – cis 3-Hexanol 

Maçã verde - Acetaldeído 

Leite azedo - Lactato de etilo  

Mofo - Metil-isoborneol, TCA 

Terroso - Geosmina 

Solvente, cola - Acetato de etilo 

Ovos podres – Sulfureto de hidrogénio 

Pimento verde – Isobutil metoxi-pirazina 

Vegetal, espargos – Isopropil metoxi-pirazina 

Suor de cavalo – Fenois voláteis 

Cebola, alho podre, gás - Etanetiol 

Plástico - Estireno 

Iodo – orto-cresol 

Petróleo – TDN 

Gerâneo – Etoxihexadieno 

Amendoa amarga – Benzaldeído 

…. 
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Defeitos 

Detecção 

Identificação 

Reporte 
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Presidente do júri e 8-12 provadores 

Avaliação em escala contínua de 10 pontos 

Defeito reportado:  mediana positiva e CV<20% 
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Obrigada pela atenção 


