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RESUMO  

As empresas de distribuição alimentar utilizam cada vez mais a análise sensorial interna 

para caracterização dos produtos alimentares tradicionais, sendo os objetivos desta 

dissertação a avaliação sensorial de enchidos e queijos tradicionais.  

Para análise dos queijos utilizou-se um teste descritivo, tendo-se, posteriormente, reduzido o 

número de descritores e constituído uma tabela de frequências, da qual se elaboraram 

definições para os diferentes tipos de queijo, obtendo-se definições idênticas às existentes. 

Para avaliar o grau de semelhança entre os queijos (classificação hierárquica) utilizou-se 

uma tabela de frequências de referências às propriedades dos queijos por parte dos 

provadores. 

O queijo Picante da Beira-Baixa DOP e o queijo Terrincho Velho DOP, independentemente 

da agregação encontram-se em subgrupos isolados. Na agregação constituída por cinco 

subgrupos, um deles é heterogéneo por existirem poucos descritores diferenciadores.  

Através da análise em componentes principais estudaram-se as razões dos agrupamentos 

ou das discriminações verificando-se que as três primeiras componentes principais 

explicaram cerca de 54% da variância; as duas primeiras correlacionaram-se mais com as 

propriedades da crosta, consistência e textura e a terceira com as sensações olfato-

gustativas.  

Para os enchidos utilizou-se um teste de escala hedónica (teste t) no qual as amostras não 

apresentaram diferenças significativas (quando ItstatI> Tcrit para p<0.05). 

 

Palavras – chave: Análise Sensorial; Produtos Tradicionais; Teste Hedónico; Teste 

Descritivo; Análise em Componentes Principais; Classificação Hierárquica. 
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ABSTRACT 

Sensory analysis is being increasingly used by the food industry. The main objective of this 

work was to use sensory analysis to characterize traditional meat products (sausages) and 

cheeses. 

For the cheese analysis, a descriptive test was performed, with a certain number of 

attributes. A frequency table was built, from which different cheese definitions were 

evaluated, identical to the existing ones. 

To evaluate the degree of similarity between cheeses, a frequency table referring to the 

cheese properties was used by evaluators. 

Independently of the aggregation, "Picante da Beira-Baixa DOP" and "Terrincho Velho DOP" 

cheeses are located in isolated subgroups. In the aggregation formed by five subgroups, one 

is heterogeneous because there are few differentiating attributes. 

Principal component analysis was used to study groupings of similar sample types, and it 

was shown that the first three main components justify 54% of the variance. The first two 

correlated with the crust properties, consistency and texture and the third with taste and 

aroma. 

For the sausages a hedonic scale was used (t  test) and the samples showed no significant 

differences (when ItstatI> Tcrit to p<0.05). 

 

Keywords: Sensory Analysis; Traditional Products; Hedonic Test; Descriptive Test; Principal 

Component Analysis. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Sensory analysis is being increasingly used by the food industry, a science that uses man 

and his senses to measure sensorial characteristics (and acceptability criteria) of food 

products. The main objective of this work was to use of sensory analysis to characterize 

traditional meat products (sausages) and cheeses. 

There are several definitions of traditional products. According to Commission Regulation 

(EC) Nº 509/2006 of 20 March 2007 a product is designated as traditional when it has 

"proven usage on the Community market for a time period showing transmission between 

generations; this time period should be the one generally ascribed to one human generation, 

at least 25 years". 

Cheese is a fresh or aged product, with different styles and textures. It is obtained from milk 

(full or skimmed), cream, buttermilk, or a mixture of these products, including whey. 

Sausages are cured meat products, made from meat, entrails, spices and additives. They 

can undergo a period of maturation and cure, including smoking. 

For the cheese analysis, a descriptive test was performed, with a certain number of 

attributes. A frequency table was built, from which different cheese definitions were 

evaluated, identical to the existing ones. Two statistical methods were used: hierarchical 

classification and principal component analysis. With the hierarchical classification, the 

cheeses were grouped in four groups, nine, seven, five and three. The cheeses "Picante da 

Beira-Baixa DOP" and "Terrincho Velho DOP" are located in isolated groups. The cheese 

"Amarelo da Beira Baixa DOP" was found not isolated only in group of three. With nine and 

seven groups the cheeses "Amanteigado de Seia", "Castelo Branco", "Serra da Estrela" and 

"Azeitão" formed a subgroup showing that the evaluators probably used the same 

descriptors based on the same properties, the look of the crust, form, height, taste and 

aroma. With only five groups, a very heterogeneous sub-group was formed, that could be 

divided in three. "Azeitão DOP", "Castelo Branco DOP", "Amanteigado de Seia", "Serra da 

Estrela DOP" and "Serpa DOP" would form a group while "Nisa DOP", "Mestiço de Tolosa 

IGP", "Mistura" and "Castelo Branco DOP" would form another, as the characteristics of 

these subgroups are similar. "Flamengo" would be in a separate group as its characteristics 

are very different from the other analyzed cheeses. This separate group probably originated 

in the discrepancy of the results, as no common descriptor would be clearly different from the 

others.  

Principal component analysis was used to study groupings of similar sample types, and it 

was shown that the first three main components justify 54% of the variance. The is a low 

value, with the first six principal components we could explain 83% of the variance, but in this 

work we used the first three principal components. The first two correlated with the crust 
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properties, consistency and texture and the third with taste and aroma. It was shown that 

"Picante da Beira Baixa DOP" was distinct from the other cheeses. It should be noted that 

"Serpa DOP" was far-off the other soft cheeses. 

For the sausages a hedonic scale was used, with a t test and the samples showed no 

significant differences (when ItstatI> Tcrit to p<0.05). The analysis of "Salpicão de Vinhais IGP" 

and "Lombo Fumado Ponte de Lima" was done with only twenty evaluators, and this might 

have influenced the results, as the samples were non representative. The product that was 

less likely to be bought was shown to be "Salpicão de Vinhais IGP", which could mean that it 

has lower acceptance by the consumers, among the studied sausages. On the other hand, 

"Lombo Fumado Ponte de Lima" was the one most likely to be bought. Only sliced "Presunto 

de Chaves" (ham) had all attributes in the positive side of the scale. 
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1. Introdução 

 

Atualmente as empresas de distribuição alimentar estão despertas para a utilização 

das metodologias de análise sensorial a nível interno, em geral utilizando funcionários das 

mesmas, na medida em que consideram que estas permitem um conhecimento mais 

aprofundado acerca dos seus produtos. Este facto permite acompanhar as diferenças 

existentes entre produtos no que concerne à concorrência, bem como auxiliar a seleção de 

fornecedores e melhorar a qualidade dos produtos. 

Atualmente os consumidores são cada vez mais exigentes e têm um maior 

conhecimento sobre a panóplia de alimentos existentes. Como tal, esperam que os produtos 

fornecidos sejam seguros e apresentem boa qualidade sensorial. Por este motivo, é 

fundamental conhecer as preferências dos consumidores e a perceção das características 

sensoriais dos alimentos, tanto para os produtores como para os retalhistas (Hashmi, 2007). 

Quando um gestor comercial apresenta dúvidas relativamente a determinado 

produto (por ter menos vendas, por motivos de reclamações de clientes, entre outros), na 

escolha de um fornecedor, ou na determinação dos produtos a colocar numa campanha, 

aconselhável recorrer à avaliação sensorial interna, devido aos custos serem menores e à 

rapidez na obtenção de resultados comparativamente aos laboratórios externos de análise 

sensorial. Posteriormente a esta etapa, que pode ser encarada como uma ‘pré-seleção’ de 

produtos/fornecedores, poderá considerar-se necessário recorrer a testes em laboratórios 

externos, designadamente em determinadas situações específicas como o lançamento de 

novos produtos. 

Os resultados dos testes sensoriais podem, assim, serem vistos como forma de 

reduzir o risco e a incerteza de compra. A avaliação sensorial deve ser parte integrante da 

definição do controlo de qualidade dos produtos (Dzung & Duyentu, 2003). 

A ciência sensorial tem-se desenvolvido consideravelmente nos últimos cinquenta 

anos (Woods, 1998). A avaliação sensorial pode ser definida como uma trilogia que envolve 

o indivíduo, o produto e a avaliação propriamente dita. A ligação existente entre os três 

elementos e as suas possíveis combinações, geram uma metodologia extremamente 

diversificada (Pinheiro et al., 2007). 
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A nível de método, a avaliação sensorial tem três fases: primeiro seleciona-se o tipo 

de prova a realizar, seguidamente seleciona-se o instrumento de avaliação (escala a 

utilizar), por fim selecionam-se os provadores (Pinheiro et al., 2007). 

Os indivíduos utilizam os cinco sentidos para determinar se o produto é comestível 

e se o mesmo lhes agrada. Quando o indivíduo determina se o produto é comestível realiza 

um julgamento. Quando verifica se o produto lhe agrada obtém-se uma reação. Quanto mais 

favorável é a reação, maior é a probabilidade do produto ser aceite pelo consumidor 

(Woods, 1998). 

Cada um dos cinco sentidos (visão, olfato, tato, audição e paladar) tem um papel 

fundamental a desempenhar na avaliação sensorial de produtos alimentares e a cada 

sentido estão associados diferentes tipos de recetores (Woods, 1998). 

A combinação de alguns ou de todos os sentidos e as sensações que os 

acompanham estão associadas ao gosto e perceção do sabor, influenciando a palatibilidade 

e aceitabilidade (Woods, 1998). 

A relação entre os diferentes recetores, sentidos e respetivas sensações está 

descrita na Tabela I. 

 

Tabela I - Relação entre os diferentes recetores e os sentidos e respetivas sensações (Woods, 1998). 

Tipo de Recetor Sentidos e respetivas sensações  

Recetores Químicos Cheiro e sabor 

Recetores Eletromagnéticos Vista 

Recetores Mecânicos Toque e som 

Recetores Térmicos Temperatura 

Nociceptores Dor 

 

Um dos principais problemas da avaliação sensorial consiste na diversidade de 

vocabulário existente, na medida em que são utilizados inúmeros termos para descrever as 

propriedades dos alimentos (Pinheiro et al., 2007). 

O resultado de um painel é influenciado por quatro fatores, nomeadamente: os 

provadores, o vocabulário utilizado, a ficha de classificação e o ambiente em que decorre a 

prova (Pinheiro et al., 2007). 

A utilização de um painel interno tem vantagens e desvantagens associadas, 

estabelecidas segundo a ISO 8586:1993.  

As vantagens indicadas estão intrinsecamente associadas devido a se realizarem 

as provas no próprio local de trabalho, mais especificamente a proximidade dos funcionários 
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relativamente ao local das provas, a ausência de custos para a empresa, a possibilidade dos 

funcionários poderem efetuar as provas durante as pausas, a obtenção de um maior 

conhecimento acerca dos seus produtos, a existência de uma maior confidencialidade sobre 

o processo e de uma maior estabilidade do painel ao longo do tempo. Podem-se destacar, 

como principais desvantagens, a indisponibilidade dos provadores para a comparência nas 

provas, em particular em situações de maior desmotivação, a dificuldade existente na 

substituição de provadores (devido ao número limitado de pessoas nas empresas que 

possam exercer essa função) e a influência que poderá exercer nos provadores o facto de 

conhecerem determinado produto.  

O presente estudo foi elaborado numa das maiores empresas de distribuição 

alimentar em Portugal. Pretendeu-se efetuar a avaliação sensorial de enchidos tradicionais, 

queijos e enchidos, para análise do perfil dos consumidores de um determinado produto, e 

perceber qual a forma preferencial relativamente à oferta dos produtos (inteiros ou fatiados) 

e quais as diferenças existentes entre eles. No que concerne aos queijos tradicionais 

pretendeu-se efetuar uma descrição sensorial simples para facilitar a compreensão das 

características a esperar de cada tipo de queijo. 

Existe mais do que uma definição para produtos tradicionais. Segundo o 

Regulamento (CE) Nº 509/2006 do Conselho de 20 de Março de 2006 um produto designa-

se Tradicional quando apresenta um “uso comprovado no mercado comunitário num período 

que mostre a transmissão entre gerações; este período deve corresponder à duração 

geralmente atribuída a uma geração humana, ou seja, pelo menos vinte e cinco anos”. 

O queijo é considerado um alimento quase completo, apresentando entre 97 e 99% 

de digestibilidade. Os principais constituintes do queijo são caseínas, água, gordura e sais. 

A proporção dos constituintes varia consoante o tipo de queijo. Pode ser fresco ou curado, 

apresentando uma consistência variável. Obtém-se a partir do processamento de leite 

(inteiro ou parcialmente desnatado), da nata, do leitelho, ou da mistura de alguns ou de 

todos estes produtos, incluindo o soro (Lidon & Silvestre, 2007). 

Por sua vez, os produtos cárneos (enchidos), segundo o Regulamento (CE) nº 

853/2004, pertencem ao grupo de preparados à base de carne, são produtos transformados 

resultantes da transformação da carne ou da posterior transformação desses produtos 

transformados, de tal modo que a superfície de corte à vista permita constatar o 

desaparecimento da carne fresca. 

 

 

 

 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

4 
 

vgyhgvfhj 

2. Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar as características sensoriais de 

enchidos e queijos tradicionais, numa empresa de distribuição alimentar, através de um 

teste hedónico e descritivo respetivamente.  

Os objetivos específicos foram:  

i. A realização da avaliação sensorial de enchidos tradicionais com o intuito de 

verificar se existiam diferenças significativas (quando ItstatI> Tcrit para p 

<0.05) entre a amostra inteira e fatiada e qual a preferência dos 

consumidores; 

ii. A obtenção de uma descrição sensorial de queijos tradicionais, mais 

simplificada que as existentes, que permitisse aos clientes compreender 

quais as principais características de cada tipo de queijo e quais as 

expectativas relativamente ao queijo que possa vir a adquirir. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1 A análise sensorial 

Ao longo dos tempos as indústrias alimentares têm demonstrado uma forte 

preocupação no que concerne à qualidade sensorial dos produtos, sendo que os métodos 

utilizados para a medir sofreram modificações em função da evolução tecnológica da 

indústria (Dutcosky, 2011).  

É possível dividir a evolução da análise sensorial em quatro etapas: 

i. Até 1940 corresponde à época pré-científica e à época artesanal da indústria 

alimentar, sendo que a qualidade sensorial era determinada pelo proprietário 

da empresa; 

ii. Entre 1940 e 1950 houve uma expansão da indústria alimentar, o que 

implicou a passagem da indústria artesanal para a indústria com base 

tecnológica, com introdução de técnicos da área química e farmacêutica. 

Durante esta etapa surgiram os conceitos de “controlo de processos” e de 

“produto final”, no entanto os métodos utilizados eram químicos e 

instrumentais. 

iii. Entre 1950 e 1970 o Homem passou a ser utilizado como instrumento de 

medida das características sensoriais dos alimentos. Os principais avanços 

verificados nesta fase cingiram-se à definição de atributos primários que 

incorporam a qualidade sensorial dos alimentos e os órgãos dos sentidos a 

eles relacionados, bem como à perceção de que o Homem tem uma 

habilidade inata para comparar, diferenciar e quantificar os atributos 

sensoriais. Surgiram, assim, diferentes tipos de testes. Contudo, surgiu a 

necessidade de estabelecer parâmetros normativos relativamente a 

determinados fatores como o tratamento estatístico e compreender melhor 

determinadas áreas do conhecimento como a Fisiologia, Sociologia e 

Psicologia (mais especificamente o modo como o Homem perceciona um 
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estímulo, a forma como a sensação provocada pelo estímulo é elaborada e 

verbalizada).  

iv. Desde 1970 a qualidade sensorial de um produto deixou de ser definida como 

uma característica própria do alimento, para passar a ser considerada como o 

resultado da interação entre o Homem e o alimento. A qualidade sensorial 

varia de pessoa para pessoa, dependendo de alguns fatores, mais 

especificamente, as características dos alimentos (sabor, textura, método de 

preparação, forma, custo, sazonalidade, entre outros), as características do 

indivíduo (idade, sexo, educação, habilidade na cozinha, rendimentos, estado 

psicológico, entre outros), as características da região de origem do indivíduo 

e o seu local de residência. A qualidade sensorial é então o resultado dos 

estímulos que o alimento transmite e das condições fisiológicas, sociológicas 

e psicológicas do indivíduo ou do grupo que avaliou (Dutcosky, 2011). 

Segundo a Norma Portuguesa 4263:1994, a análise sensorial pode ser definida 

como o “exame das características organoléticas de um produto pelos órgãos dos sentidos”, 

sendo consideradas como características de um alimento a aparência (aspeto e cor), o 

aroma, o sabor e a textura. Pode ser igualmente definida como uma ciência multidisciplinar 

que utiliza o Homem e os seus sentidos (visão, olfato, paladar, tato e audição) para medir as 

características sensoriais e a aceitabilidade dos produtos alimentares, bem como outros 

produtos (Watts et al., 1990). 

Um painel sensorial deve ser considerado como um instrumento científico, de modo 

a produzir dados confiáveis e válidos. Os testes sensoriais devem ser conduzidos sob 

condições controladas, utilizando testes e análise estatística apropriados. Apenas desta 

forma a análise sensorial pode produzir dados consistentes (Watts et al., 1990). 

É fundamental que as empresas consigam obter o máximo de conhecimento sobre 

os fatores chave de sucesso, nomeadamente conhecer a informação acerca dos seus 

produtos, conhecer os consumidores e a concorrência, bem como o mercado global e seus 

consumidores (essencialmente para o desenvolvimento de novos produtos), conhecer a 

qualidade das matérias-primas e obter informação no que concerne à perceção dos 

consumidores relativamente às embalagens e rótulos dos produtos. 

Para auxiliar as empresas a obter o máximo de conhecimento sobre os fatores 

chave de sucesso supramencionados existem inúmeras aplicações da análise sensorial, 

quer na área alimentar, quer em outras áreas. 
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As aplicações mais usuais são: 

i. Estudo do tempo de vida útil (shelf-life) 

Pretende determinar o período máximo de armazenamento, sendo este 

compreendido a partir do momento em que o produto se torna do ponto de vista sensorial 

inaceitável para consumo. 

ii. “Product Matching”1 

Compara a proposta com um produto alvo (normalmente é o produto líder de 

mercado, o “target”) e aproxima as características sensoriais da proposta às do “target” ou 

produto alvo. 

iii. “Product Mapping”2 

Pretende identificar a posição no mercado de um produto face aos seus 

concorrentes. 

iv. Especificações e Controlo da Qualidade 

Verifica se as especificações atribuídas a um determinado produto estão em 

consonância com as características desse produto. 

v. Reformulação do produto 

A reformulação de um produto pode ter diversas razões como por exemplo: aspetos 

legais; alteração de um ou mais ingredientes; mudança de fornecedor; alteração no 

processo de fabrico; aspetos competitivos. 

A reformulação de um produto visa a manutenção ou a melhoria da sua posição no 

mercado. 

É necessário que se consiga identificar a forma como a reformulação irá afetar a 

qualidade e a aceitação do produto, e compreender até que ponto se pode variar uma 

determinada característica do produto sem que a mesma seja notada pelo consumidor.  

vi. Aceitação de um produto pelo consumidor 

Permite saber qual a aceitação de um produto, ou seja, perceber se o consumidor 

gosta ou desgosta de um determinado produto utilizando critérios de avaliação quantitativos 

(Noronha, 2003). 

 

 

                                                           
1
  Correspondência de produto 

2
 Posição do produto 
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3.2 Diferença entre análise sensorial e exame 

organolético 

A análise sensorial e o exame organolético são distintos, apresentando-se na 

Tabela II as principais diferenças.  

 Tabela II - Principais diferenças entre análise sensorial e exame organolético (adaptado de Esteves, 

2009) 

 

3.3 Atributos sensoriais e perceção 

As características organoléticas de um alimento vão determinar a atração exercida 

sobre o consumidor. O aspeto, a textura, o cheiro e o sabor dos alimentos provocam uma 

reação mais ou menos intensa de desejo ou de repugnância (Atxiaga, 2005). 

Todos os objetos têm características inatas. Quando num determinado ambiente, o 

observador toma consciência de um dado objeto, este atua como um estímulo sobre os 

sentidos (Dutcosky, 2011). O estímulo produz o efeito de sensação sobre o observador. 

Designa-se perceção quando o observador toma consciência da sensação (ANIL, 2011). A 

perceção abrange a filtração, interpretação e reorganização da extensa quantidade de 

informação que os recetores recebem (Dutcosky, 2011). Os sentidos ou recetores são 

utilizados na perceção de um alimento, determinando a qualidade específica da perceção, 

visão, tato e audição, através de estímulos físicos, enquanto o olfato e o gosto processa-se 

através de químicos (Oliveira, 2010).  

A ordem de perceção de um alimento, inicia-se pelo aspeto visual, ou seja a 

aparência do alimento, seguindo-se o odor, a textura, o sabor, posteriormente as sensações 

Análise Sensorial 
Exame Organoléptico /Inspeção de 

Qualidade 

Usa diferentes testes dependendo da informação que 
se pretende obter. 

“Medir com os sentidos.” 

É usado para verificar a conformidade dos 
produtos na linha de produção. 

Regista sensações. 

Em estudos hedónicos, utiliza consumidores que 
representem a população. 

Utiliza provadores qualificados ou peritos para 
descritores específicos. 

É necessária experiência sensorial em indústria, 
provadores treinados. 

Utiliza apenas um ou dois provadores. 

Exige/requer flexibilidade para avaliar novos 
produtos. 

Implica um conhecimento aprofundado do 
produto em análise. 

Aplica testes científicos com utilização estatística na 
análise de dados. 

Utiliza processos não científicos. Sem avaliação 
da precisão de resultados. 
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trigeminais, retrogosto ou sensações retronasais e persistência (ANIL, 2011). A Figura 1 

esquematiza a relação existente entre os sentidos e os atributos sensoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No momento de degustação dos alimentos, o consumidor recebe informação 

simultânea dos vários órgãos. 

O sentido da visão encontra-se no olho. Este funciona de forma análoga à de uma 

máquina fotográfica, ligada ao cérebro. A Figura 2 esquematiza a estrutura do olho. 

 

 

 

 

 

 

 

A luz penetra no olho através da pupila e projeta a imagem dos objetos sobre a 

retina. Esta projeção produz reações químicas em algumas substâncias da retina e, devido 

à energia das reações, o estímulo converte-se, consequentemente, em sinais nervosos e 

Figura 1 – Relação entre os cinco sentidos e as propriedades sensoriais dos alimentos  
(Morales, 2005). 

Figura 2 – Esquema da estrutura do olho (Morales, 2005). 
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estes são transmitidos pelo nervo ótico ao cérebro, sendo aqui interpretados como a 

imagem do objeto.  

Na retina existem dois tipos de células, os bastonetes e os cones. Os bastonetes 

são responsáveis pela perceção da forma e o tamanho dos objetos, ou seja pela visão a 

preto e branco. A função dos cones é a captação das cores. A cor é a propriedade sensorial 

mais importante ligada ao sentido da visão, no entanto, existem mais atributos sensoriais 

que são percebidos através deste órgão, nomeadamente a aparência, a forma, o tamanho e 

o brilho (Morales, 2005). A aparência de um de alimento é uma característica muito 

importante, na medida em que condiciona a opinião do consumidor, influenciando 

igualmente a decisão de compra. 

O órgão físico que permite o sentido do olfato é o nariz, sendo que este capacita-

nos por forma a conseguirmos sentir o cheiro. 

O cheiro é produzido por complexas misturas de moléculas voláteis odoríferas 

(Oliveira, 2010). 

O odor é a sensação resultante da estimulação do órgão olfativo. Seguidamente é 

apresentado na Figura 3 o diagrama do órgão do olfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando determinadas substâncias são inaladas, o órgão olfativo é sujeito a 

variáveis, como a fadiga e a adaptação. A fadiga ocorre, por exemplo quando se testam 

diferentes perfumes de forma consecutiva verificando-se que a partir de um determinado 

momento não é possível distinguir as diferenças existentes entre eles. Quando se entra num 

local com cheiro a mofo e a pó consegue-se facilmente identificar estes cheiros, deixando-se 

de os sentir tão intensamente passado um determinado tempo. Este facto consegue mostrar 

Figura 3 - Diagrama do órgão do olfato (Morales, 2005). 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

11 
 

de forma simplificada a variável adaptação. O processo de recuperação, após a saída do 

local, vai depender do período de tempo em que se permanece no lugar (Dutcosky, 2011). 

O aroma é determinado pelos compostos voláteis dos alimentos percebidos pelo 

nariz, mais especificamente por via retronasal (passagem interna da cavidade bucal às 

fossas nasais). A Figura 4 esquematiza a entrada do odor pela via nasal e pela via 

retronasal. 

 

 

 

 

 

 

 

Um aroma agradável de um alimento estimula as células olfativas e o paladar, 

libertando uma maior quantidade de saliva. 

A saliva é uma componente importante na função do paladar, quando se prova um 

alimento, a saliva mistura-se com o mesmo, agindo como solvente. A mastigação estimula a 

secreção da saliva, bem como os estímulos da visão, o pensamento e o olfato. A 

combinação destes elementos pode levar à antecipação da sensação do gosto, antes do 

alimento ser colocado na boca (daí a utilização da expressão: “Fazer crescer água na boca”) 

(Woods, 1998). 

O paladar envolve a perceção de substâncias não voláteis que, quando dissolvidas 

em água, óleo ou saliva, são detetadas pelos recetores do sabor (Oliveira, 2009). Esta 

deteção acontece nas papilas gustativas, localizadas na superfície da língua bem como 

noutras áreas da boca ou garganta. As sensações resultantes da utilização do paladar 

dividem-se nos gostos básicos: salgado, doce, ácido e amargo (Kemp et al., 2009). Na 

Figura 5, encontra-se o esquema de uma língua com os diferentes gostos representados. 

 

 

Figura 4 – Entrada do odor pela via nasal e pela via retronasal  
(http://woinosommelier.blogspot.com) 

http://woinosommelier.blogspot.com/
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Na Tabela III são apresentados alguns exemplos de compostos que dão origem aos 

diferentes gostos.  

 

Tabela III - Compostos que dão origem aos diferentes gostos (Kemp et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A língua na sua totalidade sente os diferentes sabores, mas algumas áreas são 

mais sensíveis do que outras (Kemp et al., 2009).  

Através do tato, recebemos informações sobre a textura, forma, peso, temperatura 

e consistência do alimento na mão e na boca. 

O manuseamento de um alimento vai despertar sensações que vão complementar 

a informação que se obtém pela visão. 

Os recetores do tato na boca são os lábios, a língua, as gengivas e o palato. 

Substâncias Compostos 

Salgadas Cloreto de sódio; Cloreto de Potássio 

Doces Sacarose e Glicose 

Azedas Ácido cítrico e Ácido Fosfórico 

Amargas Cafeina e Quinina 

Figura 5 - Língua com os diferentes gostos representados (http://healthmad.com/health/taste/ ) 

Ácido  Ácido 

Doce 

Salgado  Salgado 

Amargo 

http://healthmad.com/health/taste/
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A língua tem a função de mover o alimento na boca para mudar a sua posição 

durante a mastigação, pressionando-o contra o palato (Dutcosky, 2011). 

O ouvido (Figura 6) é o órgão que permite captar os sons. Quando se morde ou 

mastiga um alimento, os sons libertados pelo alimento vão completar a perceção da sua 

textura e fazer parte da satisfação de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os provadores esperam sons característicos libertados pelos alimentos ao serem 

consumidos. 

As vibrações geradas pela mastigação e deglutição chegam ao ouvido interno 

através da trompa de Eustáquio ou dos ossos do crânio (Dutcosky, 2011). 

É frequente verificarem-se dificuldades na compreensão das diferenças existentes 

no gosto, aroma, sabor e sensações trigeminais. O gosto é uma sensação relacionada com 

o paladar. O aroma, tal como foi referido anteriormente, é determinado pelos compostos 

voláteis dos alimentos percebidos pelo nariz e via retronasal. O sabor é gerado por 

sensações mais complexas, que associam a estimulação dos gomos gustativos, células 

recetoras e elementos tácteis e térmicos da língua e da cavidade oral. O sabor é o conjunto 

do aroma, do gosto, assim como da experiência do provador em relação ao alimento, ao 

local (as suas condições) e à temperatura do alimento. 

A combinação do paladar, odor e sensações táteis favorecem o sabor de um 

alimento. 

Quando um produto é colocado na boca, os gostos primários são reconhecidos na 

língua, boca e palato. A identidade é conferida como resultado dos componentes voláteis 

que se deslocam a partir da parte de trás da boca para a área olfativa. Em termos concretos, 

quando um indivíduo refere que perdeu o sentido do gosto, aquilo que perdeu efetivamente, 

foi o sentido do cheiro/odor (Woods, 1998). 

Figura 6 – Esquema do ouvido (Morales, 2005). 
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As sensações trigeminais ocorrem pela irritação do nervo trigémio ou trigeminal. 

São sensações agressivas ou irritantes percebidas na cavidade bucal. O picante, ardente, 

acre, refrescante e o adstringente são exemplos de sensações trigeminais (ANIL, 2011). 

Estas sensações são fundamentais para algumas características relacionadas com 

o sabor do alimento, como o sabor residual e a persistência. 

O sabor residual ocorre aquando do processo de deglutição do alimento e 

diferencia as sensações percebidas quando o produto se encontra na boca. 

A persistência é o tempo que o sabor perdura na boca após a sua deglutição. A 

persistência é classificada em termos de intensidade, de acordo com a seguinte escala: 

Fraca – quando a duração é menor que três segundos. 

Média – quando a duração mantem-se entre dez a quinze segundos. 

Elevada – quando a duração é superior a trinta segundos (ANIL, 2011).  

 

2.4 Prova sensorial 

2.4.1 Local da prova 

As provas sensoriais devem ser realizadas em salas de provas ou laboratórios 

construídos de acordo com a norma ISO 8589:2007. 

Segundo a norma, a sala de provas ou laboratório de análise sensorial deve ter:  

- Sala que permita o trabalho individual e/ou em grupo; 

- Área para a preparação das amostras; 

- Escritório, gabinete administrativo; 

- Vestiário; 

- Sala de armazenamento de materiais; 

- Sala de espera para os provadores; 

Para além destas características, deve igualmente ter um local próprio e separado, 

embora relativamente próximo, para receção e codificação das amostras bem como um 

local para a preparação das mesmas no período que antecede a prova. 

Considera-se fundamental que as diferentes áreas estejam separadas mas que 

exista proximidade entre elas, de modo a facilitar a preparação das amostras, evitando, 

assim, que haja passagem de odor e ruído. É igualmente imprescindível que os provadores 

não tenham visibilidade de uma zona para a outra. Na Figura 7, é apresentado um exemplo 

de um layout de um laboratório sensorial. 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

15 
 

 

 

 

 

 

A temperatura e a humidade da sala de provas devem ser controladas. Deve haver 

o mínimo de ruído possível e a prova deve ser realizada em silêncio, não devendo os 

provadores comunicar entre si. 

A sala de provas deve ser isenta de odores, uma estratégia utilizada é a aplicação 

de um sistema de ar condicionado equipado com filtros de carvão ativado. 

O material utilizado deve ser de fácil limpeza e livre de odores, devendo por isso ser 

evitados materiais como alcatifas, papel de parede, entre outros. A cor utilizada para pintar a 

sala deve ser neutra para não influenciar a avaliação do produto. As cores recomendadas 

são o branco, branco sujo ou o cinzento claro. A iluminação deve ser uniforme, sem 

sombras fortes e controláveis. Este fator é especialmente importante para a avaliação do 

aspeto do produto.  

De forma a evitar distrações e a comunicação entre os provadores durante as 

provas individuais, utilizam-se cabines. O número de cabines depende do espaço disponível 

e do número de provas que a realizar. Por vezes, pode considerar-se necessária a utilização 

de cabines desmontáveis/amovíveis. No entanto, recomenda-se a utilização de cabines 

permanentes, devendo estas serem construídas ao longo da parede que separa a sala de 

prova da área de preparação de amostras. É recomendada a existência de uma abertura em 

cada cabine para permitir a passagem das amostras (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo de layout de um laboratório sensorial (ISO 8589:2007) 

Figura 8 - Exemplos de aberturas nas cabines. (ISO 8589:2007) 
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A abertura supramencionada deve estar localizada próxima da bancada e deve ter 

uma porta corrediça ou postigos verticais, para que os provadores não consigam observar a 

outra sala. Cada cabine deve apresentar um dispositivo sinalizador que permita ao provador 

avisar o responsável, de modo silencioso, que terminou a prova. As medidas mínimas 

recomendadas para uma cabine são 0,9m de largura e 0,6m de profundidade. As divisórias 

entre as cabines devem ter um comprimento de pelo menos 0,3m para além da medida da 

bancada. Estas devem permitir uma ventilação e limpeza adequada. A prova deve ser 

realizada com os provadores sentados. Os bancos devem ser confortáveis e a sua altura 

compatível com a bancada. Podem ser utilizados bancos ajustáveis ou fixos. Quando se 

utiliza o banco fixo, este deverá estar a uma distância mínima de 0,35m da bancada. Cada 

cabine deve dispor de um lavatório com água potável corrente, para que se consiga garantir 

a higiene e a eliminação de possíveis odores. 

Na sala de trabalho de grupo deve existir uma mesa redonda de tamanho suficiente 

para se colocarem as amostras e os utensílios necessários para cada provador. As mesas 

podem conter um centro móvel, facilitando a passagem de amostras. 

A sala de preparação de amostras deve ser bem ventilada, para que os odores 

resultantes da preparação das amostras sejam eliminados, através de um exaustor. É 

fundamental que o chão, as paredes, o teto e os móveis sejam de fácil limpeza, isentos de 

odores e não absorverem cheiros. 

De um modo geral, os equipamentos necessários para a sala são uma superfície de 

trabalho e materiais para a preparação e apresentação das amostras (facas, garfos, pratos, 

balança, tachos, entre outros). É imprescindível que estes materiais sejam feitos de 

materiais inertes, que não transmitam qualquer odor ou sabor à amostra. 

Embora o escritório deva encontrar-se separado das outras salas, deve igualmente 

encontrar-se num local próximo. O escritório é o local que se destina à realização da parte 

administrativa inerente à análise sensorial, ao tratamento dos resultados obtidos, à 

elaboração de relatório, ao desenvolvimento de formulários e ao contacto com os clientes e 

provadores. 

 

2.4.2 Provadores 

Segundo a norma ISO 8586-1:1993, podem considerar-se três tipos de provadores: 

Consumidor ou provador naife – não necessita de preencher qualquer requisito ou 

de atender a qualquer critério específico, sendo apenas necessário que seja consumidor 

habitual do produto em teste. 
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Provador Qualificado – é selecionado pela sua capacidade de efetuar um teste 

sensorial.  

Provador Perito – é um provador qualificado que pela sua grande experiência e 

acuidade para um determinado produto, é capaz de efetuar, individualmente ou em grupo, a 

avaliação sensorial desse mesmo produto. 

Existem três tipos de painéis, mais especificamente, o painel interno, o externo e o 

misto. O painel interno é constituído por funcionários da empresa ou do laboratório. No caso 

das empresas, não é aconselhável que um funcionário que esteja diretamente ligado ao 

produto (por exemplo a nível comercial) integre o painel dessa prova, pois poderá influenciar 

os resultados. Na Tabela IV encontram-se as vantagens e as desvantagens deste tipo de 

painel. 

Tabela IV - Vantagens e desvantagens de um painel interno (ISO 8586-1:1993) 

Vantagens Desvantagens 

As pessoas encontram-se no local. 
Os provadores podem ser influenciados, 
devido ao conhecimento dos produtos. 

Não é necessário pagamento (sendo que a 
empresa poderá oferecer alguns presentes ou 

vantagens, por forma a manter o provador 
motivado). 

Dificuldade em permitir evolução dos 
produtos. 

Maior confidencialidade. Substituição de provador mais difícil. 

Maior estabilidade do painel com o tempo. Falta de disponibilidade do provador. 

 

O painel externo é constituído por pessoas que não trabalham na empresa. Os seus 

dados são colocados numa base de dados, sendo que para cada prova, selecionam-se as 

pessoas que mais se adequam à mesma. A Tabela V apresenta as principais vantagens e 

desvantagens de um painel externo. 

Tabela V - Vantagens e desvantagens de um painel externo (ISO 8586-1:1993) 

Vantagens Desvantagens 

Grande variedade de escolha do painel. É necessário pagamento. 

Não existe hierarquia. 
Muitos estudantes, desempregados e 

reformados inscritos e maior dificuldade em 
recrutar pessoas empregadas. 

Aparecimento de novas pessoas (por “passa a 
palavra”). 

Mais adequado em regiões urbanas. 

Seleção mais fácil (por haver um número maior de 
pessoas que possam realizar a prova. 

- 
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Um painel misto pode ser formado usando painéis internos e externos para 

diferentes provas. 

 

2.4.3 Tipo de provas 

Segundo a norma ISO 6658:2005, as provas sensoriais dividem-se em três grupos, 

mais especificamente, provas discriminativas, provas afetivas e provas descritivas: 

 

- Provas discriminativas 

Este tipo de prova é utilizado para determinar se existem diferenças significativas 

(quando ItstatI> Tcrit para p <0.05) entre as amostras. Na Tabela VI encontram-se as provas 

discriminativas utilizadas, segundo a norma referida. 

 

Tabela VI - Provas discriminativas (ISO 6658:2005) 

Prova Aplicação Procedimentos 

Comparação Par 
(ISO 5495) 

Determina um atributo sensorial, por 
exemplo: determina qual a amostra 

mais doce. 

São apresentadas duas amostras e o provador 
tem de identificar em qual delas sente maior 
intensidade no que concerne ao atributo em 

teste. 

Triangular 
(ISO 4120) 

Verifica se existe diferença entre duas 
amostras que sofreram tratamentos 

diferentes, por exemplo: mudança de 
ingredientes, de processo ou de 

embalagem. 

São apresentadas três amostras ao mesmo 
tempo, sendo duas iguais e uma diferente. O 
provador tem que identificar qual a amostra 

diferente. 

Duo- Trio 
(ISO 10399) 

Determina se há diferença sensorial 
entre uma amostra e uma referência. É 

especialmente adequado quando a 
referência é bastante conhecida pelos 

provadores. 

Primeiro é apresentada a amostra de 
referência, depois duas amostras codificadas, 
sendo uma das quais idêntica à referencia. O 

provador tem que identificar a amostra idêntica 
à referência. 

Dois em Cinco 
Quando se pretende detetar diferença 
de modo mais económico, sendo mais 

eficiente estatisticamente. 

São apresentadas ao provador cinco 
amostras, duas de um tipo e três de outro, o 
provador tem que identificar os dois grupos. 

“A”- “Não A” 
(ISO 8588) 

Quando as amostras apresentam 
modificações na aparência ou quando 

deixam um sabor residual intenso. 

O provador aprende primeiramente a 
reconhecer as amostras tipo “A”. 

Seguidamente são apresentadas amostras “A” 
e “Não A” sendo que o objetivo é o provador 

conseguir selecionar na panóplia apresentada, 
quais as amostras “A”. 
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 -Provas afetivas 

As provas afetivas são aquelas em que os provadores expressam a sua reação 

subjetiva em relação ao produto, indicando se gosta ou não, se o aceita ou rejeita, ou se o 

prefere em relação a outro. 

Os resultados destas provas apresentam uma grande variabilidade, sendo por isso 

mais difíceis de interpretar, uma vez que se trata de apreciações pessoais. 

Em primeiro lugar, é necessário determinar se o objetivo consiste em avaliar a 

preferência ou o grau de satisfação, ou também a aceitação que o produto tem pelos 

consumidores. 

As provas afetivas dividem-se em três tipos: provas de preferência, provas de grau 

de satisfação e provas de aceitação. 

As provas de preferência, permitem conhecer se os provadores preferem uma 

determinada amostra em relação a outra. É importante incluir um espaço para comentários, 

de forma a compreender os motivos que levam os provadores a preferir uma amostra em 

particular. Devem ser dadas instruções relativamente à ordem em que as amostras devem 

ser provadas. A ordem de prova deve ser rotativa, ou seja, metade do grupo deve realizar a 

prova numa determinada ordem e a outra metade na ordem inversa. 

As provas de medição do grau de satisfação, são utilizadas quando se deseja 

avaliar mais do que duas amostras, ou quando se deseja obter maior informação sobre um 

produto. 

Para a realização destas provas, utilizam-se escalas hedónicas. A palavra 

“hedónica” tem origem grega e significa prazer. As escalas hedónicas, são instrumentos de 

medição de sensações (agradáveis ou desagradáveis) produzidas pelo alimento em 

questão. As escalas podem ser verbais ou gráficas, dependendo do número de amostras e 

da idade dos provadores. 

As escalas hedónicas verbais, apresentam aos provadores uma descrição verbal da 

sensação que a amostra produz. A escala utilizada deve ser constituída por um número 

impar de pontos e deve sempre ter o ponto central (“nem gosto nem desgosto”). A escala 

não deve conter mais do que nove pontos, devido ao facto de se tornar difícil diferenciar, 

algumas categorias / critérios de avaliação, como por exemplo entre ”gosto muito” e “gosto 

bastante”. 

As escalas hedónicas gráficas, são por norma utilizadas em testes em que os 

provadores são crianças. Quando utilizado por provadores adultos, estas escalas podem ser 

encaradas como uma atividade lúdica. 

O desejo que leva um provador a querer comprar um produto, (sendo este 

designado de aceitação), não depende só da impressão agradável ou desagradável que o 
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provador recebe ao provar um alimento, mas também de outros fatores, designadamente 

culturais, socioeconómicos, entre outros. No entanto, o termo teste de aceitação é 

frequentemente utilizado para se referir a testes de preferência ou grau de satisfação. Os 

três testes são afetivos, mas o teste de aceitação pode incluir um dos outros dois (Morales, 

2005). 

- Provas descritivas 

Segundo a norma ISO 6658:2005, as provas descritivas dividem-se em três 

categorias: descritiva simples, descritiva quantitativa e perfil livre escolha. Na Tabela VII são 

apresentadas resumidamente o objetivo da aplicação da prova bem como os procedimentos 

a seguir em cada um das provas referidas anteriormente. 

 

Tabela VII - Provas Descritivas (ISO 6658:2005) 

Prova Aplicação Procedimentos 

Descritivo 
Simples 

Identificação e descrição de atributos de 
uma determinada amostra. 

Utilizam-se provadores treinados. 

Análise 
Descritiva 

Quantitativa 
(QDA) 

Descrição e quantificação de todos os 
atributos sensoriais de uma determinada 

amostra. 
Pode ser utilizando no desenvolvimento de 
novos produtos, no controlo de qualidade 

bem como no estabelecimento de 
diferenças naturais entre produtos. 

Realizam-se um conjunto de ensaios com os 
produtos a serem testados, de modo a 

estabelecer as características organoléticas 
mais salientes. O resultado destes ensaios é 
um glossário de termos descritivos para ser 
utilizado durante o teste. Cada atributo tem 

que estar presente numa escala de 
intensidade. Utilizam-se provadores 

treinados. 

Perfil Livre 
Escolha 

Cada provador cria um glossário (lista de 
descritores) para a avaliação do produto. 

Utilizam-se provadores não treinados. 

 

 

2.4.4 Amostras 

As amostras devem ser preparadas de modo padronizado. Por exemplo, se for 

realizada uma prova de feijão, é necessário ter em atenção alguns aspetos nomeadamente, 

o tempo de cozedura, a quantidade de água colocada na panela, o tamanho da panela e a 

intensidade do lume. É fundamental que todas as amostras de feijão se encontrem 

exatamente nas mesmas condições quando forem apresentadas aos provadores. Se estes 

fatores não forem tidos em consideração, a amostra pode alterar drasticamente a sua 

aparência, sabor e textura (Watts et al., 1990). 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

21 
 

A quantidade de amostra também deve ser padronizada. É fundamental que cada 

provador receba uma porção de amostra representativa (Watts et al., 1990). Deve servir-se 

uma unidade dos alimentos pequenos, que se comam numa mordida, como, por exemplo: 

bolacha pequena, rebuçado, pastilha ou goma. Nos alimentos a granel (como o arroz, 

verduras, entre outros), os provadores devem receber uma amostra de vinte e cinco gramas. 

No caso dos alimentos líquidos (sopas, cremes, molhos), a amostra deve apresentar entre 

15mL e 50mL. As amostras devem ser servidas à temperatura a que são consumidas 

normalmente. As frutas, os doces, as bolachas devem ser provadas à temperatura 

ambiente. As carnes e as verduras devem ser aquecidas a 80ºC e posteriormente em 

banho-maria, mantendo a temperatura constante de 57ºC (aproximadamente). Os sumos, 

refrigerantes e leites devem ser apresentados entre 4ºC e 10ºC. Os gelados devem ser 

retirados do congelador e colocados no frigorífico cinco minutos antes da prova, ficando a 

uma temperatura de -1ºC (Morales, 2005).  

Em cada prova, poderão ser apresentadas ao provador um número máximo de 

cinco ou seis amostras, dependendo do produto. As amostras devem ser codificadas 

aleatoriamente com algarismos de três dígitos de modo a que o provador não reconheça o 

produto. As horas consideradas mais adequadas para realização das provas são o período 

que antecede o almoço, por volta das onze horas, ou ao final da tarde. Consideram-se estes 

períodos os mais indicados porque pretende-se que os provadores não realizem as provas 

em alturas que tenham fome ou que estejam cheios (Noronha, 2003).  

 

2.5 Fatores que influenciam as respostas 

Como a análise sensorial é avaliada por pessoas, as respostas poderão ser 

influenciadas tanto por fatores fisiológicos, como por fatores psicológicos. 

2.5.1 Fatores dependentes do indivíduo 

Anteriormente à realização da prova, os provadores devem cumprir algumas regras, 

mais especificamente: 

- Não fumar nos trinta a sessenta minutos antes da prova; 

- Não beber café nem comer nos trinta minutos que antecedem a prova; 

- Não mascar pastilhas elásticas; 

- Não utilizar cosméticos fortes. 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

22 
 

Os provadores devem informar com antecedência se estiverem constipados, ou se 

encontrem em estado febril. Nestas situações, o mais indicado é o provador não realizar a 

prova (Dutcosky, 2011).  

 

2.5.1.1 Fatores fisiológicos 

Existem cinco fatores fisiológicos, seguidamente encontra-se a definição de cada 

um dos fatores.  

A adaptação sensorial é a modificação temporária da acuidade de um órgão 

sensorial, devido à sua estimulação frequente. De forma a evitar que este fator influencie a 

prova, é necessário ter em consideração alguns aspetos; mais especificamente, o número 

de amostras apresentado deve ser limitado, deve ser garantida a existência de intervalos de 

tempo entre a apresentação das amostras, e durante esses intervalos devem ser fornecidos 

determinados alimentos para a limpeza do palato, por forma a eliminar qualquer sabor 

resistente na cavidade oral (Kemp et al., 2009). 

A norma BS 5098:1992 (ISO 5992:1992) defende que devido à mistura de 

alimentos poderá ocorrer a ampliação ou diminuição de um estímulo: 

Antagonismo: Ação conjunta de dois ou mais estímulos, que origina um nível de 

sensação inferior ao esperado da sobreposição dos efeitos de cada um dos estímulos 

tomados separadamente. Por exemplo: A acidez reduz o sabor do pêssego. 

Sinergismo: Ao contrário do antagonismo, a ação conjunta de dois ou mais 

estímulos, originam um nível de sensação superior ao esperado da sobreposição dos efeitos 

de cada um dos estímulos tomados separadamente. Por exemplo: O impacto da doçura e 

acidez dos morangos. 

Camuflagem: Quando ocorre uma diminuição de intensidade ou ocorre uma 

modificação da qualidade da perceção de um estímulo por ação simultânea de um outro. 

Ampliação: Ao contrário da camuflagem, ocorre um aumento de intensidade ou 

modificação da qualidade de perceção de um estímulo por ação simultânea de outro. 

 

2.5.1.2 Fatores psicológicos 

Os fatores psicológicos poderão influenciar as respostas, estes encontram-se 

descritos a seguir. 

O erro de expectativa poderá ocorrer quando o provador é influenciado pelo facto 

de ter um conhecimento prévio acerca dos objetivos do teste ou das amostras a serem 
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avaliadas. O provador deve receber apenas a informação necessária para a realização da 

prova. Os códigos das amostras devem ser atribuídos aleatoriamente, sem utilização de 

cores ou letras. Os códigos devem ser constituídos por três dígitos, sendo que é necessário 

ter em consideração que não devem constar números “redondos” (como por exemplo: 250, 

100) ou os três dígitos iguais (por exemplo: 999), na medida em que estes poderão conduzir 

o provador a criar falsas expectativas (Kemp et al., 2009). 

Quando os provadores utilizam informações adicionais para realizarem a avaliação 

das amostras em teste, ocorre o erro de estímulo. O erro lógico está relacionado com o erro 

de estímulo e ocorre quando um provador chega a determinada conclusão, devido ao facto 

de pensar que uma dada característica está logicamente associada a outra (Kem et al., 

2009). Por exemplo: um provador associar a cor mais clara de um queijo a maior acidez, e 

mesmo considerando o contrário, vai indicar esse queijo como sendo mais ácido. Através da 

utilização de lâmpadas ou de filtros coloridos poderá minimizar-se este erro (Dutcosky, 

2011).  

O erro de habituação surge, por norma, em provas em que os estímulos vão 

gradualmente aumentando ou diminuindo de intensidade, normalmente em testes de 

controlo de qualidade. Nestes casos específicos, os provadores têm tendência a repetir 

classificações. Este erro pode ser minimizado utilizando amostras manipuladas ou produtos 

distintos (Dutcosky, 2011).  

O efeito de halo ocorre quando os provadores têm que avaliar mais de que um 

atributo num produto. Os provadores tendem a desenvolver uma impressão global do 

produto e classificar o atributo mais evidente em combinação com essa impressão. Os 

restantes atributos são, por isso, classificados com pontuações idênticas. Os provadores 

têm tendência a relacionar os vários atributos em vez de os classificarem separadamente. 

Este erro ocorre maioritariamente em provadores não treinados, pelo que é aconselhável a 

utilização de provadores treinados, sempre que possível. Classificar os atributos mais 

importantes separadamente, minimiza este erro (Kemp et al., 2009; Dutcosky, 2011).  

A desmotivação é outro fator psicológico que poderá ter influência durante a 

realização das provas. Deste modo, é necessário manter a motivação dos provadores, por 

forma a garantir a obtenção de resultados fiáveis. Como tal, é imprescindível que se 

relembre regularmente a sua importância e que o mesmo obtenha informações acerca do 

seu desempenho (Dutcosky, 2011).  

O erro de tendência central ocorre quando são utilizados testes de escalas. Os 

provadores evitam pontuar nos extremos da escala, pontuando no centro da escala. Esta 

situação é mais comum em provadores não treinados ou que não se encontram 

familiarizados com a gama de produtos em teste (Kemp et al., 2009). Há igualmente uma 
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tendência para selecionar as amostras que se situam no centro em detrimento das que se 

situam extremidades (Dutcosky, 2011). Por exemplo nos testes triangulares, a amostra 

diferente tem maior probabilidade de ser a selecionada, quando colocada na posição 

central. 

O erro de extravagância verifica-se quando alguns provadores pontuam nos 

extremos das escalas. 

O efeito de contraste ocorre maioritariamente em provas hedónicas, quando é 

apresentada uma amostra de boa qualidade seguida de uma de menor qualidade. A 

segunda amostra pode obter uma pontuação inferior, do que se fosse avaliada 

separadamente. Quando a ordem das amostras é apresentada ao contrário também se 

aplica este efeito (Dutcosky, 2011).  

Para se obter resultados fiáveis, é necessário ter em consideração o desempenho 

de cada provador na utilização das escalas. A verbalização de comentários ou a emissão de 

ruídos sonoros devem ser evitados porque vão influenciar os outros provadores, através do 

efeito de sugestão (Dutcosky, 2011). 

 

2.6 Produtos tradicionais 

2.6.1 A origem dos produtos tradicionais 

Antigamente os produtos tradicionais eram reconhecidos apenas nas regiões onde 

eram produzidos. 

Devido à escassez de certos alimentos, durante longos períodos de tempo, surgiu a 

necessidade de determinados produtos agrícolas, tanto de origem animal como vegetal, 

passarem a ser elaborados à ‘escala familiar’, principalmente em regiões do interior. Deste 

modo, as pessoas tinham produtos para consumirem nos períodos de escassez alimentar. A 

partir do momento em que se começou a verificar uma maior circulação de pessoas entre 

regiões, os produtos tradicionais deixaram de ser elaborados a este nível, deixando de 

serem reconhecidos apenas nas regiões onde são produzidos. O principal canal de 

distribuição dos produtos tradicionais eram as feiras realizadas pelos agricultores (Rodrigues 

et al., 2005).  

Atualmente os produtos tradicionais continuam a produzir-se com os mesmos 

saberes mas com um maior controlo da qualidade. Estes tipos de produtos continuam a ser 

valorizados pelos consumidores, apesar de o seu valor ser relativamente mais elevado em 

relação aos produtos ‘não tradicionais’.  



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

25 
 

Os produtos tradicionais são produtos que pertencem à história social de uma 

determinada cultura. Produzidos há diversas gerações, estes produtos assinalam um 

processo que reúne relações sociais e familiares, numa junção entre o saber e a 

experiência. A produção destes produtos é uma arte traçada ao longo de gerações pela 

tradição familiar (Ribeiro & Martins, 1995). Estes produtos contribuem para o 

desenvolvimento e valorização das regiões, uma vez que impedem a desertificação, criam 

novos postos de trabalho, melhoram a fertilidade dos solos e conservam as raças e 

variedades autóctones (Soeiro, 2007). 

Segundo o Regulamento (CE) Nº 509/2006 do Conselho de 20 de Março de 2006 

um produto designa-se de Tradicional quando apresenta um “uso comprovado no mercado 

comunitário num período que mostre a transmissão entre gerações; este período deve 

corresponder à duração geralmente atribuída a uma geração humana, ou seja, pelo menos 

vinte e cinco anos”. 

2.6.2 Certificação para os produtos 

tradicionais 

Atualmente, as designações Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação 

Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional Garantida (ETG), são muito 

utilizadas na rotulagem de diversos produtos alimentares. Estas estavam a ser utilizadas 

também por produtos que não eram produtos tradicionais. Em 1992, a Comunidade 

Europeia criou sistemas de proteção e de valorização dos produtos alimentares para 

terminar com a incorreta utilização das siglas DOP, IGP e ETG (Soeiro, 2007).  

A legislação aplicável no âmbito do processo de reconhecimento de produtos (DOP 

ou IGP), centra-se nos seguintes instrumentos: 

O Regulamento (CEE) nº2081/92 do Conselho, de 14 de Junho de 1992 – refere-se 

à definição das noções e às regras de proteção de denominação de origem (DO’s) ou 

Indicação Geográfica (IG’s). Este regulamento define as noções fundamentais e estabelece 

o processo de registo das denominações que se pretendem proteger. Estabelece, 

essencialmente, as regras relativas à proteção das denominações de origem e das 

indicações geográficas de produtos agrícolas destinados ao consumo humano, excluindo os 

produtos do sector vitivinícola e as bebidas espirituosas. 

O despacho Normativo nº47/97, de 11 de Agosto de 1997, define a composição e 

as diligências obrigatórias da comissão consultiva interprofissional e do grupo de trabalho 

para a certificação dos produtos agroalimentares. 
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A Norma Portuguesa 45011: 2001 define os critérios gerais para organismos de 

controlo e certificação de produtos. 

Na aceção do regulamento supramencionado, entende-se por denominação de 

origem protegida o nome de um produto agrícola ou género alimentício originário de 

determinada região, de determinado local ou, em casos excecionais de determinado país, 

cujo processo de produção, transformação e elaboração ocorre numa determinada área 

geográfica limitada, sendo a sua qualidade e características provenientes desse mesmo 

meio geográfico, devido à existência, quer de fatores naturais, quer de fatores humanos. 

Indicação geográfica protegida refere-se ao nome de um produto agrícola ou 

género alimentício, originário de determinada região, de determinado local ou país, cuja 

reputação, qualidade ou características se relacionam com a origem geográfica e cuja 

produção e/ou transformação e/ou elaboração surgem na área geográfica delimitada. 

Em suma, a denominação de origem protegida (DOP) demonstra que um 

determinado produto tem origem no local que lhe dá o nome e que beneficia da influência 

exercida pelo tipo de solo, clima, raças animais, variedades vegetais existentes enquanto 

que a indicação geográfica protegida (IGP) se refere aos produtos, em que, pelo menos, 

uma parte do seu ciclo produtivo teve origem no local que lhe dá o nome e cujas 

características físicas e humanas se encontram presentes na qualidade do produto. 

A denominação de origem protegida (DOP) corresponde a um produto que, tendo 

sido, numa fase inicial, produzido ou comercializado num determinado local ou região, 

adquiriu o nome desse mesmo local ou região (por exemplo: o queijo francês Brie ou 

Camembert.) 

Para criar uma indicação geográfica protegida (IGP) é necessário demonstrar que 

pelo menos uma parte do seu ciclo reprodutivo tem origem no local que lhe dá o nome e que 

tem uma reputação associada a essa mesma região, de tal forma que é possível ligar 

algumas das características do produto às características geográficas (aos solos, ao clima, 

às raças animais e às variedades vegetais).  

A Especialidade Tradicional Garantida (ETG), é igualmente estabelecida no 

regulamento da CEE, sendo definida como um produto agrícola ou um género alimentício 

que é produzido a partir de matérias-primas tradicionais, tendo uma composição tradicional 

ou é caracterizado por um modo de produção e/ou transformação tradicional. 

O certificado de especificidade baseia-se no processo de reconhecimento de 

denominação de origem protegida (DOP) e de indicação geográfica protegida (IGP), 

traduzindo-se nos seguintes critérios de designação de um produto agrícola ou género 

alimentício: ser produzido a partir de matérias-primas tradicionais, ter uma constituição 

tradicional um modo de produção e/ou transformação tradicional. 
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Para registar o nome dos produtos, são necessárias duas condições 

nomeadamente, que o produto se distinga dos outros pela sua especificidade e que 

apresente um carácter tradicional. 

O pedido de registo de uma Denominação de Origem ou de uma Indicação 

Geográfica deverá conter, pelo menos uma das seguintes características: 

- o nome do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo a 

Denominação de origem ou indicação geográfica; 

- a descrição do produto agrícola ou do género alimentício, designando as matérias-

primas que o constituem e, se for caso disso, as principais características químicas, 

microbiológicas e/ou organoléticas; 

- a delimitação da área geográfica de produção; 

- os fatores que comprovem que o produto agrícola ou o género alimentício tem 

origem na referida área geográfica; 

- a descrição do método de obtenção do produto; 

- os fatores que fundamentam a relação com o meio geográfico ou a origem 

geográfica; 

- as referências relativas à estrutura de controlo; 

- os fatores específicos da rotulagem relacionados com a menção DOP ou IGP. 

O caderno de especificações deve definir o produto e tem como objetivos, verificar 

se as condições de registo como Indicação Geográfica ou Denominação de Origem se 

encontram preenchidas e fixar as condições referentes ao aspeto e ao fabrico, em função da 

qualidade que os produtores aspiram alcançar e das necessidades do mercado (Magalhães 

& Malheiros, 2003). 

 

2.6.3 Queijo  

O queijo é considerado um alimento quase completo, apresentando entre 97 e 99% 

de digestibilidade. Os principais constituintes do queijo são as caseínas, água, gordura e 

sais. A proporção dos constituintes varia consoante o tipo de queijo (Lidon & Silvestre, 

2007). 

O queijo é um produto fresco ou curado, com uma consistência variável. Obtém-se 

a partir do processamento de leite (inteiro ou parcialmente desnatado), da nata do leitelho, 

ou da mistura de alguns ou de todos estes produtos, incluindo o soro (Lidon & Silvestre, 

2007). O queijo fresco é obtido por dessoramento, após a coagulação do leite (envolvendo a 

fermentação láctica e/ou adição de coalho). O queijo curado resulta da manutenção deste, 

durante determinado tempo, em condições específicas de temperatura e de humidade. Os 
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queijos tradicionais são produtos resultantes de transformações do leite, a partir dos 

recursos característicos das diversas regiões, surgindo do conjunto das realidades 

geográficas e sócio económicas das regiões, como as condições edafo-climáticas próprias, 

o aproveitamento agro-pecuário possível e a tradição (Lidon & Silvestre, 2007). 

Cada queijo apresenta uma descrição, que se cinge essencialmente aos seus 

principais aspetos e sabores. De seguida encontram-se explanadas as descrições dos 

queijos tradicionais portugueses analisados, no presente trabalho. 

Queijo Serra da Estrela DOP 

O queijo Serra da Estrela é obtido pelo esgotamento lento da coalhada, após a 

coagulação do leite de ovelha cru estreme, obtido pela ordenha de ovelhas Bordaleiras 

Serra da Estrela ou por ovelhas Churras Mondegueiras, e cardo (Cynara cardunculus, L) 

como agente coagulante. 

É um queijo curado, de cor branca a amarelada, de pasta semi-mole, amanteigada, 

bem ligada, cremosa e untuosa. Apresenta poucos ou nenhuns olhos e é deformável ao 

corte. Apresenta uma forma de cilindro baixo (tipo prato), regular e sem bordos definidos, 

possui um abaulamento lateral e ligeiramente na face superior. 

O seu aroma e sabor são limpos, ligeiramente acidulado e bouquet suave (Estrela 

Coop., 2001). 

Queijo de Ovelha Amanteigado de Seia 

As características apresentadas pelo queijo de Ovelha Amanteigado de Seia, são 

idênticas às do queijo Serra da Estrela DOP. 

São queijos semelhantes, a principal diferença existente é a certificação da DOP, o 

queijo de Ovelha Amanteigado de Seia não é certificado. 

Queijos da Beira Baixa DOP (Castelo Branco / Amarelo/ Picante) 

Os queijos da Beira Baixa são queijos obtidos a partir de leite cru de ovelha da raça 

Merina e de outras raças bem adaptadas à região ou de leite cru de ovelha e cabra da raça 

Charnequeira e de outras adaptadas à região. São queijos bastante típicos e profundamente 

ligados à região de origem e às práticas de pastorícias aí desenvolvidas, tendo em 

consideração o tipo de solos, clima e pastagens e ao saber fazer desenvolvido na área 

geográfica delimitada (Associação de Produtores de Queijo de Castelo Branco, 2010).  

Os queijos da Beira Baixa devem ser conservados de modo correto. Durante o 

armazenamento, a temperatura deve estar entre os 0ºC e os 5ºC, durante o transporte entre 

os 0ºC e os 10ºC e no retalhista entre os 0ºC e os 12ºC. Quando se pretende utilizar uma 

conservação prolongada, são permitidas temperaturas até -11ºC, para que as características 

do aroma, sabor e textura da pasta se mantenham intactas ( Associação de Produtores de 

Queijo de Castelo Branco, 2010). 
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Seguidamente irão ser explicitadas os três tipos de queijo desta zona, mais 

especificamente, o Queijo Castelo Branco, o Queijo Amarelo e o Queijo Picante. 

Queijo Castelo Branco DOP 

É um queijo curado, de pasta semi-dura ou semi-mole, suavemente amarelada, 

com alguns olhos pequenos. Obtém-se por esgotamento lento da coalhada, após 

coagulação do leite cru de ovelha, estreme por ação de uma infusão de cardo (Cynara 

cardunculus) e proveniente da área geográfica de produção delimitada. 

Apresenta a forma de um cilindro baixo (tipo prato), regular, com abaulamento 

lateral e ligeiro na face superior, sendo que os seus bordos não são definidos. 

A sua crosta apresenta um aspeto liso, bem formado e inteiro, uma cor que varia 

entre amarelo palha a amarelo-torrado. No início, a crosta apresenta uma consistência 

maleável ficando dura com o decorrer do tempo. Este tipo de queijo apresenta uma pasta de 

textura fechada (provocando um som macio e ligeiramente timpânico), tem um aspeto 

untuoso, com alguns olhos, e apresenta uma cor branco amarelada regular. Possui um 

aroma e um sabor acentuados (Associação de Produtores de Queijo de Castelo Branco , 

2010). 

Queijo Amarelo da Beira Baixa DOP 

O queijo Amarelo da Beira Baixa é um queijo curado, de pasta semi-dura ou semi-

mole e apresenta alguns olhos irregulares. Este queijo é obtido por esgotamento de 

coalhada após a coagulação do leite cru, estreme, ou da mistura de leite de ovelha e cabra, 

crus, por atuação do coalho animal, produzido em área geográfica de produção delimitada. 

Possui a forma de um cilindro baixo (tipo prato), regular, com um ligeiro abaulamento lateral 

e com bordos definidos. A sua crosta tem uma consistência semi-dura, o seu aspeto é bem 

formado, fino e inteiro. Apresenta uma cor amarela ou amarela palha. Este tipo de queijo 

apresenta uma textura fechada, mediamente amanteigada e o seu aspeto é untuoso 

(Associação de Produtores de Queijo de Castelo Branco , 2010).  

Queijo Picante da Beira Baixa DOP 

O queijo Picante da Beira Baixa é um queijo curado, com uma pasta dura ou semi-

dura, sem olhos ou com pequenos olhos irregulares. A sua cor varia entre o branco sujo e o 

acinzentado. Apresenta uma textura quebradiça e muito fechada. Este queijo é obtido por 

esgotamento da coalhada após coagulação do leite de ovelha ou de cabra, cru, estreme, ou 

em mistura de leite de ovelha e cabra, crus, por ação do coalho animal e produzido na área 

geográfica delimitada. Tem a forma de um cilindro baixo (tipo prato), as suas faces são 

direitas, lisas e com bordos definidos. Este queijo não apresenta formação de crosta. O seu 

aroma e sabor são ativos, possuindo um sabor forte e acentuadamente picante (Associação 

de Produtores de Queijo de Castelo Branco , 2010).  
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Queijo de Azeitão DOP 

O Queijo de Azeitão é obtido de leite cru de ovelha, estreme, coagulado com o 

cardo (Cynara Cardunculus, L.). Apresenta uma forma cilíndrica, de pequeno tamanho e a 

casca é fina e de cor amarelo-palha. A pasta deste queijo é mole, muito macia, fechada, 

com poucos olhos, cremosa ou amanteigada e de cor amarelo pálido ou esbranquiçada. 

Deforma-se ligeiramente após o corte, na medida em que quando a pasta está muito liquida 

“entorna”, sendo este aspeto considerado um defeito do queijo. O cheiro é suave e láctico 

(Modesto & Barbosa, 2007). O aroma e o sabor são um misto de ácido e salgado e tem uma 

leve presença de amargo e picante (Queijo de Azeitão – Arclosa, 2012) 

Queijo Serpa DOP 

O Queijo de Serpa é um queijo curado, com forma de cilindro regular, apresentando 

algum abaulamento lateral e sem bordos definidos. A sua crosta é inteira, lisa, fina ou 

mediamente espessa (mas bem formada), pode existir alguma rugosidade, a sua cor é 

amarelo-palha forte. Relativamente à pasta apresenta uma consistência untuosa, semi-mole, 

de coloração branco-marfim. A sua textura é fechada, com alguns olhos e deformável à 

zona do corte. O queijo Serpa DOP é coagulado com o cardo (Cynara Cardunculus, L.), 

apresenta um aroma intenso e sabor limpo, forte, ligeiramente picante, pungente, são 

característicos do queijo Serpa DOP (Modesto & Barbosa, 2007).  

Queijo de cabra curado 

As matérias-primas utilizadas para o fabrico do queijo de cabra transmontano são o 

leite de cabra, de raça Serrana, cru e estreme, sal e coalho de origem animal. Este queijo 

apresenta uma crosta semi-dura, bem formada, lisa, de cor branca e uniforme. O seu aspeto 

é pouco untuoso e com presença de alguns olhos. Apresenta um aroma intenso e 

agradável, um sabor limpo e, por norma, um ligeiro travo a picante. O conhecido queijo de 

cabra “velho” possui características diferentes, na medida em que apresenta a crosta dura 

ou extra-dura, inteira, bem formada, lisa, com uma coloração branca ou vermelha (devido ao 

pimentão) e textura não amanteigada. Apresenta alguns olhos e é pouco untuoso. O seu 

aroma característico é intenso e agradável, o sabor limpo, e geralmente com um ligeiro travo 

a picante (ANCRAS, 2010).  

Queijo São Jorge DOP 

O Queijo de São Jorge DOP é produzido a partir de leite de vaca cru na Ilha de São 

Jorge, nos Açores. É um queijo curado de consistência firme. A crosta tem uma consistência 

dura, uma cor amarelo escuro (por vezes com manchas castanho avermelhadas) de aspeto 

liso, bem formada, podendo ter revestimento de parafina ou de outros revestimentos 

plásticos adequados e incolores. A pasta deste queijo tem uma textura firme, por vezes 

quebradiça, apresentando cor amarela, com muitos olhos pequenos e desiguais, 
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desigualmente repartidos na massa. O seu aroma e sabor são limpos, ligeiramente picante e 

com bouquet forte (U.C.R.L. de São Jorge).  

Queijo Terrincho Velho DOP 

O Queijo Terrincho Velho é um queijo curado, de pasta dura, fechada e uniforme. 

Apresenta cor amarelada, aspeto untuoso com alguns olhos, possui forma de cilindro baixo. 

A crosta é dura, inteira, por vezes rugosa, uniforme e bem formada. A sua cor é vermelha, 

devido a ser untado com pimentão. O seu aroma e sabor são fortes e característicos (Queijo 

Terrincho Velho, 2012). 

Queijo de Nisa DOP 

Segundo o Decreto Regulamentar nº 6/93, é um queijo curado, de pasta semi dura, 

de tonalidade branco amarelada, fechado, com alguns olhos pequenos. O leite utilizado é 

cru, estreme por ação de uma infusão de cardo (da espécie Cynara Cardunculus, L.). 

Apresenta forma de cilindro baixo, regular, com bordos definidos e manifesta um ligeiro 

abaulamento lateral. A crosta do queijo de Nisa DOP inicialmente apresenta-se maleável, 

passando a dura. A sua aspeto é inteira, bem formada, lisa ou ligeiramente rugosa e de 

espessura fina. A cor varia entre amarelo-palha e o amarelo-torrado. Relativamente à pasta 

apresenta uma textura fechada, um aspeto untuoso, com coloração branco-amarelada, 

uniforme. O aroma e sabor são sui generis, com cheiro marcado e com um sabor 

ligeiramente acidulado (Decreto Regulamentar nº6/93 de 16 de Março – Queijo de Nisa, 

2012). 

Queijo Mestiço de Tolosa IGP 

O Queijo Mestiço de Tolosa IGP é um queijo curado, que apresenta uma pasta 

semi-mole. A sua crosta é ligeiramente rugosa, fina, inteira, por vezes untuosa, e a sua cor 

varia entre o amarelo e o alaranjado, apresentando uma tonalidade uniforme. A sua forma é 

regular com arestas vivas e bem definidas e a sua consistência varia de maleável a dura. A 

pasta do queijo Mestiço de Tolosa é bem ligada, pouco fechada, de olhos pequenos e cor 

amarela alaranjada. O seu “bouquet” é ligeiramente agressivo, limpo, picante e agradável. 

O agente coagulante utilizado neste tipo de queijo, o cardo, é da espécie Cynara 

Cardunculus. O tempo de cura deste queijo varia entre três a quatro semanas (Agrupamento 

de Produtores Pecuários do Norte Alentejo).  

Queijo Ovelha, Cabra e Vaca, Queijo Mistura 

Queijo obtido a partir de mistura de leites de diferentes espécies. Segundo o 

fabricante este queijo apresenta um sabor forte atribuído à mistura de leites utilizada e uma 

textura semi dura, para um tempo de cura mínimo de 30 dias. 

Queijo Flamengo 
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Segundo a NP – 1920 (1985), queijo Flamengo é um queijo curado de pasta 

amarela clara, semidura, com poucos olhos disseminados na pasta. Apresenta uma 

consistência firme, obtido pelo dessoramento após coagulação do leite inteiro ou 

parcialmente desnatados depois de pasteurizado. O teor de humidade varia de 54% e 63%, 

e o teor de massa gorda varia entre 10% a 60% (em resíduo seco). Os ingredientes 

essenciais para o fabrico do queijo flamengo são leite, coalho, sal e fermentos lácticos. O 

leite em pó, a nata, o leitelho, a proteína de soro, o cloreto de cálcio e o carbonato de cálcio, 

são considerados facultativos.  

 

2.6.4 Enchidos 

Os enchidos pertencem ao grupo dos preparados à base de carne. São produtos 

curados, produzidos a partir de carne, vísceras (dependendo dos casos), 

condimentos, especiarias e aditivos. Sofrem um período de maturação e cura, 

podendo incluir a fumagem (Lidon & Silvestre, 2007).  

Tendo em consideração que existem inúmeros enchidos tradicionais, seguidamente 

irá ser apresentada uma descrição resumida de cada enchido analisado no presente 

trabalho. 

Salpicão de Vinhais IGP 

O Salpicão de Vinhais é um enchido produzido desde o século XVIII no Norte de 

Portugal, em Trás-os-Montes (Ferreira et al.). Este enchido é produzido a partir de lombo ou 

lombinho de porco, da raça Bísara ou do cruzamento desta raça (desde que tenha 50% de 

sangue bísaro). Este enchido é fumado, tem um formato reto, cilíndrico e apresenta uma cor 

castanha clara. O fabrico do Salpicão de Vinhais compreende diferentes fases, 

nomeadamente, o corte, a condimentação, enchimento, fumagem e a cura. Na fase do 

corte, a carne do lombo e lombinhos é cortada em pedaços de forma cúbica. Os 

ingredientes utilizados na condimentação são o sal, água, vinho, louro, alho e colorau doce. 

Após o repouso do preparado, procede-se ao enchimento, em tripa grossa de porco, sendo 

que uma das extremidades encontra-se cosida e a outra é atada. A forma de atar é 

particular: efetuam-se dois nós na extremidade da tripa, seguidamente é virada e dá-se mais 

um nó. Quando é cortado, consegue-se visualizar uma massa bem ligada, de cor vermelha 

viva e de tonalidade heterogénea. O processo de cura é fomentado num local fresco e 

escuro, até o salpicão adquirir características sápidas e aromáticas. Pode ocorre uma 

fumagem suave, em lareira ou em fumeiros caseiros, com lenha à base de carvalho e/ou 

castanho. Estas duas fases têm uma duração mínima de quarenta dias (Regulamento (CEE) 

Nº2081/92 do conselho - Pedido de Registo: Artº5º, Nº Nacional do processo: 76/97). 
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Lombo Branco de Portalegre IGP 

O Lombo Branco de Portalegre apresenta-se em formato direito, com aspeto 

exterior rosado e brilhante. Quando cortado, o seu aspeto é igualmente de cor rosada, com 

pequenas infiltrações de gordura intersticial e com uma fina camada de gordura entre a 

carne e o invólucro. As principais matérias-primas utilizadas na produção deste enchido são 

o lombo de porco de raça alentejana e sal. Por vezes, adiciona-se vinho da região e alho 

não germinado. Este enchido é ensacado e enguitado com fio de algodão, apertado nas 

extremidades com um duplo torção ou com uma dupla atadura e é curado ao ar. Como 

invólucro utiliza-se a “pele das banhas”, ou seja, as membranas serosas ou em alternativa a 

tripa grossa de porco. Apresenta um sabor agradável, suave e delicado, um pouco salgado 

e às vezes ligeiramente picante. A sua textura é pouco fibrosa e muito macia. Para obtenção 

do Lombo Branco de Portalegre, é necessário realizar a desmancha das carcaças por forma 

a obter-se os lombos, sendo estes posteriormente temperados, ensacados e curados (a 

cura ocorre ao ar livre) (Regulamento (CEE) Nº 2081/92 do conselho - Pedido de Registo 

Artº5º - Nº nacional do processo 65/96, 24.1.97). 

Painho de Portalegre IGP 

O aspeto exterior do Painho de Portalegre IGP é avermelhado – negro, brilhante, 

com uma consistência semi rija. Quando se efetua um corte neste enchido, observa-se uma 

massa bem ligada e marmoreada. O sabor é levemente salgado, podendo ter um leve travo 

a picante e um leve aroma a fumado. As principais matérias-primas utilizadas na produção 

do Painho de Portalegre são a carne e gorduras rijas de porco de raça alentejana (perna, 

espádua, lombinhos e cabeças de lombo), sal, pimentão-doce, pimentão da horta em 

massa, alho não germinado. Pode igualmente conter vinho da região. 

O fabrico do Painho de Portalegre compreende diferentes fases, mais 

especificamente, a preparação da carne e gorduras, adição de temperos, enchimento e 

fumagem. Primeiramente ocorre a preparação da carne e gorduras. Estas são migadas 

separadamente para que o produto fique uniformizado, através da mistura dos ingredientes 

em percentagens pré definidas. Após o preparo da miga adicionam-se os temperos. 

Homogeneizada a mistura, coloca-se em repouso entre dois a três dias em local seco e 

fresco. O enchimento é efetuado manualmente em tripa natural seca. Seguidamente é 

realizada a fumagem, sendo utilizada lenha de azinho e/ou sobro, bem seca. Este processo 

ocorre entre dez a trinta dias. No final do período da fumagem os enchidos adquirem as 

características sápidas e aromáticas típicas (Agrupamento de Produtores Pecuários do 

Norte do Alentejo).  

Paio do Lombo Sicó 
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O Paio do Lombo Sicó é um produto obtido a partir de lombo de suíno, 

condimentado com sal, massa de pimentão, colorau, massa de alho, pimenta, vinho e piripiri 

(Fumeiros Henrique, 2012). A textura deste produto é uniforme com invólucro sem roturas, 

consistência firme e forma cilíndrica. 

Paio da Presa 

O Paio da Presa é constituído principalmente pelas peças denominadas “presas” de 

porco preto. O porco preto é de raça alentejana (inscrito no livro no livro genealógico 

português de suínos-secção raça alentejana). A bolota faz parte da alimentação destes 

animais. Os principais temperos adicionados à carne são, massa de pimentão, alho, vinho e 

especiarias. Neste enchido utiliza-se tripa natural, atada à mão e bem aderente à massa. A 

cura ocorre ao ar e a fumagem faz-se em lenhas de azinho (Montanheira, 2012). 

Presunto de Chaves 

O presunto de Chaves tem uma forma arredondada, sem a extremidade podal, 

mantendo o courato. Devido à forma como os porcos são suspensos posteriormente à sua 

morte, este presunto evidencia uma dobra na articulação femuro-tibial. Possui uma textura 

homogénea, pouco fibrosa, tenra e suculenta. A carne apresenta um sabor único, 

ligeiramente salgado e fumado. Apresenta aromas de fumo e gordura (Pires, 2007). As 

propriedades únicas do presunto de Chaves devem-se à conjugação das características das 

matérias-primas utilizadas e das condições climáticas associadas ao “saber fazer” da 

população. Os porcos são alimentados com restos de alimentos e excedentes da 

agricultura. O abate é efetuado entre Dezembro e Janeiro. Durante o abate as carcaças, são 

chamuscadas, lavadas e penduradas. A desmancha ocorre no dia seguinte ao abate. A 

pendura, como referido anteriormente, é realizada de modo diferente do habitual, um dos 

fatores que distingue o presunto de Chaves dos outros presuntos. As peças utilizadas 

(oriundas dos membros posteriores) são de fêmeas ou de machos castrados, entre os 100 

kg e 200 kg de peso vivo. Os condimentos utilizados são o pimentão-doce, azeite e banha. 

No que concerne à preparação do presunto, este é aparado em forma redonda e cortado 

pela extremidade podal. Seguidamente são transportados para a salga. Antes da realização 

da salga, são esfregados com sal e vinho, facilitando assim a penetração do sal. O período 

de cura demora aproximadamente trinta dias. Após a salga, os presuntos são fumados, em 

média durante sessenta dias. Após a fumagem, encontra-se pronto para ser consumido 

(Pires et al., 2007). 

Lombo Fumado Ponte de Lima 

O lombo fumado de Ponte de Lima é constituído essencialmente por lombo de 

porco, massa de pimentão, alho, colorau e vinho. Para o fumeiro é utilizada lenha de loureiro 

ou azinho. 
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Salpicão Ponte de Lima 

O Salpicão Ponte de Lima é constituído por carne e gordura de suínos, vinho verde, 

massa de pimentão, alho e colorau. É utilizada a lenha de loureiro ou azinho para a 

fumagem. 
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3. Materiais e Métodos 

 

Como se referiu, os objetivos principais do trabalho centravam-se no estudo de produtos 

tradicionais. No caso dos enchidos pretendia-se verificar se existiam diferenças marcantes 

entra amostra inteira e a fatiada, para cada um dos enchidos em estudo. Para os queijos o 

estudo centrava-se na obtenção de descrições de cada queijo sem demasiados conceitos 

técnicos, de modo a serem mais percetíveis pelos consumidores e possibilitarem uma 

escolha mais de acordo com o que os mesmos procuram. 

A abordagem sensorial pareceu ser a que mais podia contribuir para atingir estes 

objetivos e, portanto, a parte experimental deste trabalho desenvolveu-se nessa vertente, 

com uma componente técnica na área da análise sensorial mínima mas a necessária para 

que os resultados baseados nas respostas de um painel sensorial interno, não treinado, 

pudesse ao mesmo tempo proporcionar resultados a nível do consumidor mas minimamente 

fiáveis e até suscetíveis de tratamento estatístico que conferisse alguma confiança quanto 

às conclusões. 
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3.1 Produtos Analisados 

Os produtos avaliados sensorialmente no presente trabalho foram catorze tipos de 

queijos e oito tipos de enchidos, como se apresentam nas tabelas VIII e IX.  

 

Tabela VIII - Queijos tradicionais analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queijos Analisados 

Queijo Amarelo da Beira Baixa DOP 

Queijo de Azeitão DOP 

Queijo de Cabra Curado 

Queijo de Castelo Branco DOP 

Queijo Flamengo 

Queijo Mestiço de Tolosa IGP 

Queijo de Mistura 

Queijo de Nisa DOP 

Queijo Ovelha Curado Amanteigado de Seia 

Queijo Picante da Beira Baixa DOP 

Queijo de São Jorge 4 Meses DOP 

Queijo de Serpa DOP 

Queijo Serra da Estrela DOP 

Queijo Terrincho Velho DOP 
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                                       Tabela IX - Enchidos tradicionais analisados. 

Enchidos Analisados 

 

 

 

 

 

 

 

Os produtos supramencionados foram cedidos pelos produtores. Na receção das 

amostras foi verificado o estado da embalagem e o prazo de validade. Para cada prova 

foram utilizadas duas embalagens de cada produto. 

 

3.2 Seleção de Provadores 

Para a presente análise recorreu-se a um painel interno, constituído por 

funcionários da empresa, provadores não treinados. 

Através de uma base de dados, que continha informação sobre os provadores 

inscritos no painel, excluíram-se os provadores que não eram consumidores habituais dos 

produtos. Seguidamente, verificou-se quais os consumidores habituais dos produtos. 

No caso da análise dos queijos, foi previamente acordado com os provadores que 

estes iriam fazer parte integrante das provas dos catorze queijos em estudo. 

Ambos os painéis foram constituídos por provadores do género feminino e 

masculino de diversas idades. 

Para os testes dos enchidos foram recrutados trinta e cinco provadores e para o 

teste dos queijos vinte provadores. Foram convocados mais provadores do que o necessário 

para garantir a realização dos testes caso se verificasse alguma falta de comparência. 

O painel dos enchidos foi constituído por trinta provadores (n=30), e o painel dos 

queijos por dezasseis provadores. 

 

Enchidos Analisados 

Lombo Branco de Portalegre IGP 

Lombo Fumado Ponte de Lima 

Painho de Portalegre IGP 

Paio da Presa 

Paio do Lombo Sicó 

Presunto de Chaves 

Salpicão Ponte de Lima 

Salpicão de Vinhais IGP 
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3.3 Prova Sensorial 

As provas sensoriais foram realizadas na sala de provas da empresa. A sala 

dispunha de fogão, forno, frigorifico, armários (para arrumação dos materiais necessários 

para a prova e para arrumação dos produtos a testar) e três cabines individuais. Possuía 

ainda um exaustor e um aparelho de ar condicionado. As paredes da sala eram de 

tonalidade branca. 

Os produtos em estudo foram apresentados e codificados aleatoriamente, com 

números inteiros de três dígitos, de modo a minimizar o erro associado. A preparação das 

amostras (produtos em estudo) foi realizada imediatamente antes da prova. Todas as 

amostras foram colocadas em pratos brancos de plástico devidamente codificadas. Para 

além da amostra, cada provador tinha na cabine um copo com água potável, guardanapos e 

tostas ou bolachas de água e sal. 

Os provadores foram convocados para a realização das provas no próprio dia, às 

9h30min. As provas foram realizadas entre as 15h e as 17h, tendo sido convocados três 

provadores de cada vez, devido ao facto de existirem apenas três cabines. 

 Foi realizada apenas uma prova para cada tipo de produto. 

 

3.4 Testes Efetuados 

Para as provas sensoriais dos queijos, estes foram cortados em quantidade 

suficiente para a realização da prova, de forma a assegurar a observação das propriedades 

sensoriais. As amostras foram cortadas à temperatura mencionada na embalagem ou 

estabelecida pela legislação nacional, tendo em consideração as especificações do produto. 

Durante a realização da prova a temperatura das amostras encontrava-se entre os 12ºC e 

os 16ºC. 

Para facilitar a utilização da ficha de prova, efetuou-se, em primeiro lugar, uma lista 

de descritores (anexo 1) com as principais características dos queijos em estudo para cada 

atributo. Os atributos estudados foram as seguintes: crosta/casca, forma, consistência, cor e 

textura da pasta, incluindo a presença e o tipo de olhos, cheiro, sabor e aroma. A lista de 

descritores foi elaborada com base nos cadernos de especificações dos produtos em 

questão e na roda dos aromas (Figura 9). 
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A ficha de prova (Figura 10) era composta por uma tabela com duas colunas. Na 

coluna da esquerda foram apresentados os atributos em estudo, enquanto a coluna da 

direita encontrava-se em branco para que os provadores descrevessem todas as 

características que conseguiam identificar nos queijos em análise. 

Na cabine de prova, os provadores tinham acesso à folha supramencionada, à folha 

de descritores e à amostra para análise. Na bancada encontrava-se metade do queijo para 

que os provadores conseguissem fazer a observação do queijo inteiro. 

A folha de descritores foi devidamente explicada aos provadores, antes do início 

das provas. Foi igualmente explicado que a referida folha servia apenas como um 

documento de suporte. Os descritores foram agrupados relativamente às características do 

queijo, em aspeto exterior, forma e consistência da pasta, textura, aspeto, aroma e sabor. 

Posteriormente, foi anotada a frequência de utilização de cada descritor.  

Figura 9 - Roda dos Aromas (Noble, 1980) 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas descrições efetuadas, foram então construídas outras, pretendendo 

serem mais adequadas à compreensão por parte do consumidor, como estava definido nos 

objetivos do trabalho relativamente ao queijo. 

A etapa seguinte consistiu em tentar reduzir o número de descritores através da 

análise da nomenclatura utilizada ou da utilização de uma nova nomenclatura, eliminando 

sinónimos, por exemplo. No final desta etapa, foi registada a frequência dos novos 

descritores. 

Posteriormente, procurou-se outra abordagem à descrição dos queijos, com base 

na frequência de utilização das propriedades dos diferentes queijos, partindo do pressuposto 

de que os provadores, como consumidores, dariam, para cada tipo de queijo, mais 

importância às características por si mais referidas. 

Através dos descritores utilizados para avaliação das diferentes propriedades dos 

queijos, foi constituída uma tabela de frequências de utilização dos termos usados, 

independentemente do juízo de valor inerente aos mesmos. Ficámos assim com uma 

Figura 10- Folha de avaliação para os queijos tradicionais. 

Ficha de Avaliação de Queijos Tradicionais

Produto:__________________________________________________________ Data: ___ /___ /___

Nome: ___________________________________________________________

Avalie a amostra quanto aos atributos abaixo enumerados. Descreva todas as características que consiga identificar.

Casca

Cor

Olhos

Textura/Consistência

 Sabor/Cheiro e Aroma

Obrigada
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medida da frequência de utilização pelos provadores, dos descritores para as características 

de cada tipo de queijo, isto é, com uma aproximação à importância que cada propriedade 

revela na descrição de cada tipo de queijo por parte dos consumidores. 

A Classificação Hierárquica (CH) e a Análise em Componentes Principais (ACP), 

dois métodos de estatística multivariada, foram as metodologias estatísticas utilizadas para, 

a partir das frequências de utilização dos descritores das propriedades do queijo, tentar 

detetar diferenças de atitudes dos provadores face aos diferentes tipos de queijos e associar 

a estes grupos as diferentes propriedades ou as propriedades mais importantes para a 

descrição dos diferentes queijos na ótica dos provadores/consumidores (visto que se trata 

de provadores não treinados). 

Para os enchidos as amostras inteiras foram fatiadas com uma espessura 

semelhante às amostras fatiadas, estas foram retiradas da embalagem algum tempo antes 

da realização da prova. Foi utilizado um teste de escala hedónica, na medida em que os 

objetivos consistiam em verificar qual das amostras apresentadas (fatiado ou inteiro) era 

selecionada como preferida e se havia diferenças marcantes entre elas. O referido teste 

continha uma escala de 1 a 8, em que o 1 correspondia a “desgosto extremamente” e o 8 a 

“gosto extremamente” e um campo destinado aos comentários dos provadores, de 

preenchimento facultativo. O provador assinalava a pontuação que considerava adequada, 

podendo inclusivamente opinar sobre o enchido, tendo em consideração os seus principais 

atributos, quer negativos, quer positivos. A ficha de prova utilizada encontra-se na figura 

11. 
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Posteriormente à realização dos testes, toda a informação foi tratada em Excel, 

onde se teve acesso à média, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, intervalo interquartil 

e a percentagem de pontuações na zona positiva da escala. Através da informação obtida 

nas provas foi realizado um gráfico de barras, que permitiu analisar a pontuação dada por 

cada provador. Foi ainda efetuado um gráfico circular, em que se pretendia verificar a 

intenção de compra do produto. 

Após a obtenção dos resultados, efetuou-se a análise estatística dos mesmos; 

opção “dados”, “ análise de dados” e “T- test: Paired Two Samples for Means”. Com os 

resultados obtidos através da análise estatística, verificou-se se o ItstatI era maior ou menor 

do que o Tcrit . Quando o ItstatI se apresentou menor do que o Tcrit   concluiu-se que não 

existiam diferenças significativas entre as amostras. Quando o ItstatI se apresentou maior do 

Figura 11 - Folha de prova utilizada para a avaliação dos enchidos. 
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que o Tcrit concluiu-se que existiam diferenças significativas (para p <0.05) entre as 

amostras. 

De referir, ainda, que foram realizados relatórios que contemplam toda a 

informação retirada no presente estudo, para cada um dos produtos. A partir do anexo 16 

encontram-se os relatórios. 
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5 Resultados e Discussão 

 

5.1 Queijos 

Como já foi referido, a avaliação de 14 tipos de queijo pelo painel interno da 

empresa, proporcionou, apesar da folha de descritores a auxiliar a ficha de avaliação, uma 

diversidade grande de comentários referentes à descrição das características dos produtos. 

A análise dessa diversidade tornou difícil concluir sobre a descrição dos produtos, com a 

consequência natural de esta tender para descrições semelhantes às que constam nas 

descrições oficiais ou, pela inversa, a descrições pouco técnicas e até pouco informativas e 

discriminantes relativamente aos diferentes tipos de queijo. 

As definições obtidas a partir das descrições efetuadas pelos provadores, 

encontram-se descritas seguidamente. 

Pode-se definir o queijo flamengo, como um queijo de consistência mole, de pasta 

bem ligada, amanteigada e aveludada com forma de bola regular e casca fina. 

Praticamente não apresenta olhos, com cheiro, sabor e aroma láctico, suave e pouco 

intenso. A sua cor interior é amarelada e homogénea. 

O queijo de ovelha amanteigado de Seia apresenta uma forma de cilindro, regular 

mas com alguma deformação. A sua casca é mal formada, fina, seca, lisa e elástica. 

Queijo de pasta mole, apresenta uma textura suave, com boa consistência, cremoso e um 

pouco gordurosa. Possui poucos olhos e de pequenas dimensões. A sua cor na pasta é 

branco perola, no exterior varia entre branca a amarela não uniforme. O aroma e sabor são 

apelativos, intensos, fortes, lácticos e ligeiramente salgado. 

O queijo Amarelo da Beira Baixa possui forma de cilindro baixo, tipo prato, regular, 

com arestas bem marcadas, com abaulamentos nas faces laterais e sem abaulamento na 

face superior. Apresenta uma crosta espessa, rugosa e untuosa. A sua consistência é rija e 

a pasta é seca. Possui poucos olhos, pequenos e irregulares. No interior a sua cor é 

branco marfim e no exterior amarelo suave. Apresenta um sabor forte a palheiro, forragem, 

ligeiramente picante, apelativo, intenso e um pouco salgado. Ligeiro travo a torrado. 

Pode-se definir o queijo Mestiço de Tolosa IGP como um cilindro baixo, regular, 

com arestas pouco marcadas. A sua casca é fina, é seca, rugosa, inteira, irregular e de 

coloração alaranjada, devido à massa de pimentão. A sua consistência e textura da pasta 
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é mole, amanteigada, ligada e homogénea. Apresenta muitos olhos pequenos, irregulares 

e de diferentes tamanhos. A cor da casca é laranja intenso e a sua pasta possui uma 

coloração branca amarelada. O seu aroma e sabor é forte, animal, láctico e intenso. 

O queijo Castelo Branco DOP possui forma cilíndrica, tipo prato e regular. A sua 

casca é espessa, húmida e untuosa. Este queijo possui olhos pequenos. A sua cor exterior 

é amarela palha forte, uniforme enquanto a cor interior é amarelada, mais esbranquiçada 

no centro. Apresenta sabor e aroma fortes, intensos, ácido, salgado mas não picante. 

O queijo Picante da Beira Baixa DOP tem forma de cilindro, sem arestas e sem 

superfícies abauladas. Não apresenta casca, a sua consistência e textura são firme, 

homogénea e semi dura. Apresenta poucos olhos, de tamanho pequeno e irregulares. A 

sua cor varia de branco sujo a acinzentado. O seu aroma e sabor é forte, salgado, 

presente, picante e acre. 

Pode-se definir o queijo São Jorge DOP (4 meses) como um queijo em forma de 

cunha, com crosta rija, espessa, lisa, algo gordurosa e brilhante. A sua consistência e 

textura é dura e seca. Apresenta poucos olhos, pequenos e irregulares. No interior do 

queijo a sua cor é amarelo claro e homogénea enquanto que no exterior é amarela mais 

escura. O seu sabor é picante, forte, apelativo e intenso. 

O queijo de Serpa DOP apresenta uma forma de cilindro regular e sem arestas 

visíveis. Com crosta lisa, seca e homogénea. Queijo de consistência mole e amanteigada. 

Apresenta poucos olhos, pequenos e irregulares. Com cor amarelo palha baça no exterior 

e na interior branca amarelada. O seu sabor é picante, animal, apelativo, forte, fresco e 

intenso. 

O queijo Serra da Estrela DOP possui forma de cilindro, tipo prato e com superfícies 

abauladas, a sua crosta é espessa, inteira, rija, rugosa e bem formada. Apresenta uma 

consistência mole e amanteigada. Possui poucos olhos ou mesmo ausência de olhos. A 

sua cor é amarela claro na pasta e amarela palha na casca. Possui um aroma e sabor 

forte, presente, frutado, acre e erva. 

Pode-se definir o queijo Terrincho Velho DOP como um queijo um cilindro baixo, com 

crosta rugosa, fina, seca e revestida de pimentão. Apresenta olhos pequenos, irregulares e 

mal distribuídos. A sua cor no interior é branca amarelada e a sua casca encontra-se 

coberta com massa de pimentão. O seu aroma e sabor é intenso, forte, picante, apelativo, 

agradável, presente, láctico e ligeiramente salgado. 

O queijo de Azeitão DOP possui forma cilíndrica baixo e irregular. A sua casca é 

seca e não uniforme. De consistência mole, amanteigada, untuosa, homogénea e 

destacável. A casca apresenta uma cor amarelada e a sua pasta branca. Este queijo possui 

um aroma e sabor forte, intenso, ligeiramente picante, apelativo, amanteigado e láctico. 
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O queijo de Cabra Curado é um queijo com forma de cilindro tipo prato. A sua crosta 

é espessa e seca. Queijo de consistência semi dura, de pasta compacta, não ligada, húmida 

e untuosa. Apresenta alguns olhos pequenos e mal distribuídos. No interior a sua cor é 

branco suja e a sua crosta é amarelo-torrada. O seu sabor é presente, animal, áspero, 

picante, láctico e acre. 

Podemos definir o queijo de Nisa DOP, como um queijo com forma de cilindro, tipo 

prato e regular. A sua casca é inteira, bem formada, seca, espessa, rugosa, rija e 

homogénea. Queijo com consistência semi dura, firme, seca, compacta e ligada. Apresenta 

poucos olhos. A sua cor exterior é amarela palha e no interior é branca amarelada. O seu 

sabor é intenso, presente, ligeiramente picante e láctico.  

O queijo de Mistura apresenta uma forma de cilindro baixo, regular, com arestas 

visíveis e muito bem marcadas. Queijo sem abaulamento nas faces superior e laterais. A 

sua crosta é espessa, inteira, rija, fina e seca. Não apresenta olhos. Apresenta uma cor 

amarela palha, baça e uniforme na casca e na pasta tem uma coloração esbranquiçada. O 

sabor é forte, apelativo, ligeiramente ácido e láctico.  

 Podemos verificar que as definições elaboradas pelos provadores, são 

semelhantes às das definições já existentes, apresentadas na parte teórica deste trabalho. 

Este resultado pode-se dever ao facto dos provadores se terem baseado na folha de 

descritores e também por se tratar de provadores não treinados. Deve salientar-se que 

algumas indicações revelaram queijos com alguns defeitos (por exemplo, “crosta mal 

formada”), os quais se identificam quando se comparam as descrições e as definições 

existentes, apesar de, na construção das descrições dos diferentes queijos, se terem 

removido elementos identificadores de defeitos evidentes dos produtos. De um modo geral 

em relação aos aromas e sabores, as definições obtidas referem um maior número de 

descritores relativamente às definições existentes. 

O passo seguinte da análise dos resultados foi reduzir o número de 

propriedades/características referidas, uma vez que as referências dos provadores foram 

predominantemente para graus ou classificações dos mesmos atributos; com esta fase da 

análise reduziram-se as descrições aos atributos encontrados, eliminando-se, por exemplo, 

sinónimos encontrados nas descrições. A cada uma das características foram associadas as 

frequências de referência por parte dos provadores. 

Dada a grande diversidade de atributos e o facto de muitos deles se referirem ao 

mesmo conjunto de propriedades, tomou-se, como passo seguinte o agrupamento dos 

mesmos em quatro classes de propriedades, as que são normalmente utilizadas na 

avaliação organoléticas da qualidade dos queijos com DOP, e que são: características da 

crosta, forma e consistência, características de textura da pasta, aroma e sabor. Retiveram-
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se, para estes grupos, os descritores e as respetivas frequências de referência para os 

diferentes tipos de queijo por parte dos provadores. Nos anexos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14 e 15 encontram-se as tabelas referentes a estes agrupamentos. Na sequência destes 

procedimentos, encontrou-se um conjunto de resultados (Tabela X) que foi utilizado para a 

análise estatística multivariada. 
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Tabela X - Resultados obtidos entre as quatro classes de propriedades para os catorze tipos de queijos e a frequência de cada descritor. 
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ABB 14 17 12 5 48 19 2 11 21 53 17 14 19 50 0 11 6 16 33 

Az 29 11 12 2 54 14 8 9 21 52 19 13 13 45 2 19 4 21 46 

CabC 20 13 10 5 48 15 4 20 13 52 30 28 5 63 1 18 6 16 41 

CB 22 16 8 1 47 12 8 17 11 48 19 8 16 43 1 9 2 19 31 

F 8 4 5 1 18 12 0 6 10 28 27 25 7 59 1 12 0 16 29 

Mist 25 9 9 1 44 21 10 17 4 52 31 20 9 60 4 15 3 20 42 

M 26 20 10 10 66 14 14 16 16 60 23 26 15 64 3 14 3 20 40 

Nisa 22 11 7 3 43 15 6 12 9 42 29 23 13 65 2 15 2 16 35 

Aseia 22 19 6 0 47 11 7 12 11 41 17 14 19 50 5 19 1 18 43 

PBB 0 0 16 0 16 14 5 31 9 59 21 32 14 67 11 12 4 16 43 

SJ4m 25 13 9 0 47 16 0 3 10 29 26 35 17 78 4 14 11 19 48 

S 14 11 11 9 45 14 6 17 16 53 29 25 17 71 1 12 8 16 37 

SE 27 10 8 5 50 16 4 14 20 54 22 6 14 42 4 12 3 18 37 

Tv 42 14 5 1 62 14 10 20 9 53 32 32 9 73 4 13 3 18 38 
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Através da análise da Classificação Hierárquica (single linkage), pudemos verificar 

que os queijos se agregaram em diferentes grupos, em função das semelhanças de 

abordagem pelos provadores, cujas composições se encontram na Tabela XI, consoante o 

nível de agregação proporcionou nove, sete, cinco ou três grupos de queijos, na encontram-

se descritos cada grupo (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Dendrograma dos queijos em estudo. 

Legenda: 

ABB – Queijo Amarelo da Beira Baixa 

DOP 

Aseia – Queijo Amanteigado de Seia 

Az – Queijo de Azeitão DOP 

CabC – Queijo de Cabra Curado 

CB – Queijo Castelo Branco DOP 

F – Flamengo 

M – Queijo Mestiço de Tolosa IGP 

Mist – Queijo de Mistura  

N – Queijo de Nisa DOP 

PBB – Queijo Picante da Beira Baixa 

DOP 

S – Queijo de Serpa DOP 

SE – Queijo Serra da Estrela DOP 

SJ4M – Queijo de São Jorge 4 meses 

DOP 

Tv – Queijo Terrincho Velho  DOP 
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Tabela XI - Diferentes grupos obtidos através do dendrograma. 

Nove Grupos Sete Grupos Cinco Grupos Três Grupos 

Picante da Beira 
Baixa (PBB) 

Picante da Beira Baixa 
(PBB) 

Picante da Beira Baixa 
(PBB) 

Picante da Beira Baixa (PBB) 

Terrincho Velho (Tv) Terrincho Velho (Tv) Terrincho Velho (Tv) Terrincho Velho (Tv) 

São Jorge 4 meses 
(SJ4M) 

São Jorge 4 meses 
(SJ4M) 

 

São Jorge 4 meses 
(SJ4M) 

São Jorge 4 meses 
(SJ4M); Flamengo (F); 

Mistura (Mist); Serpa (S); 
Nisa (N); Mestiço de Tolosa 
(M); Cabra Curado (CabC); 

Amanteigado de Seia 
(Aseia); Castelo Branco 
(CB); Serra da Estrela 
(SE); Azeitão (Az) e 

Amarelo da Beira Baixa 
(ABB) 

Flamengo (F) 
 

Flamengo (F) 
 

Flamengo (F);Mistura (M); 
Serpa (S); Nisa 

(N);Mestiço de Tolosa 
(M); Cabra Curado 

(CabC); Amanteigado de 
Seia (Aseia); Castelo 
Branco (CB); Serra da 
Estrela (SE) e Azeitão 

(Az) 

- 

Mistura (Mist) 

Mistura (Mist); Serpa 
(S); Nisa (N); Mestiço de 

Tolosa (M) e Cabra 
Curado (CabC) 

Amarelo da Beira Baixa 
(ABB) 

- 

Serpa (S) 

Amanteigado de Seia 
(Aseia); Castelo Branco 
(CB); Serra da Estrela 

(SE); Azeitão (Az) 

- - 

Nisa (N); Mestiço de 
Tolosa (M) e Cabra 

Curado (CabC) 

Amarelo da Beira Baixa 
(ABB) 

- - 

Amanteigado de 
Seia (Aseia); Castelo 
Branco (CB); Serra 

da Estrela (SE); 
Azeitão (Az) 

- - - 

Amarelo da Beira 
Baixa (ABB) 

- - - 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

52 
 

Verificamos, assim, que a agregação sucessiva dos tipos de queijo pela 

semelhança na utilização das propriedades na definição isola sempre o queijo Picante da 

Beira Baixa e o Terrincho Velho. O queijo Amarelo da Beira Baixa e o queijo São Jorge 4 

meses DOP apenas não se encontram isolados no grupo de três queijos.  

Com nove e sete grupos, o queijo Amanteigado de Seia, Castelo Branco, Serra da 

Estrela e Azeitão agregam-se formando um grupo, mostrando que os avaliadores utilizam 

provavelmente descrições baseadas nas mesmas propriedades, entre as quais o aspeto da 

crosta, a forma e referência relativamente ao aroma e sabor, mais precisamente intensidade 

e sensações trigeminais. Note-se que são queijos cujas propriedades apontam para um 

grupo que poderemos designar por “amanteigados”, tipo de queijos em que aquelas 

propriedades são importantes elementos de definição. 

Com apenas cinco grupos, isolam-se os queijos que são, de facto, de tipologia mais 

diferenciada (Terrincho Velho, Picante da Beira Baixa, Amarelo da Beira Baixa e São Jorge, 

formando-se um grupo muito heterogéneo, que poderia ser dividido em três. O queijo de 

Azeitão, Castelo Branco, Amanteigado de Seia, Serra da Estrela e Serpa, formaria um 

subgrupo, enquanto o Nisa, Mestiço de Tolosa, Mistura e Cabra Curado formariam outro. 

Devido às características destes dois subgrupos usualmente serem mais aproximadas, o 

queijo Flamengo estaria mais isolado, devido às suas características serem distintas dos 

queijos acima referidos. Possivelmente a formação deste grupo teve origem na disparidade 

de resultados, não existindo nenhum descritor comum que se destacasse dos restantes. 

A utilização da Análise em Componentes Principais, poderia tornar visíveis as 

razões para estes agrupamentos, pois é possível observar o posicionamento das amostras 

(queijos) em função das propriedades utilizadas pelos elementos do painel. 

A Análise em Componentes Principais foi efetuada a partir da tabela de dados 

utilizado para a Classificação Hierárquica, e na Tabela XII e na Figura 13 podemos verificar 

que as 3 primeiras componentes principais explicam apenas cerca de 54% da variância 

global do conjunto de dados. 

Tabela XII - Variância explicada pelas seis primeiras componentes principais. 

 
Valor Próprio 

Variância 
Total (%) 

Valor Próprio 
Acumulado 

% Acumulada 

1 3,318836 22,12557 3,31884 22,1256 

2 2,755011 18,36674 6,07385 40,4923 

3 2,045668 13,63779 8,11951 54,1301 

4 1,922000 12,81333 10,04151 66,9434 

5 1,436590 9,57727 11,47810 76,5207 

6 1,040988 6,93992 12,51909 83,4606 
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Através da Figura 13, verifica-se uma inflexão mais nítida do gráfico a partir das 

primeiras 6 componentes principais, com as quais explicaríamos cerca de 83% da variância, 

mas, em geral, a análise de resultados com tantos eixos torna-se confusa, pelo que usámos 

apenas as 3 primeiras componentes principais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela XIII, podemos verificar a correlação das diferentes variáveis 

(propriedades) com os novos eixos, permitindo notar que as duas primeiras componentes 

principais são influenciadas sobretudo pelos atributos da crosta, consistência e textura, que 

são, em geral, aspetos de mais fácil avaliação por provadores não treinados. Só depois os 

provadores usam as sensações olfato-gustativas, que estão mais correlacionadas com a 

terceira componente, juntamente com propriedades relacionadas com a forma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Gráfico dos valores próprios da matriz de correlação. 
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Tabela XIII - Correspondência das varáveis com as componentes principais (com novos eixos). 

 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Aspeto da Crosta 
(AspCrost) 

0,535427 -0,673500 -0,025629 

Cor da Crosta (CorCrost) 0,816201 -0,143491 -0,049272 

Espessura da Crosta 
(EspCrost) 

-0,220392 0,712145 0,240777 

Manchas na Crosta 
(ManchCrost) 

0,356370 0,265657 -0,286854 

Forma -0,052287 0,060428 -0,299620 

Altura (Alt) 0,317763 -0,430175 0,561545 

Outros (Out) -0,491571 0,090451 0,540779 

Consistência (Consist) 0,616244 0,566146 -0,132366 

Olhos -0,470890 -0,609572 -0,484402 

Textura (Tex) -0,645895 -0,198250 -0,258133 

Cor 0,465014 0,599134 0,208433 

Sabor -0,546611 0,083664 0,664870 

Aroma 0,167734 -0,362508 0,095580 

Sensações Trigeminais 
(Trig) 

-0,046318 0,378519 -0,506421 

Intensidade (Intens) 0,530164 -0,366277 0,367266 

 

As variáveis de maior correlação (positiva ou negativa) com os eixos estão mais 

distanciadas da origem, o que levará à distribuição das amostras segundo estas influências. 

Nas Figuras 14, 15, 16, estão representadas a dispersão das variáveis sobre os 

planos definidos pelos eixos 1x2, 1x3 e 2x3, respetivamente, em consonância com as 

correlações com as 3 primeiras componentes principais. 
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Figura 14 – Representação da dispersão das variáveis sobre o plano definido pelos eixos 1 e 2 (correlação entre 

as duas primeiras componentes principais). 

Figura 15 – Representação da dispersão das variáveis sobre o plano definido pelos eixos 1 e 3 (correlação entre 

a primeira e a terceira componente principal). 
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Nas Figuras 17, 18 e 19 encontra-se a distribuição das amostras nos três planos 

definidos pelas 3 primeiras componentes principais através da influência das referências às 

diferentes propriedades. 

Relativamente ao plano 1x2 (Figura 17), verificamos que o queijo Picante da Beira 

Baixa DOP aparece destacado por falta de referências à crosta, com as únicas referências a 

serem feitas à espessura da mesma, e por muitas referências à textura (Tabela X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Representação da dispersão das variáveis sobre o plano definido pelos eixos 2 e 3 (correlação entre 

a segunda e a terceira componente principal). 

Projection of the variables on the factor-plane (  2 x   3)
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À direita, agrupam-se os queijos para os quais as referências à textura e 

consistência, bem como à cor e sua homogeneidade, são relevantes; é o grupo dos 

amanteigados (com inclusão do queijo de Mistura) e menos consistentes, destacando-se o 

Amarelo da Beira Baixa DOP para a parte superior do eixo 2, devido às inúmeras 

referências às características da crosta. 

O eixo 3 revela fortes correlações com as referências à forma e consistência e com 

o sabor e sensações trigeminais. Esses efeitos não alteram substancialmente a posição 

relativa entre queijos, invertendo algumas posições pela substituição dos atributos da crosta 

e da textura pela forma e sensações olfato-gustativas, relativamente ao plano 1x3 (Figura 

18). 

O queijo Picante da Beira Baixa DOP e o Flamengo foram os que menos alteraram 

a posição relativamente ao plano 1x2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Distribuição das amostras dos queijos no plano definido pelos eixos 1 e 2, através da influência das 

referências às diferentes propriedades. 
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Legenda: 

ABB – Queijo Amarelo da Beira Baixa 

DOP 

Aseia – Queijo Amanteigado de Seia 

Az – Queijo de Azeitão DOP 

CabC – Queijo de Cabra Curado 

CB – Queijo Castelo Branco DOP 

F – Flamengo 

M – Queijo Mestiço de Tolosa IGP 

Mist – Queijo de Mistura  

N – Queijo de Nisa DOP 

PBB – Queijo Picante da Beira Baixa 

DOP 

S – Queijo de Serpa DOP 

SE – Queijo Serra da Estrela DOP 

SJ4M – Queijo de São Jorge 4 meses 

DOP 

Tv – Queijo Terrincho Velho  DOP 
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Sem o efeito do eixo 1 (plano 2x3, Figura 19), a dispersão dos queijos é maior mas 

os grupos, de certo modo, mantêm-se, agora com diferenças marcadas entre os elementos 

integrantes, por efeito das referências às sensações trigeminais e notas sobre sabor e forma 

(eixo 3, vertical) e crosta e textura (eixo 2). Mantém-se no centro o grupo dos amanteigados 

(com inclusão do queijo de Mistura) e a tendência para o isolamento do Picante da Beira 

Baixa DOP, Amarelo da Beira Baixa DOP, Terrincho velho DOP e o queijo Mestiço de 

Tolosa IGP. Note-se o distanciamento do Serpa DOP dos amanteigados, provavelmente 

refletindo falta de características típicas do mesmo, e a aproximação entre os dois queijos 

de leite de vaca (Flamengo e São Jorge DOP 4 meses). 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Distribuição das amostras dos queijos no plano definido pelos eixos 1 e 3, através da influência das 

referências às diferentes propriedades. 
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Legenda: 

ABB – Queijo Amarelo da Beira Baixa 

DOP 

Aseia – Queijo Amanteigado de Seia 

Az – Queijo de Azeitão DOP 

CabC – Queijo de Cabra Curado 

CB – Queijo Castelo Branco DOP 

F – Flamengo 

M – Queijo Mestiço de Tolosa IGP 

Mist – Queijo de Mistura  

N – Queijo de Nisa DOP 

PBB – Queijo Picante da Beira Baixa 

DOP 

S – Queijo de Serpa DOP 

SE – Queijo Serra da Estrela DOP 

SJ4M – Queijo de São Jorge 4 meses 

DOP 

Tv – Queijo Terrincho Velho  DOP 
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É de salientar que o queijo de Serpa se encontra afastado dos queijos 

amanteigados em todos os planos. 

As descrições dos queijos mencionadas anteriormente com base na opinião dos 

provadores refletem estes resultados obtidos com a ACP, à exceção dos eventuais defeitos 

dos queijos, cujas indicações foram corrigidas através das definições técnicas, como, por 

exemplo, no caso da textura do queijo de Serpa DOP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Distribuição das amostras dos queijos no plano definido pelos eixos 2 e 3, através da influência das 

referências às diferentes propriedades. 

Projection of the cases on the factor-plane (  2 x   3)

Cases w ith sum of cosine square >=  0,00
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Legenda: 

ABB – Queijo Amarelo da Beira Baixa 

DOP 

Aseia – Queijo Amanteigado de Seia 

Az – Queijo de Azeitão DOP 

CabC – Queijo de Cabra Curado 

CB – Queijo Castelo Branco DOP 

F – Flamengo 

M – Queijo Mestiço de Tolosa IGP 

Mist – Queijo de Mistura  

N – Queijo de Nisa DOP 

PBB – Queijo Picante da Beira Baixa 

DOP 

S – Queijo de Serpa DOP 

SE – Queijo Serra da Estrela DOP 

SJ4M – Queijo de São Jorge 4 meses 

DOP 

Tv – Queijo Terrincho Velho  DOP 

 



Mestrado em Engenharia Alimentar 
Características sensoriais de enchidos e queijos tradicionais 

 

60 
 

5.2 Enchidos 

 

A tabela XIV contém o resumo dos resultados obtidos nos testes sensoriais aos 

enchidos em estudo (Lombo Branco de Portalegre IGP; Lombo Fumado Ponte de Lima; 

Painho de Portalegre IGP; Paio da Presa; Paio do Lombo Sicó; Presunto de Chaves; 

Salpicão de Vinhais IGP e Salpicão Ponte de Lima).  
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Tabela XIV - Tabela resumo dos resultados dos testes sensoriais dos enchidos. 

 
Amostra Média Mediana 

% Respostas 
positivas (1) 

Diferenças 

Significativas (quando  

ItstatI> Tcrit para p<0.05) 

Intenção de Compra 
(%)(1) 

Comentários mais 
mencionados 

Painho de 
Portalegre IGP 

Fatiado-550 5,7 6 83 
Não existem 

60 Saboroso e gordura. 

Inteiro-483 6 6 87 70 Saboroso e gordura. 

Salpicão de 
Vinhais IGP 

Fatiado-237 5,5 5 90 
Não existem 

50 
Muito saboroso e muita 

gordura. 

Inteiro-377 5,4 5 80 65 Bom sabor e salgado. 

Lombo Branco 
de Portalegre 

IGP 

Fatiado-915 5,9 6 83 

Não existem 

70 Ótimo e pouco sabor. 

Inteiro-813 5,9 6 83 67 
Gosto muito. Pouco sabor e 

mau cheiro. 

Presunto de 
Chaves 

Fatiado-300 6,1 6 100 
Não existem 

77 Saboroso e pouco curado. 

Inteiro-100 5,8 6 87 63 Sabe a fumeiro e seco. 

Lombo 
Fumado Ponte 

de Lima 

Fatiado-982 6 6 95 
Não existem 

85 
Agradável e um pouco 

salgado. 

Inteiro-622 6,1 6 95 85 
Muito bom e um pouco 

gorduroso. 

Salpicão 
Ponte de Lima 

Fatiado-357 5,9 6 97 
Não existem 

57 Bom sabor e picante. 

Inteiro-289 5,8 6 90 70 Agradável e picante. 

Paio do 
Lombo Sicó 

Fatiado-388 5,8 6 90 
Não existem 

67 
Sabe a fumeiro e pouco 

sabor. 

Inteiro-234 5,9 6 90 60 Bom e com pouco sabor. 

Paio da Presa 
Fatiado-361 6,2 6,5 83 

Não existem 
77 Bom e pouco curado. 

Inteiro-734 6,3 6 97 80 Saboroso e muito gorduroso. 

Nota: (1) Num universo de 30 provadores para todos os produtos expecto para o Salpicão de Vinhais IGP e Lombo Fumado Ponte de lima em que o universo foi de 20 

provaodres. 
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Pela análise da tabela XIV podemos constatar que as amostras apresentaram, um 

valor médio de seis (correspondendo a gosto moderadamente),numa escala de um a oito é 

considerada uma boa pontuação, mas o ideal seria terem uma média de sete, 

correspondendo a “Gosto muito”. Por vezes tornava-se difícil para os provadores 

diferenciarem sensorialmente, o valor seis do sete, ou seja, entre “Gosto moderadamente” e 

“Gosto muito”. 

Relativamente à percentagem de respostas positivas (significando que os 

provadores pontuaram na escala entre cinco e oito), esta foi elevada para todas as 

amostras. Verifica-se que não existem diferenças significativas (quando  ItstatI> Tcrit para 

p<0.05) entre as amostras, para todos os enchidos em estudo (do anexo 16 ao 23 nas 

tabelas 5, por exemplo na tabela 16.5 no caso do Painho de Portalegre IGP). 

Sensorialmente significa que não sentem diferenças marcantes entre os produtos inteiros e 

fatiados. Em algumas amostras, os provadores que pontuaram negativamente (ou seja 

abaixo de cinco valores), não efetuaram comentários, dificultando deste modo a 

compreensão do que os desagradou e o porquê, questionando por vezes se eram ou não 

consumidores habituais dos produtos. Através dos comentários verificou-se que alguns 

provadores não eram consumidores habituais dos produtos, uma vez que foram 

mencionadas algumas características típicas dos produtos como aspetos negativos. 

O teste do Salpicão de Vinhais IGP e do Lombo Fumado Ponte de Lima foi 

realizado apenas com vinte provadores, este fator pode ter influenciado os resultados destes 

produtos, devido à amostra ser considerada não representativa. As intenções de compra de 

um modo geral não são muito satisfatórias, apenas o Lombo Fumado Ponte de Lima e o 

Paio da Presa apresentam uma intenção de compra boa. Contrariamente produto que 

obteve uma menor intenção de compra foi o Salpicão de Vinhais IGP, podendo ser 

considerado um indicador de menor aceitação dos enchidos analisados.  

Na última coluna encontram-se os comentários mais mencionados pelos 

provadores. Apesar das pontuações estarem próximas e não existirem diferenças 

significativas (quando  ItstatI< Tcrit para p<0.05) entre as amostras, os provadores pontuaram 

melhor a amostra inteira, no caso do Painho de Portalegre IGP, Lombo Fumado Ponte de 

Lima, Paio do lombo Sicó e Paio da Presa.No caso do Salpicão de Vinhais IGP, do Presunto 

de Chaves e do Salpicão Ponte de Lima, as pontuações obtidas pelos provadores para os 

fatiados foram superiores. O Lombo Branco de Portalegre IGP foi o único produto que 

obteve a mesma pontuação em ambas as amostras. 
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6 Conclusões 

Através dos resultados obtidos é possível retirar as seguintes conclusões: 

 

 Pode-se concluir que o painel utilizado, painel interno da empresa, semelhante a um 

painel de consumidores, ainda que de pequena dimensão, uma vez que foi 

constituído por provadores não treinados; 

 A partir das definições elaboradas para os diferentes queijos com base nas 

considerações dos provadores, conclui-se que estas não se afastaram muito das 

definições já existentes em documentos recolhidos na regulamentação e restante 

bibliografia técnico-científica, apresentando de um modo geral um maior número de 

descritores relativamente aos aromas e sabores do que as definições já existentes; 

 Através da Classificação Hierárquica e da Análise em Componentes Principais, 

conclui-se que as observações dos provadores, relativamente aos produtos 

agruparam-se em função de algumas características ou propriedades semelhantes, o 

que não foi completamente inesperado; 

 Os resultados obtidos pela Classificação Hierárquica permite concluir que com nove 

e sete grupos,cada grupo de queijos formados encontram-se organizados por 

propriedades comuns. A partir de cinco grupos a formação dos grupos torna-se mais 

atipica em relação aos grupos de queijos formados; 

 Conclui-se pela Análise em Componentes Principais, que as duas primeiras 

componentes principais referem-se a descritores mais fáceis de avaliar e de definir 

por provadores não treinados, enquanto que a terceira componente principal 

corresponde a descrições mais difíceis de aceder ou identificar por provadores não 

treinados; 

 Da apreciação dos resultados dos enchidos, pode-se concluir que de um modo geral 

as amostras apresentaram média de seis (numa escala de um a oito valores, 

correspondendo a “Gosto moderadamente”) e que não existem diferenças 

significativas (quando ItstatI< Tcrit para p<0.05)  entre as amostras inteiras e fatiadas, 

indicando assim que os provadores não notaram diferenças a nível sensorial. 
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6.1 Análise Critica e Perspetivas Futuras 

 

Antes da realização das provas podia-se ter realizado um teste de pré-selecção dos 

provadores através de um teste de acuidade sensorial. 

Na realização deste trabalho as provas de todos os produtos em teste deveriam ter 

sido repetidas pelo menos mais duas vezes, para tornar os resultados mais fiáveis. As 

provas dos enchidos em que o número de provadores foi inferior a trinta deveriam ter sido 

repetidas. 

No caso de haver repetição das provas, a folha de descritores utilizada na primeira 

prova dos queijos não deveria ser fornecida nas provas seguintes, para os provadores 

conseguirem descrever de um modo mais pessoal e mais espontâneo os queijos. 

Relativamente à prova dos queijos deveria haver uma amostra inteira em cada 

cabine para os provadores observarem melhor o aspeto exterior dos queijos, em vez de 

existir apenas uma amostra inteira em cima na bancada, obrigando os provadores a 

voltarem-se na cadeira para analisarem. 

No que respeita à sala de provas, é de sugerir melhorias na mesma, para que haja 

uma maior fiabilidade nos resultados.  

Sugere-se também que todos os provadores que estão inscritos na base de dados 

para a realização de provas, sejam treinados para os produtos que apresentem maior 

aptidão. Ficando assim com um painel mais específico para determinados produtos. 

É de sugerir que os provadores tenham alguns benefícios, que se sintam uteis, por 

despenderem um pouco do seu tempo de trabalho para a realização de provas. 

Por fim sugere-se ainda que pontualmente os testes sensoriais realizados 

internamente sejam efetuados em laboratório externo para comparar resultados. 
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