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Resumo 

 

Este trabalho teve como principal objectivo o desenvolvimento de uma pasta de 

azeitona produzida a partir de azeitona Negrinha de Freixo (DOP), permitindo assim a 

valorização de uma variedade tradicional com forte implementação na região norte do país. 

O estudo desenvolveu-se em três fases. Numa primeira fase procedeu-se à caracterização 

de diversas pastas de azeitona comercializadas no mercado nacional. Os dados recolhidos 

serviram de referência para o desenvolvimento da nova pasta. As pastas comerciais 

avaliadas evidenciaram uma grande heterogeneidade, sendo os parâmetros de textura os 

principais factores de diferenciação destes produtos. As pastas preferidas dos provadores 

possuem granulometrias médias (c.a 1mm) a grosseiras e pronunciado sabor a azeitona. 

Numa segunda fase desenvolveu-se a pasta de azeitona a partir de azeitonas verdes da 

variedade “Negrinha de Freixo”. A pasta desenvolvida foi produzida a partir de azeitona 

adoçada, sem adição de azeite, tendo sido aromatizada com orégãos e alho. Procedeu-se à 

caracterização físico-química, sensorial e microbiológica da pasta desenvolvida. Numa 

terceira fase procedeu-se ao estudo comparativo da pasta desenvolvida com as duas pastas 

comerciais preferidas pelo painel na primeira fase. A pasta desenvolvida obteve a 

preferência de 80% dos provadores em detrimento das duas pastas comerciais com melhor 

classificação sensorial. 

 

 

Palavras-chave: Pasta de azeitona, Novos produtos, Azeitona Negrinha de Freixo, 

Caracterização. 
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Abstract 

 

The main objective of the present work was the development of an olive paste 

produced from “Negrinha de Freixo” variety (PDO). The study was developed in three 

phases. During the first phase, physical, chemical and sensorial characterization of several 

olive pastes from Portuguese market was conducted.  The preferred samples presented 

medium (c.a 1mm) to big particle size and marked olive taste. During the second phase a 

new olive paste was developed using as reference the information obtained in the previous 

phase. The raw material used was sweetened olive fruits and the paste was produced with 

no addiction of olive oil and flavoring with garlic and oregano. The paste was characterized 

for physical, chemical, sensorial properties and microbial count for molds, yeasts, 

mesophiles and psychrophiles. In the last phase a comparative study was conducted on 

developed paste and the two best scored commercial pastes. “Negrinha de Freixo” olive 

paste was chosen by 80% of the tasters. 

 

 

Keyword: Olive paste, New products, Negrinha de Freixo olives, Characterization.  
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Extended abstract 

 

The Portuguese olive industry often faces difficulties in finding added value produces 

for the surplus production and for low size or physically damaged raw materials. Olive pastes 

may be an interesting alternative to use this kind of raw material, helping companies to 

minimize losses and reduce the economic and environmental impact. Simultaneously to 

answer to this challenge and to the modern consumer demand of innovative products, the 

present study intended to develop an olive paste using as raw material fruits from a regional 

variety, Negrinha de Freixo (PDO).  

In order to develop a new olive paste with higher sensorial and nutritional value, 

several commercial olive pastes bought in Portuguese market were studied. Five green 

pastes and four black pastes were purchased: PV – Casa da Prisca (green); PP – Casa da 

Prisca (black) ; M – Maçarico; GV- Gallo(green);   D – Despensa; S- Sacla; SO – Santa 

Olaia; T – Tojeira; GP- Gallo (black). To be noted that a great part of this samples were 

collected in the gourmet market. 

Physical, chemical and sensory properties were assessed.  Physical parameters 

evaluated were: color, texture and syneresis. CIELab parameters were evaluated by using a 

colorimeter and results were expressed as the calculated c* and h*. Texture was determined 

by performing a TPA test using a TAXT2 texture analyser. Texture measurements were 

taken as firmness (maximum force attained), cohesiveness and adhesiveness.  Chemical 

parameters analysed were: pH, moisture content, total and volatile acidities, total phenols, fat 

content and ash. 

Descriptive and preference sensory tests were performed in the sensory laboratory of 

the Department of Food Science and Technology, ISA/UTL. The sensory evaluation was 

performed by a total of ten semi-trained judges (food engineering students and staff). All of 

them were non-smokers and their age ranged from 21 to 68 years old. The room, at 20 °C, 

was equipped with six isolated sensory booths. Panellists performed a descriptive test and 

were asked to analyse the samples for: olive taste, off taste, spreadability, homogeneity, 

particle size and general appearance. Sensory test results were subjected to the Friedman 

test. Physical, chemical and sensory results were submitted to the multivariate analysis, 

Principal Component (PCA) and Cluster analysis (CA) using “Statistica” v. 6.1 software from 

Statsoft,Inc. 

 

As the variability of the results was too high It was not possible to establish a 

characteristic profile for this kind of products. The principal factors of differentiation between 

samples are the texture parameters. The two samples with higher score in descriptive 
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sensorial analysis are the Tojeira and Casa da Prisca (black). Those pastes are 

characterized by medium (c.a 1mm) to big particle size and marked olive taste. 

Aiming to improve the antioxidant value of the olive paste, fruits without elimination of 

oleuropein were used. However, the result is a product excessively bitter. So, sweetened 

olive fruits Negrinha de Freixo were used as raw material to produce the new paste, having 

as guide lines, the characteristics of the commercial preferred pastes. The formulation of the 

new product includes the same ingredients of Tojeira paste (olives, garlic and oregano) 

however the Tojeira paste, and all of others commercial samples studied include the addition 

of olive oil that was not necessary in the new paste, because Negrinha de Freixo used as 

raw material has a fat content high enough. The developed paste was characterized for the 

all the parameters analyzed for the commercial ones and microbial count for molds, yeasts, 

mesophiles and psychrophiles.  

All the sample of developed paste showed no microbial count, indicating that it is a 

stable product. This paste presents a lower salt content than the commercial pastes with 

higher sensorial score and was chosen by 80% of the tasters. 

 

Keyword: Olive paste, New products, Negrinha de Freixo olives, Characterization.  
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1 Introdução 

 

O cenário político e económico resultante da globalização faz do desenvolvimento de 

novos produtos um factor essencial para a competitividade das empresas impondo uma 

dinâmica de mercado muito acelerada. O consumidor moderno exige produtos inovadores, 

de conveniência e de adequada qualidade.  

A olivicultura é um sector em franca expansão que viu o seu volume de produção 

mundial aumentado na última década em quase 70% (COI, 2007), tornando-se um mercado 

cada vez mais competitivo e dinâmico que necessita de novas soluções para minimizar as 

perdas e diminuir o seu impacto ambiental. É assim premente a valorização dos produtos 

que por diversos motivos não cumprem as especificações necessárias para a produção de 

azeite ou de azeitona de mesa constituindo perdas avultadas tanto no sector primário como 

industrial. É nessa lógica que surgem como alternativa as pastas de azeitona que apesar de 

serem produzidas a partir de subprodutos da azeitona de mesa ou de produtos não 

comercializáveis, apresentam um elevado valor acrescentado e têm encontrado uma boa 

aceitação por parte do consumidor, nomeadamente no mercado gourmet.  

O presente estudo tem como principal objectivo dar resposta à solicitação de uma 

unidade industrial visando o desenvolvimento de uma pasta de azeitona. Para tal, torna-se 

necessário alcançar os seguintes objectivos específicos: 

1. Caracterizar sob o ponto de vista físico-químico e sensorial, pastas de azeitona já 

existentes no mercado; 

2. Identificar os parâmetros mais relevantes e definidores de uma pasta de 

qualidade; 

3. Com base nos resultados obtidos nos pontos anteriores desenvolver uma pasta 

de azeitona, utilizando matéria-prima da unidade industrial visando a obtenção de 

uma pasta com características diferenciadoras. 
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2 Azeitona de mesa e seus derivados 

 

 

2.1 Definições 
 

No decorrer do presente estudo utilizar-se-á a nomenclatura aceite para estes 

produtos por normativas nacionais e internacionais. Assim, azeitona de mesa ou azeitona de 

conserva é definida pela NP-3034/87 como “o produto preparado a partir de frutos de 

variedades apropriadas da espécie Olea europea sativa Hoffg Link, em estado de maturação 

conveniente, submetidos a tratamentos e operações que assegurem as suas características 

e sua conservação”.  

Segundo o Conselho Oleícola Internacional (1980) “pastas de azeitona” têm por base 

polpa de azeitona finamente moída, podendo ocorrer incorporação de ingredientes ou 

aditivos para sua conservação.  

 

2.2 Nota histórica 
 

A oliveira (Olea europaea, L) é, desde tempos imemoriais, símbolo de sabedoria, paz, 

abundância e glória. Venerada por Persas, Egípcios, Gregos e Romanos a oliveira surge 

inúmeras vezes referenciada em textos religiosos tais como a Bíblia, o Alcorão e o Torá bem 

como nos mais variados episódios mitológicos Gregos e Romanos (Percussi, 2006). 

 

Segundo Arambarri (1992), o cultivo de oliveira iniciou-se na Ásia Menor Meridional 

entre 10 000 e 3000 anos a.C., chegando por volta do ano 2000 a.C. ao Egipto, Palestina e 

Grécia ocidental. Esta cultura difundiu-se depois por toda a zona do mediterrâneo, sendo 

trazida para a Península Ibérica pelos Fenícios e Gregos por volta do ano 1000 a.C. 

(Granados,2000).  

Apesar de o olival ter chegado à Península Ibérica pela mão dos Fenícios, estes 

eram um povo essencialmente comerciante e não agrícola. Assim, o cultivo da oliveira só se 

desenvolveu verdadeiramente com a chegada dos Romanos por volta de 218 a.C. A 

produção de azeite e azeitona atingiu o seu apogeu na Península Ibérica com a chegada 

dos Árabes através do melhoramento das técnicas de cultivo, de obtenção de azeite e 
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conservação de azeitona. Foram também estes que descobriram grande parte das 

aplicações culinárias e medicinais das azeitonas e seus derivados, algumas das quais ainda 

são utilizadas nos nossos dias. As primeiras zonas com alguma importância na produção 

destes produtos foram zonas em que a conquista cristã chegou mais tardiamente, 

nomeadamente a Estremadura e Alentejo. 

 

A utilização de azeitona esteve, desde sempre, fortemente associada à produção de 

azeite, sendo este produto citado inúmeras vezes ao longo da história. No entanto a 

produção de azeitona de mesa, apesar de ser menos expressiva, já fazia parte da 

alimentação da antiguidade grega e romana. Segundo March e Ríos (1998), as primeiras 

referências escritas a este produto remontam ao século III a.C. pela mão de Difilo, um 

famoso médico daquela época, que definiu a azeitona como um aperitivo adstringente que 

ajudava na digestão e que descreveu a forma de preparação de azeitona de mesa através 

da salga e adição de plantas aromáticas. No século I d.C. surge nova referência a este 

produto no livro “De Re Rustica” de Columela em que é descrita a preparação de azeitona 

por imersão em salmoura. A alimentação mediterrânica clássica assentava em três culturas: 

os cereais, a vinha e a oliveira. Assim, a azeitona de mesa era utilizada como aperitivo e 

como auxiliar da digestão representando uma parte importante da alimentação dos 

camponeses que as consumiam juntamente com o pão e o queijo, já que estes são 

alimentos fáceis de transportar, que podem ser consumidos em qualquer altura do ano 

apresentando um valor nutricional que lhes permitia repor as forças dispendidas durante os 

trabalhos no campo. 

Na época medieval, foram as ordens religiosas que preconizaram o papel 

revitalizador da agricultura, dedicando especial atenção à produção de azeite. As excelentes 

condições climáticas do nosso território contribuem para o êxito singular do olival, estando a 

oliveira desde sempre presente na paisagem e nas tradições socioculturais dos 

portugueses.   

A oliveira e nomeadamente o azeite tiveram uma importância decisiva no comércio 

português ao longo dos tempos, convertendo-se num importante factor de desenvolvimento, 

graças à comercialização, pelos canais de navegação marítima dirigidos a África, Índia e 

Brasil atingindo o seu apogeu nos séculos XV e XVI (Granados, 2000). 

Actualmente, a azeitona e o azeite são ingredientes com grande utilização na 

gastronomia mediterrânica. A azeitona é um alimento extremamente versátil que se adapta 

perfeitamente a todo o tipo de receitas e utilizações, já que reúne em si mesmo os quatro 

sabores fundamentais: amargo, doce, salgado e ácido. A azeitona apresenta-se hoje no 

mercado com uma grande diversidade de produtos resultante de métodos de 

produção/conservação variados e inovadores. 
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2.3 Produção de azeitona  
 

A produção mundial de azeitona atingiu as 17 456 490 toneladas em 2007 (FAO, 

2008) no entanto apenas 10% se destina à produção de azeitona de mesa (COI, 2007), 

Espanha apresenta-se como o maior produtor mundial atingindo, em 2007, uma produção 

na ordem das 500 000 t contribuindo assim com cerca de 27% da produção mundial. A 

produção de azeitona de mesa em Espanha duplicou ao longo da última década passando 

de 244 000 t em 1997 para 500 000 t em 2007. Outro país que se destaca claramente é o 

Egipto que apresentou um crescimento surpreendente passando de uma produção de 10 

000 t no início da década de 90 para uma produção actual a rondar as 200 000 t. Estes dois 

países são os principais responsáveis pelo crescimento da produção mundial, em quase 

70%, verificado na última década (COI, 2007).  

O sector olivícola apresenta um crescimento mundial muito acelerado, no entanto 

Portugal tem sentido grandes dificuldades em acompanhar esta tendência. O ministério da 

agricultura aponta como principais problemas do sector da produção:  

1) Existência de olival degradado sendo que 74% do olival nacional tem mais de 50 

anos (GPP,2007); 

2) Elevados custos de produção associados essencialmente à utilização de colheita 

manual; 

3) Fragilidade das estruturas associativas;  

4) Défice de assistência técnica à produção.  

Já no sector agro-industrial são apontados como principais problemas a insuficiente 

reestruturação e modernização das unidades transformadoras, nomeadamente no que diz 

respeito à valorização de subprodutos (GPP, 2007). 

O sector olivícola português enfrenta ainda grandes dificuldades no escoamento de 

produto de qualidade inferior que se caracteriza acima de tudo por azeitonas de baixo 

calibre, resultante de culturas de sequeiro (GPP, 2006) e frutos danificados resultado dos 

métodos de colheita utilizados, nomeadamente o varejamento, que induzem uma maior 

percentagem de danos físicos e consequente deterioração da qualidade do mesmo (Instituto 

de la Grasa y sus Derivados, 1985). Assim, uma parte da produção encontra-se fora das 

especificações necessárias para a sua comercialização enquanto conserva de azeitona, 

tornando necessária a intervenção ao nível das operações de campo, nomeadamente nas 

metodologias de rega, condições de colheita e de transporte do produto, mas também pela 
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utilização de novas soluções industriais que visem a diminuição do impacto económico e 

ambiental resultante das perdas e eliminação de produto não conforme. 

Conhecem-se cerca de 2000 variedades de oliveira (Olea europaea L.) em todo o 

mundo. As azeitonas disponibilizadas pela unidade industrial que solicitou o presente 

trabalho pertencem à cultivar Negrinha de Freixo que é a mais representativa no nordeste 

transmontano. É uma cultivar utilizada essencialmente para conserva devido ao seu baixo 

teor de lípidos. A árvore desta cultivar apresenta um porte pequeno ou médio, com 

ramificações de comprimento médio, acinzentados ou esverdeados e com folhas pequenas 

e curtas. Os frutos apresentam uma dimensão média (massa 3 a 5 g/fruto), forma oval ou 

elipsoidal, cor verde-amarelada ou negra-violácea consoante o estado de maturação. 

Apresenta um mesocarpo de consistência branda que constitui cerca de 83% do fruto e com 

bom desprendimento do caroço. O fruto apresenta uma baixa resistência ao desprendimento 

e portanto verifica-se uma queda acentuada o que facilita a colheita do fruto por vibração. 

A Azeitona de Conserva Negrinha de Freixo foi recentemente reconhecida como 

produto DOP o que obriga a que seja produzida de acordo com as regras estipuladas no 

caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as condições de produção, 

colheita, transformação e acondicionamento do produto. 
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2.4 Comercialização e consumo de azeitona de mesa 
 

Relativamente à comercialização de azeitona de mesa, o panorama mundial é muito 

similar ao da produção. Este apresentou um incremento na ordem dos 75% nos últimos 10 

anos sendo os principais consumidores a Espanha, os Estados Unidos da América, a 

Turquia e o Egipto. Este último acompanhado pelo desenvolvimento muito acentuado do 

sector olivícola incrementou em muito o consumo que passou de 45 000 t em 1995 para 190 

000 t em 2007. A produção egípcia de azeitona de mesa destina-se quase exclusivamente 

ao mercado interno, com pouca influência no comportamento do mercado mundial. Assim, o 

grande responsável pela dinâmica de mercado internacional de azeitona de mesa é sem 

dúvida a Espanha que, sendo o maior produtor e consumidor deste produto, é também 

responsável por cerca de 50% das exportações mundiais.  

Segundo os dados de 2007 disponibilizados pela FAO, Portugal apresenta uma área 

de olival de 379 400 ha com uma produção global de 375 000 t de azeitona (FAO, 2008). em 

que apenas 3% se destina à produção de azeitona de mesa (COI, 2007). A produção 

concentra-se sobretudo na zona do Douro, Trás-os-Montes e Alentejo.  
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2.5 Tipos e formas de processamento  
                                                                        de azeitona de mesa 

 

É possível encontrar no mercado variadíssimos tipos de azeitona de mesa que se 

podem distinguir por diversos factores: cor, tipo de preparação, forma de apresentação, etc. 

De todos eles a cor é sem dúvida a principal característica de diferenciação. Assim, segundo 

o Instituto da Grasa y sus Derivados (1985) as azeitonas de mesa dividem-se em três 

categorias principais de acordo com a cor do produto final:  

Verdes – Azeitonas obtidas a partir de frutos colhidos no final da fase de 

desenvolvimento do fruto quando este atinge o seu tamanho máximo e antes de começar o 

seu amadurecimento e consequente alteração de cor de verde para negro. Estes são frutos 

firmes e resistentes com uma componente amarga bastante acentuada e menor teor de 

gordura. 

Mistas – Obtidas a partir de frutos de cor rosada a púrpura que são colhidos durante 

a fase de maturação. 

Pretas – São obtidas a partir de frutos cuja maturação poderá estar completa ou 

então a partir de frutos que apesar de não terem atingido a maturação completa foram 

escurecidos por oxidação em meio alcalino e arejamento. 

Além da cor do produto final, estes podem ser classificados de acordo com o método 

de preparação, tais como, “naturais”, “estilo espanhol ou sevilhano”, “oxidadas”, etc. 

Também a forma de apresentação pode servir de critério de classificação: inteiras, às 

rodelas, recheadas, em quartos, descaroçadas, pastas de azeitona, etc. 

A qualidade do produto final depende não só da qualidade da matéria-prima mas 

também de todas as fases do processamento. A colheita e o transporte para a unidade de 

transformação são fases essenciais para obter um produto final de qualidade devendo ser 

efectuados de forma a minimizar os danos físicos e alterações bioquímicas.  
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A Figura 1 apresenta o diagrama geral de preparação de azeitonas verdes estilo 

sevilhano, pretas oxidadas e pretas naturais. 

 

 

Figura 1- Diagrama de produção de azeitonas verdes estilo sevilhano, azeitonas pretas oxidadas 
e azeitonas pretas naturais 

 

Após a recepção, as azeitonas são sujeitas a diversas operações prévias 

nomeadamente a lavagem, escolha e calibração. Como se pode observar na figura 1 o 

processamento em cada um dos tipos de azeitona é bastante distinto. Existindo, no entanto, 

duas etapas que desempenham um papel fundamental no tipo de produto final a obter. São 

estas a fermentação e o adoçamento. Tal como se verifica no esquema o adoçamento é 

realizado na produção de azeitonas verdes e azeitonas pretas oxidadas, este consiste na 

eliminação total ou parcial dos biofenóis do fruto, maioritariamente oleuropeína, que 

conferem um intenso sabor amargo. Diversos são os métodos utilizáveis para a sua 

remoção sendo o tradicional a imersão das azeitonas em água ou salmoura que promove a 

difusão progressiva da oleuropeína para o meio, no entanto este processo é longo e não 

possibilita a remoção total deste composto sendo utilizado sobretudo a uma escala 
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doméstica. Industrialmente, a hidrólise/remoção da oleuropeína do fruto é realizada através 

da imersão das azeitonas numa solução diluída de hidróxido de sódio. A concentração das 

soluções de hidróxido de sódio utilizadas depende da variedade de azeitona utilizada, 

estado de maturação do fruto, temperatura da solução e duração do adoçamento. Apesar de 

este ser um processo transversal a algumas das preparações de azeitonas de mesa realiza-

se de formas diferentes consoante o estado de maturação e o produto final pretendido.  

2.5.1 Azeitonas verdes estilo sevilhano ou espanhol 
 A preparação de azeitonas verdes é, geralmente, realizada de acordo com o estilo 

sevilhano ou espanhol. Neste tipo de preparação as azeitonas são sujeitas às operações 

preliminares já referidas anteriormente. Neste caso, o adoçamento processa-se utilizando 

soluções de NaOH de concentração entre 1 e 3%, numa única fase com uma duração 

variando entre as 4h e as 12h. Finalizado o período de imersão das azeitonas na solução 

alcalina, inicia-se a fase de lavagem do produto que visa a eliminação da solução de 

hidróxido de sódio. A utilização de uma lavagem longa e enérgica elimina grande parte do 

hidróxido de sódio, o que promove uma diminuição significativa do valor de pH facilitando o 

processo fermentativo e de conservação, no entanto, grande parte dos componentes 

solúveis das azeitonas são perdidos por lixiviação, alguns dos quais com elevada 

importância nutricional. A lavagem pode ainda ser realizada de uma forma mais suave e 

breve dando origem a produtos com um pH consideravelmente elevado dificultando assim, o 

processo fermentativo e de conservação das azeitonas. No entanto, este tipo de lavagem 

diminui significativamente a lixiviação de substâncias solúveis e portanto preserva as 

características nutricionais e muitos dos produtos fermentescíveis que por vezes são 

eliminados em lavagens mais prolongadas. Todo o processo de adoçamento das azeitonas 

verdes é feito tanto quanto possível ao abrigo do ar e da luz para evitar escurecimento 

oxidativo.  

Após a lavagem, as azeitonas seguem para a fase de fermentação láctica visando o 

desenvolvimento de aromas e sabores característicos das azeitonas e um abaixamento de 

pH que após o tratamento alcalino apresenta valores demasiado elevados (7-8) para a 

conservação do produto. Posteriormente, as azeitonas são introduzidas em salmoura e 

embaladas podendo ainda ser submetidas a tratamentos de conservação (incorporação de 

aditivos ou tratamentos térmicos). 
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2.5.2 Azeitonas negras oxidadas ou estilo californiano 
 

As azeitonas negras podem ser preparadas a partir do fruto maduro e portanto de 

coloração negra ou violácea sendo este tipo de azeitonas designadas como “azeitonas 

naturais”. Neste tipo de preparação, os frutos são colhidos e submetidos ao processo de 

escolha, lavagem e calibração usual sendo depois colocados em salmoura onde decorre 

uma fermentação espontânea.  

Actualmente, as azeitonas pretas com maior expressão no mercado são preparadas 

por oxidação em meio alcalino, vulgarmente conhecido como “estilo californiano”. Este tipo 

de preparação consiste na laboração de azeitonas colhidas num estado incipiente de 

maturação com uma coloração verde ou violácea que são submetidas a um processo 

fermentativo e posterior adoçamento/oxidação. O processo de adoçamento é similar ao das 

azeitonas verdes no entanto neste os frutos são submetidos a uma série de soluções 

diluídas de hidróxido de sódio, expondo-os ao ar no intervalo das imersões. Esta operação, 

realiza-se, geralmente, com as azeitonas imersas em água ou numa salmoura pouco 

concentrada e injectando ar com uma certa pressão pelo fundo dos depósitos. Este 

arejamento visa a oxidação dos frutos e consequente escurecimento dos mesmos. 

Terminada a ultima imersão na solução alcalina os frutos são lavados, esta etapa não deve 

durar mais de 3 dias com renovações periódicas da água para evitar desenvolvimento 

microbiano. A lavagem é dada por terminada quando o pH atinge valores perto de 7,0 

unidades. Após as sucessivas lavagens que se seguem ao adoçamento os frutos são 

colocados numa solução de gluconato ferroso que actua como agente fixador da cor, tendo 

esta etapa uma duração entre 1 a 12 horas. Posteriormente, os frutos são colocados em 

salmoura e embalados sendo posteriormente sujeitos a  umtratamento térmico  para 

assegurar a sua conservação. 
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2.5.3 Alterações decorrentes do processamento 
 

A nível nutricional, as azeitonas verdes, sujeitas ao processo de adoçamento, 

apresentam algumas modificações sensoriais e nutricionais decorrentes desta operação. 

Estas alterações consistem sobretudo numa permeabilização da pele, alteração da estrutura 

celular, hidrólise da oleuropeína e dissolução de açúcares e minerais, traduzindo-se em 

perda do valor nutricional e de textura. No entanto, alterações nutricionais e sensoriais mais 

pronunciadas têm lugar nas azeitonas pretas oxidadas em que além do adoçamento referido 

anteriormente existe um segundo tratamento alcalino com arejamento que visa a oxidação 

dos compostos fenólicos e consequente escurecimento do fruto, são ainda usados sais de 

ferro como fixadores de cor. Assim, os tratamentos alcalinos e lavagens sucessivas bem 

como a oxidação de compostos fenólicos fazem deste tipo de azeitona de mesa um produto 

final com menor valor nutricional. 
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2.6 Valor nutricional e funcionalidade 
 

As azeitonas distinguem-se dos restantes frutos pelo seu sabor amargo mas também 

pelo seu elevado teor de gordura que pode exceder os 20%. O teor de gordura presente 

neste fruto aumenta progressivamente com o estado de maturação alterando-se também a 

sua composição através da diminuição da proporção de ácido palmítico e oleico e o 

incremento de ácido linoleico (Nergiz e Engez, 2000) O ácido oleico constitui cerca de 80% 

da fase lipídica, este é um ácido gordo monoinsaturado que ajuda na diminuição dos níveis 

de HDL diminuindo assim o risco de arterosclerose e patologias cardíacas ( TDColive (b), 

2008). 

Este fruto apresenta uma concentração de açúcares redutores que ronda os 5%, muito 

mais baixa do que na maioria dos frutos, e que diminui significativamente com a maturação 

do fruto. ( TDColive (a), 2008). 

A componente proteica apesar de muito diminuta (1 a 2%) apresenta uma qualidade 

bastante interessante do ponto de vista nutricional pois contem todos os aminoácidos 

essenciais em teores moderadamente elevados (TDColive (a), 2008).  

Vários estudos publicados indicam que o azeite apresenta propriedades preventivas do 

cancro colorectal, provavelmente por promover uma melhoria significativa do trânsito 

intestinal, nas azeitonas de mesa este efeito é potenciado pela presença de fibras 

alimentares (2 a 5%) que têm efeito sobejamente conhecido e documentado na diminuição 

de patologias de cólon ( TDColive (b), 2008). 

Em termos vitamínicos, as azeitonas são ricas em tocofenóis e tocotrienóis que 

possuem propriedades antioxidantes muito importantes assim como um destacado teor em 

β-caroteno precursor da vitamina A. 

As azeitonas possuem uma componente mineral rica em potássio, cálcio, ferro e 

magnésio (Nergiz e Engez, 2000), estando os teores destes elementos fortemente 

dependente das condições de produção, nomeadamente as edafoclimáticas. É frequente as 

azeitonas de mesa apresentarem um teor em sódio demasiado elevado devido à utilização 

de salmouras no processo produtivo, pelo que se aconselha alguma moderação no 

consumo deste tipo de produtos por consumidores hipertensos. Nos últimos anos, 

consciente da necessidade de reduzir o teor de sal na alimentação, o sector alimentar tem 

vindo a alterar metodologias e formulações a fim de diminuir a concentração de sal 

adicionado. Uma alternativa possível é a incorporação de plantas aromáticas e outros 

condimentos que apresentam muitas vezes vantagens nutricionais, valorizam o produto final 
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e permitem a diminuição do teor de sal adicionado. Um exemplo destes ingredientes é o 

alho que é um óptimo vasodilatador ajudando o controlo da tensão arterial, apresentando 

também efeitos antibacterianos, expectorantes e anti-inflamatórios (TDColive (a), 2008). 

 Os aspectos que mais valorizam, em termos nutricionais a azeitona de mesa são 

sem duvida as suas propriedades antioxidantes. O elevado teor de ácidos gordos 

insaturados e de polifenóis, fazem da azeitona de mesa um alimento com destacados 

efeitos de protecção digestiva e do metabolismo adiposo, com uma forte contribuição para a 

estrutura e funcionalidade das membranas celulares e um marcado efeito antioxidante, 

assim como uma importante componente de protecção cardiovascular ( TDColive (b), 2008). 

Como já foi referido a azeitona de mesa apresenta na sua composição elementos com 

características biológicas importantes. Essas características prendem-se sobretudo com a 

sua composição em ácidos gordos monoinsaturados e compostos bioactivos, tais como, 

tocoferóis e compostos fenólicos. 

Os polifenóis pertencem à categoria dos antioxidantes naturais e são os agentes 

antioxidantes mais abundantes na nossa dieta. Estes são metabolitos secundários que  

desempenham um papel muito importante na prevenção do stress oxidativo das células 

representando, no caso da azeitona de mesa, cerca de 2 a 2,5% da polpa (Boskou, et al, 

2004). 

A componente fenólica das azeitonas é muito complexa e varia quantitativamente e 

qualitativamente devido a diversos factores, tais como, a variedade, estado de maturação do 

fruto, o método de produção, regime de irrigação e altitude do olival (Soni et al., 2006).  

A oleuropeína é o principal composto fenólico encontrado nas azeitonas não-

processada, este complexo fenólico tem um sabor amargo e pungente que inviabiliza o 

consumo das azeitonas sem qualquer tipo de processamento. O adoçamento realizado 

industrialmente elimina, na maioria dos casos, a totalidade de oleuropeína (Figura 2) 

existente no fruto o que constitui uma diminuição drástica da componente fenólica e portanto 

da sua capacidade antioxidante, sendo interessante do ponto de vista nutricional diminuir a 

extensão da remoção deste composto fenólico. A restante componente fenólica das 

azeitonas é constituída essencialmente por hidroxitirosol (Figura 3), tirosol (Figura 4) e ácido 

oleanólico ( Boskou, et al, 2004). 
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Figura 2 – Fórmula de estrutura da oleuropeína 

 Fonte: Gikas et al., 2007         

 

 

 
Figura 3 – Fórmula de estrutura do hidroxitirosol 

Fonte: www.phytochemicals.info 

          

 

 

 
Figura 4 - Fórmula de estrutura do tirosol 

Fonte: www.olivus.com 

 

 

Os diversos estudos realizados sobre as alterações quantitativas e qualitativas dos 

compostos fenólicos durante a fase de maturação indicam claramente que o teor de 

polifenóis mais elevado se encontra nas azeitonas mistas, seguido das verdes e por fim as 

pretas com os valores mais baixos. (Beltrán et al, 2005) Em termos de diferenças 

qualitativas, as azeitonas verdes contêm, predominantemente, hidroxitirosol enquanto que a 

composição fenólica das azeitonas pretas é bastante mais complexa e variada 
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apresentando valores similares de diversos fenóis, tais como o tirosol, hidroxitirosol, ácido 

dihidrocafeíco, entre outros (Owen, et al., 2003 citado por Boskou, et al, 2004 ). 

O teor de polifenóis presentes nas azeitonas é geralmente mais elevado do que o do 

azeite. Segundo Owen et al. (2003) citado por Boskou, et al, (2004) o consumo de 

aproximadamente 50 g de polpa de azeitona permite-nos ingerir 400 mg de compostos 

fenólicos enquanto que quantidade similar de azeite virgem extra apenas contêm cerca de 

12 mg de polifenóis.  

Outro dos componentes bioactivos presente nas azeitonas são os tocofenóis, estes 

são compostos antioxidantes presentes nas azeitonas e contrariamente ao que acontece 

com os polifenóis o seu teor aumenta ao longo do processo de amadurecimento do fruto 

(Sakouhi et al., 2008). 

Estando a presença destes compostos associada à diminuição do stress oxidativo o 

seu consumo promove a diminuição da incidência de doenças coronárias e de alguns tipos 

de cancro, tornando evidente os benefícios do consumo de azeitonas e produtos derivados. 

 

2.7  Pasta de azeitona 
 

Tal como foi referido anteriormente, o sector olivicultura português enfrenta, 

frequentemente, dificuldades de escoamento de produto de baixo calibre e/ou fisicamente 

danificado sendo imperativo encontrar alternativas para minimizar as perdas e reduzir o 

impacto económico e ambiental. 

É nessa lógica que surgem as pastas de azeitona, podendo originar um produto de 

elevado valor acrescentado. Estes produtos constituem uma alternativa vegetal aos “patés” 

tradicionais, respondendo ao nicho de mercado em expansão dos alimentos vegetarianos e 

“naturais”, apresentando ainda todas as vantagens associadas ao consumo de azeite e 

fibras alimentares. As pastas de azeitona surgiram no mercado nacional há cerca de 6 anos 

e têm encontrado grande receptividade no mercado gourmet existindo já alguma exportação 

para o mercado norte-americano. 

Este é um produto de elevado valor acrescentado e com grandes potencialidades de 

comercialização, no entanto a sua produção tem uma componente fortemente artesanal e, 

até onde foi possível apurar, não existe nenhum estudo publicado acerca deste tipo de 

produtos o que torna evidente a necessidade de um trabalho mais extenso neste campo.  
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3 Inovação e desenvolvimento de novos produtos 

 
“A inovação surge como resposta à detecção e satisfação de novas necessidades e 

desejos dos potenciais clientes, utilizando para tal as capacidades, recursos e competências 

da empresa” (Traill e Grunert, 1997). 

A pressão e dinâmica impostas pelo mercado exigem flexibilidade das empresas. O 

sucesso das organizações é fortemente influenciado pela capacidade que a empresa tem de 

absorver, avaliar e responder às enormes pressões técnicas e sociais exercidas sobre o 

sector alimentar. A introdução de novos produtos é um elemento essencial de competição 

entre empresas e representa um investimento importante tanto em termos monetários como 

de recursos humanos. Todos os anos são lançados no mercado mundial milhares de novos 

produtos, no entanto, a taxa de insucesso ronda os 95%. Esta taxa tão elevada prende-se 

sobretudo com um fraco investimento no processo de desenvolvimento, nomeadamente na 

fase de avaliação de mercado. É portanto primordial uma gestão criteriosa de todo o 

processo de desenvolvimento de um novo produto (DNP).  

A definição de “novo produto” é uma tarefa difícil e pouco consensual entre autores. 

Fuller (1994) defende que um novo produto será o resultado do desenvolvimento e 

introdução, no mercado, de um produto que nunca foi produzido por uma determinada 

empresa ou a apresentação de um produto antigo a um novo segmento de mercado. Já 

Fernades (2008) considera que só é novo o que é julgado como tal pelo consumidor e não 

necessariamente, o que é tido como tal pelo produtor. 

O desenvolvimento de novos produtos é um processo complexo e multidisciplinar 

que integra diversas áreas da organização que vão desde o departamento de marketing, 

departamento técnico, departamento comercial e administrativo. É um esforço conjunto de 

todos os agentes da organização para a criação de um produto competitivo e que satisfaça 

as exigências cada vez maiores do consumidor moderno. 

Segundo Earle (2001) os novos produtos alimentares podem ser classificados em 

diversas categorias consoante o processo de desenvolvimento ou grau de inovação: 

 

− Extensão de linha 
 

− Reposicionamento de produto 
 

− Alteração de forma 
 

− Reformulação 
 

− Inovação 
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A extensão de linha apresenta-se como a categoria de DNP com menor custo de 

investigação e desenvolvimento. Consiste essencialmente na criação de uma nova variante 

de um produto já existente e produzido pela empresa, um exemplo típico é o 

desenvolvimento de um novo sabor para um refrigerante ou um iogurte. A extensão de linha 

acarreta, geralmente, poucas alterações de processo e de estratégia de marketing, sendo o 

grande foco de despesa a aquisição de novos equipamentos, o que nem sempre se mostra 

necessário. 

O reposicionamento de produto surge da descoberta de novas aplicações diferentes 

daquelas para as quais o produto foi desenhado. Assim, estes produtos passam a ser 

oferecidos a outro segmento de mercado abrindo portas à empresa para novos campos de 

actuação. Este é um processo que acarreta um tempo de desenvolvimento mínimo em que 

o esforço passa sobretudo pelo departamento de marketing para o desenvolvimento de 

novos rótulos, novas embalagens e preparação de uma nova estratégia publicitária. 

O novo produto pode ainda nascer de uma simples alteração da sua forma de 

apresentação ou da sua formulação. Ambas as situações têm, geralmente, origem na 

necessidade da empresa em acompanhar os avanços tecnológicos através da apresentação 

do produto com uma forma inovadora ou a introdução de novos ingredientes que trarão 

vantagens nutricionais ou sabores e aromas inovadores. Um exemplo claro e muito bem 

sucedido da alteração de forma de um produto são os produtos de IV gama que apresentam 

ao consumidor os tradicionais frutos e vegetais numa forma mais cómoda e prática.  

Outra das alterações possíveis em produtos já existentes é a modificação da 

embalagem que em muitos casos abre novos mercados às empresas. Um exemplo são as 

embalagens de bolachas que se encontram subdivididas em embalagens primárias mais 

pequenas permitindo que o consumidor as transporte com maior comodidade, mantendo a 

qualidade do produto e impulsionando o consumo destas em locais como o trabalho ou a 

escola. A alteração de embalagem pode também ser realizada para facilitar a utilização do 

produto ou para aumentar a capacidade de conservação do alimento como é o caso das 

embalagens activas do café. 

A categoria mais exigente e dispendiosa do DNP é a inovação que visa a criação de 

produtos verdadeiramente novos, este é um tipo de desenvolvimento que requer muito 

tempo de investigação, bem como uma grande componente de utilização de recursos 

humanos e está frequentemente associada a gastos avultados em equipamento. O 

desenvolvimento de um produto inteiramente novo requer um grande trabalho de todos os 

departamentos da organização.    

O DNP é um processo complexo e que integra diferentes fases não estritamente 

sequenciais ou seja que poderão não se suceder umas às outras existindo avanços e 

recuos durante o processo de criação de um novo produto e até fases que decorrem 

paralelamente. Apesar do número e denominação das fases não ser de todo consensual 
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entre os diferentes autores, a maioria concorda que todo o processo de DNP se inicia pela 

definição dos objectivos da organização, identificação de oportunidades e reunião de ideias 

que serviram de base ao desenvolvimento do novo produto. Assim, as ideias podem ter 

origens muito distintas podendo ser recolhidas juntos dos representantes de vendas e 

revendedores que têm uma maior proximidade do consumidor final e da interacção com 

outros produtos do mercado, bem como directamente do consumidor final através das linhas 

de apoio a clientes disponibilizadas por muitas das empresas e ainda por questionários 

realizados nos espaços comerciais, internamente por sugestões dos colaboradores ou 

brainstormings internos. Outra fonte fundamental encontra-se nas recolhas de mercado ou 

seja na avaliação dos produtos com os quais se espera concorrer. Segundo Fuller (1994), a 

avaliação das organizações e produtos concorrentes faculta dados de extrema importância 

que possibilitam: 

• Comparação de ingredientes permitindo uma reformulação do produto e incremento 

da margem de lucro; 

• Melhoria das características de qualidade do produto aumentando a sua 

competitividade; 

• Avaliação das preferências sensoriais dos consumidores; 

• Definir quais as embalagens e rótulos mais apreciados. 

 

Reunidas e seleccionadas as ideias que servem de base ao conceito inicial do 

produto é então iniciada a fase de desenvolvimento e teste de conceito tentando aferir a 

viabilidade económico-financeira, técnica, jurídica e de mercado. Após a comprovação da 

viabilidade do produto, segue-se a fase de desenvolvimento de produto Esta fase pode 

albergar diversos processos de investigação a nível de utilização de novos ingredientes, 

enriquecimento nutricional do produto e testes de metodologias de laboração/conservação. 

É uma fase cujas etapas são definidas de acordo com o tipo de produto e objectivos 

traçados. Esta é uma etapa fundamental e bastante dispendiosa que congrega, 

frequentemente, diversas avaliações sensoriais no âmbito dos ensaios realizados.  O 

produto ou produtos resultantes de todo este processo de desenvolvimento e selecção é 

então submetido a testes de mercado que consistem na colocação do produto num 

segmento de mercado relativamente limitado como sendo um único supermercado ou uma 

feira. Este teste visa medir a aceitação do produto pelos consumidores e corrigir pequenas 

questões que até então tinham passado despercebidas. Deste teste depende a passagem 

do produto à fase de comercialização. 

  

A primeira fase do processo no caso em estudo, foi efectuada por uma empresa de 

consultadoria a pedido da empresa produtora de azeitona de mesa. Assim, perante o 

desafio de valorizar os subprodutos e produtos de dimensão não-conforme, foi concluído 
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que as pastas de azeitona constituem uma excelente oportunidade de negócio. A selecção 

de ideias para a elaboração do conceito deste produto tiveram como base uma recolha de 

mercado que como foi referido anteriormente avalia os produtos com os quais se pretende 

concorrer. Assim, a primeira fase deste estudo incide na caracterização físico-química e 

sensorial de pastas de azeitona à venda no mercado nacional. Caracterização esta que 

ajudará a traçar o perfil do produto servindo de base ao desenvolvimento de uma nova 

pasta. Os testes de mercado subsequente ao desenvolvimento de produto ficarão a cargo 

da empresa que solicitou o estudo. 
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O desenvolvimento de novos produtos é um processo complexo                                          

e multidisciplinar que requer uma avaliação criteriosa do mercado, tanto ao 

nível das preferências/necessidades do consumidor, como pela avaliação e 

caracterização das empresas concorrentes. O presente estudo experimental 

visa dar resposta à segunda componente do anteriormente referido. Assim, foi 

desenvolvido em duas fases: 

1. Caracterização físico-química e sensorial de pastas de azeitona 

comerciais que constitui um passo essencial pois permite traçar o perfil do 

produto, definir quais os atributos que mais os diferenciam e identificar as 

preferências dos consumidores.  

2. Desenvolvimento de uma nova pasta de azeitona com base nos dados 

compilados na fase 1, partindo de uma matéria-prima DOP. 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

experimental 
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4 Caracterização físico-química e sensorial  
de pastas de azeitona comerciais 

 

4.1 Materiais  
 

Foram adquiridas 9 pastas de azeitona à venda no mercado nacional sendo 4 destas 

produzidas a partir de azeitona preta e as restantes 5 são de azeitona verde. As zonas de 

produção das azeitonas são bastante diversificadas encontrando-se pastas de origem 

portuguesa, espanhola e italiana. De referir que apenas as pastas da marca Gallo se 

encontram fortemente difundidas nas superfícies comerciais, encontrando-se as restantes 

apenas em lojas mais especializadas, nomeadamente lojas gourmet.  

A Tabela 1 identifica a marca comercial e origem geográfica de cada uma das pastas 

bem como os ingredientes mencionados no rótulo de cada uma delas. De salientar que em 

todas as formulações se encontra a adição de azeite virgem e ingredientes aromatizantes. 

Tabela 1- Marca comercial, origem geográfica e ingredientes de pastas de azeitona 

Marca Ingredientes 
Despensa la Nuestra 
 
Origem: Espanha 

Azeitonas verdes, azeite virgem 
extra, alcaparras, anchovas, limão, alho, 
pimento, tomilho, pectina e sal 

Casa da Prisca  
 
 
Origem: Portugal 

Azeitonas verdes Azeitonas verdes, azeite virgem 
extra, sal e ervas aromáticas 

Azeitonas pretas Azeitonas pretas, azeite virgem 
extra, sal e ervas aromáticas 

Maçarico 
 
Origem: Portugal 

Azeitonas verdes, sal, azeite virgem 
extra, alho e ervas aromáticas 

Sacla 
 
Origem: Itália 

Azeitonas pretas, azeite virgem 
extra, açúcar, sal, regulador de acidez: ácido 
láctico e aromas naturais 

Gallo 
 
 
 
Origem: Portugal 

Azeitonas pretas Azeitonas pretas (93%), azeite 
virgem extra (6,7%) e vinagre (0,3%) 

Azeitonas verdes Azeitonas verdes (88%), azeite 
virgem extra (8%), pimento vermelho (2%), 
sumo de limão, vinagre e orégãos. 

Santa Olaia 
 
Origem: Portugal 

Azeitona (75%), alho (10%), azeite 
(10%), orégãos (5%) e sal 

Tojeira 
 
Origem: Portugal 

Azeitona galega temperada, orégãos 
e azeite virgem 
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4.2 Métodos analíticos 
 

4.2.1 Determinações químicas 

Determinação do teor de matéria seca (M.S) 

O teor de matéria seca foi determinado por gravimetria, após secagem em estufa a 

100ºC até massa constante, foram realizadas 3 repetições por amostra.  

Determinação do teor de cinza 

A determinação do teor de cinza foi efectuada mediante calcinação em mufla a 

520ºC até massa constante. A determinação foi efectuada em triplicado. 

Determinação do teor de matéria gorda 

A determinação do teor de matéria gorda foi realizada em duplicado pelo método de 

Soxhlet. A extracção teve a duração de 6h e foi utilizado o éter petróleo como solvente. Este 

foi posteriormente eliminado por evaporação em estufa a 100 ºC até, massa constante. 

Determinação do teor de fenóis totais 

Para a determinação do teor em fenóis totais foi necessário proceder a uma 

preparação prévia da amostra. Assim, foram pesados aproximadamente 10g de cada 

amostra para um balão volumétrico de 100mL perfazendo-se o restante volume com água 

destilada. De seguida foi realizada uma filtração a vácuo e efectuada uma diluição 1:50. A 

determinação dos fenóis totais foi realizada, em duplicado, por espectofotometria a 280nm, 

recorrendo a uma curva de calibração, previamente estabelecida para o ácido gálico.  

Determinação da acidez total 

A determinação foi realizada em triplicado segundo as indicações da Norma 

Portuguesa NP-1421 de 1977. 

Determinação da acidez volátil 

Esta determinação foi realizada em duplicado segundo as indicações da norma 

Portuguesa NP-3029 de 1985. 

Determinação do pH 

A determinação do pH foi efectuada em triplicado por potenciometria, a calibração do 

equipamento foi realizada com soluções tampão pH=7 e pH=4, a 20ºC. 

Determinação de cloretos 

A determinação do teor de cloretos foi realizada em triplicado de acordo com a NP 

1223 de 1976. 
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4.2.2 Determinações físicas 
 

Cor 

Para a determinação objectiva da cor foi utilizado o colorímetro Minolta CR300 para 

medição dos parâmetros L*a*b* com o iluminante C. A calibração do aparelho foi realizada 

usando como referência um padrão branco (L*= 97,46; a*= -0,02; b= 1,72).  

A fim de homogeneizar as condições de teste, as pastas foram colocadas em caixas 

de Petri com 8 cm de diâmetro e aproximadamente 5mm de espessura. Realizaram-se 20 

medições de cada amostra.  

 

Análise de Perfil de Textura 

As amostras foram previamente introduzidas em frascos de vidro com uma altura 

aproximada de 25mm e um diâmetro de 35mm. As amostras foram deixadas em repouso 

durante cerca de 6h. A análise de perfil de textura (TPA) foi efectuada com o texturómetro 

TAX-T2 Stable Micro Systems com uma célula de carga de 5Kg. O teste foi realizado 

utilizando uma sonda de 11mm, uma velocidade de 1mm/s e uma profundidade de 

deformação de 10mm. Foram realizadas 15 medições por cada pasta. 

 

Índice de separação de fases 

Em algumas das amostras analisadas verifica-se uma acentuada separação de 

fases. Assim, com o objectivo de quantificar essa separação, massas conhecidas de pasta 

foram colocadas num crivo com 0,5mm de malha durante 15 minutos, à temperatura 

ambiente (Figura 5). Em seguida, foi quantificada a fase líquida e os resultados expressos 

em % (v/m).  

 

 

 

 

 

 

 

Fase sólida 

Fase líquida 

Figura 5 – Esquema da montagem efectuada para o estudo de separação de fases 
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4.2.3 Análise sensorial 
 

A análise sensorial foi realizada no Departamento de Agro-indústrias e Agronomia 

Tropical do Instituto Superior de Agronomia (ISA) numa sala de provas com 6 cabines 

individuais. Nas diversas sessões participaram 10 provadores semi-treinados com idades 

compreendidas entre os 21 e os 68 anos. 

Análise sensorial descritiva 

A análise descritiva teve lugar em 3 sessões. Foram apresentadas 3 pastas por 

sessão e foi solicitado aos provadores que avaliassem diferentes parâmetros como sabor, 

textura e aspecto através do preenchimento da ficha de prova presente no Anexo 3 

organizada numa escala estruturada de 1 a 5.  

Análise sensorial de preferência 

A prova de preferência foi realizada em três sessões distintas. As duas primeiras 

sessões visaram a selecção de 4 das 9 pastas em estudo, transitando para a última sessão 

as duas pastas com melhor classificação de cada uma das sessões anteriores (Anexo 4).  

 

4.2.4 Análise estatística dos resultados 
Os resultados foram submetidos a análise de variância ANOVA/MANOVA, Teste de 

Sheffé, Análise de Componentes Principais e Análise de Cluster recorrendo para tal ao 

software da Statsoft, (Statistica 6.0).  

Os resultados da análise sensorial de preferência foram tratados de acordo com a 

ISO 8587 de 1988. Este teste permite avaliar se os provadores detectam diferenças 

significativas entre amostras. O cálculo foi efectuado com recurso à equação (eq.1): 

 

  𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑵𝑵𝑵𝑵(𝑵𝑵+𝟏𝟏)

∑ 𝑭𝑭𝒋𝒋𝟏𝟏 − 𝟑𝟑𝑵𝑵(𝑵𝑵+ 𝟏𝟏)𝑵𝑵
𝒋𝒋=𝟏𝟏 Onde,  

N representa o número de provadores 
K representa o número de amostras 
Rj representa a soma das ordens para o produto j (1,2,…,k) 
 

 

 

 

(eq.1) 
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4.3 Resultados e discussão  
 

4.3.1 Caracterização Química 
 

Os resultados obtidos na caracterização química das 9 pastas de azeitona 

comerciais seleccionadas são apresentados na Tabela 2 sendo todos os valores expressos 

em base húmida.  

Como foi referido anteriormente é de esperar diferenças físico-químicas marcadas 

entre frutos em diferentes fases de maturação, nomeadamente nos valores de pH, teor de 

gordura (TDColive(a), 2008) e componente fenólica (Soni et al., 2006). Dado que foram 

analisadas pastas de azeitona verde e de azeitona preta, se estas correspondessem a 

matérias-primas em estado de maturação diferente, as pastas deveriam reflectir essas 

diferenças. No entanto, pela observação da Tabela 2 verifica-se que nenhum dos 

parâmetros referidos evidencia diferenças claras entre pastas de azeitona preta e pastas de 

azeitona verde. Este facto poderá ter origem na eventual utilização de azeitonas pretas 

oxidadas que, apesar da sua coloração negra, são colhidas num estado de maturação 

próximo do que apresentam as azeitonas verdes. Outro factor importante é a utilização de 

azeitonas de variedades diferentes que é apontado pelo Instituto da Grasa y sus Derivados 

(1985) como o principal factor de variabilidade, impossibilitando assim o estabelecimento de 

comparações entre as diversas amostras.  

Em relação ao teor de gordura, as pastas apresentaram valores entre 10 e 26%, que 

corresponde aos valores referidos na bibliografia para as azeitonas (8 – 30%) (Instituto de la 

Grasa y sus Derivados, 1985) apesar de todas as pastas em estudo possuírem azeite 

adicionado (c.f. Tabela 1). As pastas das marcas Maçarico e Tojeira apresentam teores de 

gordura bastante reduzidos para este tipo de produtos, 10,6 e 10,8% respectivamente. Das 

diversas pastas avaliadas a da marca Maçarico destaca-se por possuir os valores 

(expressos em base húmida) mais baixos na generalidade dos parâmetros determinados 

devendo-se este facto essencialmente ao diminuto teor de matéria seca. Pois os parâmetros 

químicos avaliados, quando expressos em base seca, são similares ao das restantes 

pastas, exceptuando o teor de fenóis que se mantém abaixo do que é verificado no conjunto 

dos produtos caracterizados. (Anexo 1). O diminuto teor de fenóis verificado nesta pasta 

poderá estar associado à variedade de azeitona utilizada ou a processos de adoçamento 

demasiado vigorosos.  

Sendo o teor de gordura e teor de fenóis totais os parâmetros, de entre os diversos 

avaliados neste estudo, com maior influencia para a avaliação da qualidade deste tipo de 

produtos, podemos ainda atentar em duas outras pastas. A pasta Santa Olaia que possui 
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um valor de fenóis totais francamente superior ao das restantes pastas (396mg/100g de 

pasta) o que lhe confere uma importante capacidade antioxidante e a pasta da marca 

Tojeira que possui um equilíbrio bastante interessante entre o teor de gordura, relativamente 

baixo (10,8%) e teor de fenóis (208 mg ac. gálico/100g de pasta). Cada vez mais o 

consumidor procura produtos com menos valor calórico e elevada componente bioactiva, 

sendo esta uma pasta que satisfaz esta solicitação.  
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Tabela 2 – Caracterização química de pastas de azeitona comerciais (Média por 100g de produto) 

Amostra pH 
Matéria seca 

(g) 

Ác. Total 
(g ác.láctico) 

Gordura 
(g) 

Fenóis totais 
(mg ác. gálico) 

Ác. volátil 
(g ác. acético) 

Cinza 
(g) 

Pr
et

as
 

Gallo 4,2  38,5  0,07  20,3  274 0,12 5,29  

Sacla 3,7  39,6  0,12  26,7 244 0,06 4,63  

C. Prisca 3,3  40,1  0,09  16,5 168 0,05 3,70  

Tojeira 4,1  28,8  0,06  10,8 208 0,06 6,62  

Ve
rd

es
 

Despensa 3,7  34,0  0,09 19,7 144 0,09 2,32  

Maçarico 3,5  20,3  0,04 10,6 69 0,05 2,67  

Gallo 3,6  26,2  0,08  15,4 202 0,12 4,84  

C. Prisca 3,2  43,8  0,10  18,4 205 0,13 2,19  

Sta Olaia 3,8  41,7  0,12  18,3 396 0,06 3,58  
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A Tabela 3 apresenta as médias, intervalos de variação, mediana e quartis (25 e 75) 

para cada um dos parâmetros avaliados, contribuindo assim para a definição de um perfil 

médio deste tipo de produtos quanto à sua componente química. Pode constatar-se que 

com excepção do pH todos os outros parâmetros apresentam uma dispersão de valores 

acentuada pelo que apenas através da análise química não é possível definir o perfil 

característico destes produtos.  

 

Tabela 3 – Média, intervalo de variação, mediana e quartis (25 e 75) das propriedades químicas de 
pastas de azeitona comerciais 

Parâmetro 
(por 100g de pasta) 

Média 
Intervalo de 

variação 
Mediana (Q25 ; Q75) 

pH 3,67 3,2 - 4,2 3,66 (3,47;4,10) 

Teor matéria seca 
(g) 

34,8 20,3 - 43,8 34,0 (26,2;39,6) 

Acidez Total 
(g ác.láctico) 

0,71 0,27 - 1,06 0,69 (0,48;0,80) 

Gordura 
(g) 

17,4 10,6 - 26,7 16,5 (10,8;20,3) 

Fenóis Totais 
(mg ác. gálico) 

212 69 – 396 202 (144;244) 

Acidez Volátil 
(g ác. acético) 

0,08 0,05 - 0,13 0,06 (0,05;0,12) 

Cinza 
(g) 

3,98 2,19 - 6,62 4,63 (2,67;5,29) 
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4.3.2 Caracterização Física 
 

Análise de perfil de textura 

 

O resultado deste teste é expresso através de uma curva de perfil de textura ou 

texturograma, a partir da qual é possível determinar os 3 principais parâmetros associados 

ao TPA: firmeza, adesividade e coesividade. O texturograma resultante da análise das 

pastas de azeitona é bastante similar em todas as amostras sendo a Figura 6 um exemplo 

dos gráficos obtidos. 

 A firmeza é expressa em Newton (N) e define-se como a força máxima (F) que é 

exercida no produto durante o primeiro ciclo de compressão ou primeira dentada (Rosenthal, 

1999). Sendo o TPA um teste imitativo, todos os parâmetros têm uma equivalência em 

termos sensoriais. Assim, a firmeza é definida por Kramer e Szczesniak (1973) como a força 

necessária para comprimir um alimento entre os molares.  

Outra característica de grande importância, nomeadamente em pastas e produtos 

similares, é a capacidade do alimento aderir aos molares durante a mastigação. Esta é 

definida como a adesividade de um alimento e é medida pelo trabalho realizado para 

superar as forças de atracção entre a sonda e o material, durante o primeiro ciclo de 

compressão. Este valor é obtido através da integração da curva do texturograma quando 

esta adquire valores negativos (A3) (Rosenthal, 1999).  

A coesividade define-se como a força das ligações internas que compõem o alimento 

(Rosenthal, 1999) e é obtida dividindo o trabalho realizado no segundo ciclo de penetração 

(A2) pelo trabalho realizado no primeiro ciclo de penetração (A1) (Kramer e Szczeniak, 

1973).  

 

Figura 6 – Texturograma (força vs tempo) 
típico de pastas de azeitona 

F – Firmeza; A2/A1 – Coesividade; A3 – Adesividade 
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A Figura 7 traduz os resultados do TPA para a firmeza das pastas de azeitona em 

estudo. Pela análise dos valores obtidos é possível observar que se destacam claramente 

as pastas da marca Casa da Prisca e Gallo preta pela sua firmeza mais acentuada. A pasta 

da Casa da Prisca preta apresenta valores acima dos 0,5N diferenciando-se de todas as 

outras pastas (p<0,05). As restantes amostras apresentam resultados semelhantes com 

valores compreendidos entre 0,1 e 0,2N. 

             

Figura 7 – Firmeza de pastas de azeitona comerciais.  

Barras com a mesma letra não têm diferenças significativas a 95%. As barras mais escuras 
correspondem a pastas de azeitonas pretas e as mais claras a pastas de azeitonas verdes 
 

As pastas das marcas Maçarico e Santa Olaia destacam-se claramente pelos seus 

valores de adesividade acima dos 0,8 N.seg que excede em mais de 100% os valores 

verificados para as restantes amostras que não apresentam diferenças significativas entre si 

(p<0,05) com valores na ordem dos 0,4-0,5 N.seg (Figura 8). 

             

Figura 8 - Adesividade de pastas de azeitona comerciais  
Barras com a mesma letra não têm diferenças significativas a 95%. As barras mais escuras 
correspondem a pastas de azeitonas pretas e as mais claras a pastas de azeitonas verdes 
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A coesividade (Figura 9) revelou-se um parâmetro pouco diferenciador devido à 

grande uniformidade de valores. No entanto, o tratamento estatístico dos resultados permite-

nos destacar a pasta da marca Maçarico que se apresenta mais coesa (p<0,05) do que a 

maioria das amostras analisadas.  

 

 

 

Figura 9 - Coesividade de pastas de azeitona comerciais. 

Barras com a mesma letra não têm diferenças significativas a 95%. As barras mais escuras 
correspondem a pastas de azeitonas pretas e as mais claras a pastas de azeitonas verdes 
 

 

À semelhança do que foi efectuado para as análises químicas a Tabela 4 apresenta 

os valores médios e intervalos de variação para os diferentes parâmetros de textura. 

Também os parâmetros de textura apresentam uma dispersão de valores elevada, sendo 

mais evidente para o caso da firmeza.  

 

Tabela 4 – Média, intervalo de variação, mediana e quartis (25 e 75) das propriedades de textura de 
pastas de azeitona comerciais 

Parâmetros Média Intervalo de 
variação 

Mediana (Q25 ; Q75) 

Firmeza (N) 0,249 0,082 - 0,557 0,187 (0,154;0,360) 

Adesividade (N.seg) 0,056 0,039 - 0,103 0,046 (0,042;0,053) 

Coesividade 0,566 0,501 - 0,687 0,540 (0,519;0,620) 
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Cor 
 

A Tabela 5 denota, como seria de esperar, diferenças evidentes entre pastas de 

azeitonas pretas e pastas de azeitonas verdes. Apresentando-se as primeiras com 

luminosidades e saturação de croma relativamente baixas e valores de h (tonalidade) que se 

situam na gama dos vermelhos alaranjados. A dispersão de valores nas pastas de azeitonas 

pretas é pouco marcada evidenciando alguma homogeneidade de cor entre as diferentes 

amostras. 

Relativamente às pastas produzidas a partir de azeitonas verdes existe uma 

variabilidade muito evidente podendo mesmo ser agrupadas em duas classes. A primeira 

será então constituída pela Maçarico, Despensa e Gallo verde em que é evidente a 

tonalidade verde intensa com valores de croma elevados como seria esperado em pastas 

deste tipo. No entanto, encontraremos na segunda classe constituída pela Santa Olaia e 

Casa da Prisca verde, pastas bastante escuras e cujos valores de h se aproximam dos tons 

avermelhados sobretudo no caso da Casa da Prisca que se encontram perfeitamente 

inseridos na gama dos laranjas. Estas duas pastas evidenciam portanto desvios 

significativos na sua coloração podendo esta estar associada à azeitona utilizada na sua 

laboração se encontrar já num estado de maturação mais avançado ou então a processos 

oxidativos que ocorrem durante o processamento, sobretudo no caso da Santa Olaia que 

apresenta um teor de fenóis muito elevado. 

Pela observação dos valores dos intervalos de variação e quartis de cada um dos 

parâmetros é visível que apesar de existir alguma homogeneidade de valores para as 

pastas de azeitona pretas estas apresentam também uma variabilidade acentuada 

sobretudo em relação à sua tonalidade (h).  

A variabilidade de resultados nas pastas de azeitona verdes é mais marcada e 

verifica-se para todos os parâmetros avaliados. 
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Tabela 5 – Determinação da cor de pastas de azeitona comerciais por colorimetria  

Amostras L* c* h 
Pr

et
as

 
Gallo 26,83a ± 0,15 14,57a ± 0,10 33,25a ± 0,28 

Sacla 31,41b ± 0,06 18,91b ± 0,05 39,74 ± 0,29 

C. da Prisca 30,10c ± 0,22 15,40a ± 0,18 35,82a ± 0,73 

Tojeira 27,01a ± 0,28 12,26 ± 0,26 25,73 ± 0,54 

Média 28,79 ± 0,25 15,16 ± 0,29 33,39 ± 0,66 

Intervalo de 

variação 
26,83 - 31,41 12,26 - 18,91 25,73 - 39,74 

Mediana 

(Q25;Q75) 

28,56 

(26,92;30,76) 

14,99 

(13,42;17,16) 

34,54 

(29,49;37,78) 

Ve
rd

es
 

Despensa 56,37 ± 0,17 29,71 ± 0,15 94,50b ± 0,15 

Maçarico 54,37c ± 0,07 27,00 ± 0,18 94,90b ± 0,08 

Gallo 53,94c ± 0,16 32,45 ± 0,30 92,62b ± 0,15 

C. da Prisca 31,66b ±0,32 16,81 ± 0,28 46,24 ± 1,24 

Sta Olaia 38,24 ±0,21 19,30b ± 0,23 59,04 ± 0,64 

Média 47,88 ± 0,96 26,07 ± 0,61 79,41 ± 1,98 

Intervalo de 

variação 
31,66 - 56,37 16,81 - 32,45 46,24 – 94,90 

Mediana 

(Q25;Q75) 

53,94 

(38,24;54,37) 

27,00 

(19,30;29,71) 

92,62 

(59,04;94,50) 
(Média ± EP; Intervalo de variação; Mediana e quartis 25 e 75; A mesma letra indica não haver diferenças  

significativas a 95% entre pastas para cada um dos parâmetros) 
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Separação de fases 

 

A separação de fases é um dos principais defeitos apontados pelos consumidores, 

que, quando aliada à cor, determinam em grande medida a decisão de compra.  

Não é possível estabelecer relações directas entre o índice de separação de fases e 

qualquer dos parâmetros físico-químicos analisados. Pela análise dos resultados da Tabela 

6 verifica-se a existência de um intervalo de valores bastante alargado, com as pastas da 

marca Casa da Prisca a apresentarem os maiores valores que rondam os 16mL/100g de 

pasta contrastando com os valores apresentados pelas pastas da marca Gallo com valores 

que não excedem os 5,5mL/100g de pasta.   

 

Tabela 6 – Índice de separação de fases de pastas de azeitona comerciais 

Pastas mL/100g de pasta 

Gallo preta 3,0 

Sacla 7,4 

C.Prisca preta 15,6 

Tojeira 11,1 

Despensa 9,1 

Maçarico 8,1 

Gallo verde 5,5 

C.Prisca verde 17,0 

Sta Olaia 6,0 
   (Valores médios) 
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4.3.3 Análise sensorial 
 

Prova descritiva 

 

Numa primeira análise dos resultados da prova descritiva pode constatar-se serem 

os atributos relativos à textura os que mais contribuíram para a diferenciação entre 

amostras.  

Relativamente ao aspecto geral das pastas, as classificações atribuídas pelo painel 

são muito similares e encontram-se no centro da escala de classificações proposta.  

Pela análise dos gráficos da Figura 10 podemos observar que a pasta da marca 

Tojeira apresenta pontuações médias em relação a todos os atributos. De salientar as 

pastas da Casa da Prisca que são caracterizadas por apresentarem uma granulometria 

grosseira. As restantes amostras caracterizam-se, essencialmente, por apresentarem 

granulometria muito fina e portanto uma melhor espalhabilidade e homogeneidade. 

A comparação dos resultados de separação de fases (Tabela 6) com os que foram 

obtidos na análise sensorial descritiva permite-nos verificar a existência de relações 

evidentes entre o volume da fase líquida e a granulometria das pastas. Das pastas 

analisadas as que apresentam uma menor separação de fases são as pastas de 

granulometria intermédia (Gallo preta, Gallo verde e Santa Olaia). As que apresentam uma 

granulometria grosseira, nomeadamente as da marca Casa da Prisca, são as com maior 

separação de fases, sendo os valores muito superiores aos das restantes amostras.  

 



36 
 

 

 

Figura 10 – Avaliação sensorial descritiva de pastas de azeitona preta (A) e de azeitona verde (B) 

Com base nos comentários efectuados pelos provadores eliminou-se a amostra da 

marca Sacla por apresentar uma acidez elevada, ocorrência de aromas estranhos e uma 

baixa consistência.  
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Prova de preferência 

 

Esta análise foi efectuada em três sessões. Em cada uma das duas primeiras, 

apresentaram-se ao painel 4 amostras e seleccionaram-se as duas preferidas. Nas tabelas 

7 e 8 são apresentados os somatórios (R) das classificações atribuídas pelos provadores 

em cada uma das sessões Na terceira sessão foram apresentadas as quatro amostras 

previamente seleccionadas. Foi solicitado aos provadores que ordenassem as pastas de 

azeitona apresentadas, de acordo com a sua preferência. Na Tabela 9 constam os 

somatórios (R) das cotações atribuídas na terceira sessão.  

Para a análise estatística dos resultados obtidos nesta prova foi utilizado o teste de 

Friedman segundo a  ISO 8587:1988. Este teste permite avaliar se os provadores detectam 

diferenças significativas entre amostras. O cálculo foi efectuado com recurso à equação de 

Friedman (eq.1). 

Tabela 7 - Soma das pontuações atribuídas pelos provadores (R) e número de Friedman da 1ª sessão  

  R R2 Fr 
Prisca preta 17 324 

10,44 
Gallo preta 31 961 
Maçarico 20 400 
Santa Olaia 32 961 
Soma 100 2674 

   

Tabela 8 - Soma das pontuações atribuídas pelos provadores (R) e número de Friedman da 2ª sessão 

  R R2 Fr 
Prisca verde 32 1024 

8,88 
Gallo verde 20 400 
Tojeira 18 324 
Despensa 30 900 
Soma 100 2648 

 

Tabela 9 - Soma das pontuações atribuídas pelos provadores (R) e número de Friedman da 3ª sessão  

  R R2 Fr 
Gallo Verde 28 784 

8,76 
Prisca Preta 22 484 
Maçarico 33 1089 
Tojeira 17 289 
Soma 100 2646 
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Consultado a tabela dos valores críticos para a análise de variância por número de 

ordem de Friedman presente na ISO verificamos que o valor crítico para 4 amostras e 10 

provadores é de 7,82 (α ≤ 0.05). Visto os valores de Fr das três sessões serem superiores 

ao valor crítico podemos concluir que os provadores detectam diferenças significativas entre 

as amostras.   

Face ao exposto, a sequência de preferência das pastas avaliadas encontra-se no 

seguinte esquema da Figura 11. 

 

Figura 11 – Classificações das pastas comerciais de acordo com a preferência do painel  

As pastas com melhor classificação nesta análise possuem como principal 

característica comum o intenso sabor a azeitona. 

 Segundo os comentários dos provadores a Tojeira é uma pasta bastante equilibrada 

com uma granulometria agradável e acidez moderada apresentando no entanto um 

excessivo sabor a sal. A pasta preta Casa da Prisca evidencia um teor excessivo de azeite e 

granulometria demasiado grosseira. 

Os motivos que levam os provadores a rejeitar as restantes pastas são bastante 

variados. Na pasta da Maçarico os aspectos negativos identificados pelos provadores 

prendem-se essencialmente com a granulometria demasiadamente fina e o excesso de 

especiarias, parâmetro também referido no caso da pasta verde da Gallo. Relativamente às 

restantes pastas os provadores indicam como principais motivos para a rejeição a ausência 

de sabor a azeitona, sabores desagradáveis, nomeadamente na pasta verde da Casa da 

Prisca em que alguns provadores identificaram sabores a ranço ou a tulha, excesso de 

azeite e sabor amargo demasiado intenso. 
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Dadas as preocupações actuais com o teor de sal nos alimentos e tendo sido 

verificado pela análise sensorial que os provadores referiram repetidamente o excessivo 

sabor salgado da pasta Tojeira indicando-o como principal factor para a sua rejeição, 

procedeu-se à determinação do teor de cloretos nas pastas que apresentaram melhor 

pontuação sensorial. 

 
 

Tabela 10 – Resultados da determinação do teor de cloretos das pastas comerciais com melhor 

classificação sensorial 

Marca Teor de cloretos 
(%m/m)

        Tojeira 5,8

C. Prisca preta 2,0

Gallo verde 2,9  
(Valores médios) 

 

Pela análise destes resultados (Tabela 10) é possível observar que existe 

efectivamente um teor de cloretos excessivamente elevado na pasta da Tojeira 

relativamente às restantes pastas analisadas o que corrobora a avaliação efectuada pelos 

provadores. 

 

Em conclusão, o painel prefere pastas com sabor intenso a azeitona, com 
pouco sabor a especiarias e outros condimentos e com granulometria média (c.a 
1mm) rejeitando em larga medida pastas com granulometria muito fina. 
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4.3.4 Análise multivariada 
 

Análise de Cluster  

 

A análise de cluster é uma técnica exploratória que permite agrupar sujeitos ou 

variáveis em grupos homogéneos. Cada observação pertencente a um determinado cluster 

é similar a todas as outras pertencentes a esse mesmo cluster e é diferente das 

observações pertencentes a outro cluster (Maroco, 2007).  

As médias dos resultados obtidos nas determinações químicas, físicas e sensoriais 

foram submetidas à análise de Cluster. 
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Figura 12 – Dendograma das pastas de azeitona comerciais 
(PV – Casa da Prisca verde; PP – Casa da Prisca preta; M – Maçarico; GV- Gallo verde; D – Despensa; S- Sacla; SO 
– Santa Olaia; T – Tojeira; GP- Gallo preta) 
 

Para o agrupamento das pastas foi efectuada uma análise de cluster hierárquica com 

o método de Sigle Linkage usando a distância euclidiana quadrada como medida de 

dissemelhança entre sujeitos produzindo assim o dendograma da Figura 12. As pastas da 

marca Casa da Prisca destacam-se de todas as outras pastas constituindo um cluster bem 

diferenciado a uma distância euclidiana de aproximadamente 6 unidades. É também 

importante realçar que sendo estas duas pastas da mesma marca se agrupam a uma 

distância euclidiana muito pequena o que não se verifica com as pastas da Gallo que se 

apresentam em clusters diferentes a distâncias euclidianas superiores. Pela observação do 

dendograma é evidente a diferenciação da pasta Maçarico que constitui um cluster isolado a 
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uma distância euclidiana acima dos 5 valores o que torna importante a análise das 

características que a diferenciam. As restantes pastas agrupam-se num cluster distinto que 

engloba as pastas Gallo verde, Despensa, Sacla, Santa Olaia, Tojeira e Gallo preta.  

De salientar não existir qualquer tipo de associação de pastas produzidas a partir de 

azeitonas do mesmo tipo (verde vs pretas).  
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Análise de Componentes principais 

 

“A análise de componentes principais (ACP) é uma técnica de análise exploratória 

multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto menor 

de variáveis independentes, combinações lineares das variáveis originais, designadas por 

“componentes principais” (Maroco,2007). 

A ACP permite concluir ser possível resumir a informação das variáveis originais em 

3 componentes principais que explicam 79% da variância total. A maioria das variáveis 

analisadas é explicada essencialmente pelo 1º componente principal (CP1). Associadas à 

CP2 surgem os fenóis totais (FT), a cinza (C), aspecto geral (AG), pH (PH) e separação de 

fases (SF), sendo que a acidez total (AT) e a gordura (G) surgem associadas à CP3.  
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Figura 13 – Projecção das variáveis estudadas no plano definido pelas duas primeiras 

componentes principais  
(AG – Aspecto geral; AT- acidez total; C- cinza; c* - croma; COE – coesividade;  ESP – espalhabilidade; FM – força 
máxima; FT – fenóis totais; G – gordura; GRA – granulometria; h – tonalidade; HOM- homogeneidade; L – 
luminosidade; OS – outros sabores; PH – pH; SA – sabor a azeitona; SF – separação de fases; MS – Matéria seca) 
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Figura 14 – Projecção das pastas comerciais estudadas no plano definido pelas duas primeiras 
componentes principais 
(PV – Casa da Prisca verde; PP – Casa da Prisca preta; M – Maçarico; GV- Gallo verde; D – Despensa; S- Sacla; SO 
– Santa Olaia; T – Tojeira; GP- Gallo preta) 
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Figura 15 – Projecção das variáveis estudadas no plano definido pela 1ª e 3ª componentes 

principais 
( AG – Aspecto geral; AT- acidez total; C- cinza; C* - croma; COE – coesividade;; ESP – espalhabilidade; FM – orça 
máxima; FT – fenóis totais; G – gordura; GRA – granulometria; h – tonalidade; HOM- homogeneidade; L – 
luminosidade; OS – outros sabores; PH – pH; SA – sabor a azeitona; SF – separação de fases; MS – Matéria seca) 
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Figura 16 – Projecção das pastas comerciais estudadas no plano definido pela 1ª e 3ª componentes 

principais 
 (PV – Casa da Prisca verde; PP – Casa da Prisca preta; M – Maçarico; GV- Gallo verde;   D – Despensa; S- Sacla; 

SO – Santa Olaia; T – Tojeira; GP- Gallo preta) 

Pela observação dos gráficos da Figura 13 à Figura 16 é possível verificar a 

existência de relações evidentes entre parâmetros sensoriais e instrumentais avaliados. É 

notória a relação existente entre a granulometria das pastas e a força máxima medida no 

TPA bem como a íntima relação existente entre parâmetros sensoriais tais como a 

homogeneidade e espalhabilidade e o parâmetro instrumental coesividade. 

Em consonância com a análise de cluster efectuada, também a análise de 

componentes principais nos mostra a existência de 3 grupos distintos. O primeiro é o grupo 

constituído pelas pastas da Casa da Prisca que apresentam características físico-químicas e 

sensoriais muito idênticas, estas pastas estão fortemente associadas a parâmetros de 

textura, tanto os de determinação analítica como os resultantes da avaliação sensorial. Além 

destes parâmetros de textura surge ainda o teor de matéria seca associado a estas duas 

pastas bem como o sabor a azeitona e elevado índice de separação de fases. Do mesmo 

modo, são também parâmetros de textura que destacam a pasta Maçarico das restantes. 

Esta pasta apresenta uma granulometria bastante fina e uma homogeneidade, coesividade 

e espalhabilidade elevadas, denotando um marcado sabor alheio à azeitona. Os parâmetros 

de cor, nomeadamente a luminosidade e a saturação do croma estão intimamente ligados a 

este produto.  

As restantes pastas são caracterizadas essencialmente pelas suas características 

químicas nomeadamente: pH, teor de fenóis e de cinza.  
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4.4 Conclusão 
 

Durante a realização deste trabalho foi possível aferir que a maioria das pastas de 

azeitona à venda em Portugal é de origem nacional à semelhança do que acontece com 

todo o sector de azeitona de mesa.  

As pastas de azeitona comerciais caracterizadas no âmbito deste trabalho 

evidenciam variabilidade ao nível da formulação e das características físico-químicas e 

sensoriais o que dificulta a definição de um perfil para este tipo produto. No entanto, os 

parâmetros de textura evidenciaram-se como os principais factores de diferenciação entre 

amostras. 

As pastas que obtiveram melhor classificação na análise sensorial são pastas com 

granulometria média a grosseira e intenso sabor a azeitona, obtendo as amostras com 

sabores a especiarias mais pronunciados e granulometrias mais finas pontuações mais 

baixas.  
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5  Desenvolvimento de uma pasta de azeitona Negrinha de 
Freixo 

 

5.1 Materiais e Métodos 
 

5.1.1 Matéria-prima 
Para a produção da pasta de azeitona foi utilizada azeitona verde da variedade 

Negrinha de Freixo que após a colheita (campanha de 2007)foi mantida em tanques com 

água até à data do desenvolvimento do presente trabalho que decorreu entre Fevereiro e 

Abril de 2008. O transporte para o laboratório do ISA foi efectuado em baldes de 25Kg, 

sendo a azeitona mantida na água de conservação. Após a recepção no laboratório, os 

baldes foram mantidos em câmara de refrigeração a 4ºC, até ao processamento. 

 

5.1.2 Métodos de preparação da pasta  
O adoçamento visa a eliminação total ou parcial dos biofenóis do fruto que lhe 

conferem um intenso sabor amargo. Este processo implica uma diminuição drástica da 

componente fenólica e portanto da sua capacidade antioxidante, sendo interessante do 

ponto de vista nutricional diminuir a extensão da remoção destes compostos. 

A fim de avaliar a necessidade da realização do adoçamento foram efectuados dois 

ensaios, sendo o primeiro realizado com azeitonas ao natural e o segundo com azeitonas 

adoçadas (Figura 17). 
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Figura 17 – Diagrama de produção da pasta de azeitona 

 

 

Para a realização do adoçamento as azeitonas foram imersas numa solução diluída 

de NaOH 1,5% (m/V) durante 4 horas cuja penetração na polpa foi acompanhada com 

recurso a um indicador ácido-base (fenoftaleína) dando o adoçamento por terminado 

quando o hidróxido de sódio atingiu 2 terços da polpa do fruto. Realizaram-se 3 lavagens de 

3 horas cada para completa remoção da solução alcalina. 

Em seguida procedeu-se ao descaroçamento, trituração, adição dos ingredientes e 

colocação das pastas em frascos de vidro de 25g que foram então submetidos a uma 

esterilização em banho-maria a 100ºC durante 10min.   

Para a escolha da formulação foram produzidas pastas com diferentes 

concentrações dos ingredientes presentes na pasta comercial preferida dos provadores 

(azeite, orégãos, alho e sal). A Tabela 11 apresenta as 3 formulações preparadas que  

foram, em seguida, submetidas a avaliação sensorial. 

Matéria-prima

Adoçamento

Lavagens

Descaroçamento

Trituração

Formulação

A1 A2 A3

0,5% 
ác.láctico

0,7% 
ác.láctico

1% 
ác.láctico

Descaroçamento

Trituração

Formulação

B1
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Tabela 11 – Teste de formulação para a pasta de azeitona Negrinha de Freixo 

Ingredientes A1 
(%(m/m)) 

A2 
(%(m/m)) 

A3 
(%(m/m)) 

Sal 2,5 1,5 1,5 

Orégãos 0,1 0,1 0,2 

Alho 0,3 0,5 0,5 

Azeite virgem extra 0,2 0,0 0,0 

 

Com vista à identificação do nível de acidificação mais adequado, foram testadas 

diferentes concentrações de ácido láctico (0,5%; 0,7% e 1%).  

  

5.1.3 Caracterização físico-química  
Para a caracterização físico-química da pasta produzida no âmbito deste trabalho 

foram realizadas as mesmas determinações às quais foram sujeitas as pastas comerciais 

caracterizadas anteriormente. Para tal foram utilizados os métodos enumerados no ponto 

4.2. 

 

5.1.4 Análise sensorial 

Análise sensorial descritiva 

A análise descritiva contou com a participação de 10 provadores semi-treinados aos 

quais foi solicitado que avaliassem diferentes parâmetros de sabor, textura e aspecto da 

nova pasta através do preenchimento da ficha de prova que possui uma escala estruturada 

de 1 a 5 (Anexo 3). 

 
Análise sensorial de preferência 

Nesta prova foram apresentadas as duas pastas com melhor classificação da prova 

de preferência das pastas comerciais (Tojeira e Casa da Prisca) e a pasta Negrinha de 

Freixo desenvolvida no âmbito deste trabalho sendo pedido aos provadores que 

ordenassem as pastas de acordo com a sua preferência (Anexo 4). Os resultados foram 

tratados de acordo com a ISO 8587 de 1988. 
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5.1.5 Análises microbiológicas 

 
Preparação das amostras 

Após a esterilização, amostras com cerca de 25g foram acondicionados de diferentes 

formas (Tabela 12) a fim de avaliar a sua capacidade de conservação. Foram efectuados 

triplicados da cada amostra. 

Tabela 12 – Forma de acondicionamento e conservação das pastas após a esterilização 

Código das 
amostras Condições Temperatura 

(ºC) 
1 Aberta 4 

2 Fechada 4 

3 Fechada 36 

 

Após a esterilização, a amostra 1 foi aberta e ficou exposta ao ar durante cerca de 10 

minutos, tendo em seguida sido refrigerada a cerca de 4ºC durante 10 dias tentando assim 

simular as condições de armazenamento na casa do consumidor. As amostras 2 e 3 foram 

mantidas fechadas durante os 10 dias que antecederam as determinações microbiológicas a 

4ºC e 36ºC respectivamente. 

Determinação de mesofilos totais 

A determinação dos mesofilos totais foi realizada de acordo com a NP-1409 de 1987. 

Foi utilizado o PCA como meio de cultura sendo as placas inoculadas por incorporação. Por 

cada uma das 3 amostras de pasta de azeitona foram realizadas 3 repetições por diluição 

seno as diluições utilizadas de 10-2 10-3 e 10-4. A incubação ocorreu a 30ºC durante 3 dias. 

Determinação de psicrófilos 

A determinação dos psicrófilos foi realizada de acordo com as indicações da 

ISO/FDIS 17410 de 2000 utilizado o PCA como meio de cultura sendo as placas inoculadas 

por espalhamento. Por cada uma das 3 amostras de pasta de azeitona foram realizadas 3 

repetições por diluição e as diluições utilizadas foram de 10-2 10-3 e 10-4. A incubação foi 

realizada a 5ºC durante 10 dias. 

Determinação de fungos e leveduras 

A determinação dos fungos e leveduras foi realizada de acordo com a NP 3277-1 de 

1987 para tal foi utilizado o meio YGC sendo as placas inoculadas por espalhamento. Por 

cada uma das 3 amostras de pasta de azeitona foram realizadas 3 repetições por diluição e 

as diluições utilizadas foram de 10-3 10-4 e 10-5. A incubação foi realizada a 25ºC durante 5 

dias. 



50 
 

5.2 Resultados e Discussão 
 

Para a avaliação dos resultados obtidos na classificação da nova pasta produzida 

foram utilizadas como referência as duas pastas comerciais que obtiveram melhor 

classificação na análise sensorial de preferência (Tojeira e Casa da Prisca (preta)).  O facto 

destas duas pastas serem produzidas a partir de azeitonas pretas não permite que só estas 

sejam utilizadas como referência. Assim para os parâmetros necessários foram utilizadas 

também as duas pastas verdes com melhor classificação sensorial (Gallo e Maçarico). 

 

5.2.1  Testes de Formulação 
 

Com vista a uma primeira triagem, as várias formulações foram apreciadas apenas 

sensorialmente por um número restrito de provadores. A pasta elaborada com azeitonas ao 

natural, sem adoçamento (B1), apresentava um sabor extremamente amargo não 

dissimulável através dos ingredientes adicionados. Assim, conclui-se ser necessária a 

realização do adoçamento. 

A análise das pastas produzidas a partir de azeitona adoçada, com incorporação de 

ingredientes a diferentes níveis, permitiu concluir que a pasta com a adição de azeite era 

eliminada pelos provadores. Ainda nesta primeira fase foi possível identificar como mais 

adequadas as pastas com baixos níveis de incorporação de sal. A adição do ácido láctico 

tornou-se essencial para o desenvolvimento deste produto devido à inexistência de 

fermentação láctica após o adoçamento, motivo pelo qual se tornava imprescindível o 

abaixamento de pH por adição de um estabilizador de acidez para a conservação do 

produto. 

Com base nos resultados dos testes preliminares foi produzida e caracterizada a 

pasta com a formulação A3 (1,5% de sal, 0,2% de orégãos, 0,5% alho e 0,7% ácido láctico).   
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5.2.2 Caracterização Química 
 

A caracterização química da pasta produzida encontra-se na Tabela 13. Pode 

observar-se que apresenta valores próximos aos das pastas que lhe serviram de referência. 

As características diferenciadoras devem-se às propriedades inerente à matéria-prima 

nomeadamente variedade de azeitona. 

 

Tabela 13 - Caracterização química da pasta de azeitona Negrinha de Freixo (Médias) 

  

Parâmetro Por 100g de 
produto 

pH 4,2  

Teor de matéria seca 
(g) 20.8  

Acidez total 
(g ac. láctico) 0,06  

Gordura 
(g) 13,5 

Fenóis totais 
(mg ác. Gálico) 171 

Acidez volátil 
(g ác. Acético) 0,06 

Cinza 
(g) 2,40  

 

Verifica-se que o valor de pH deste produto é superior (4,2) aos observados para as 

pastas de azeitona verdes utilizadas como referência (3,6 e 3,5). Este problema do ponto de 

vista químico poderia ser resolvido com a adição de uma maior concentração de 

estabilizador de acidez (ácido láctico). No entanto, a utilização de uma concentração mais 

elevada conferia ao produto final um sabor ácido excessivo e rejeitado sensorialmente.  

Apesar desta pasta não incluir nenhuma adição de azeite o teor de lípidos é similar 

às restantes pastas analisadas, evidenciando que no caso da produção de pasta de 

azeitona Negrinha de Freixo o teor de lípidos do fruto é suficiente. 
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5.2.3 Caracterização Física 
 

Análise de perfil de textura 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos pela análise de perfil de textura da 

pasta de azeitona “Negrinha de Freixo” bem como os valores das duas pastas de referência 

já apresentados no ponto 4.3.2. 

Como se pode observar o perfil de textura desta pasta evidencia firmeza intermédia 

relativamente às duas pastas de referência, apresentando-se, no entanto, mais adesiva e 

menos coesa do que estas.  

 

Tabela 14 - Propriedades de textura da pasta desenvolvida (Negrinha de Freixo) e das pastas de 

referência 

Parâmetros Negrinha de Freixo Tojeira Casa da Prisca 
(preta) 

Firmeza 
(N) 0,294 ± 0,012 0,169 ± 0,007 0,557 ± 0,036 

Adesividade 
(N.seg) 0,062 ±0,007 0,039 ± 0,003 0,044 ± 0,006 

Coesividade 0,510 ± 0,014 0,567 ± 0,015 0,519 ± 0,015 
           (n =15; Média ± EP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Cor 

 

 Para a análise dos resultados da determinação objectiva da cor utilizaremos os 

valores obtidos nas pastas de azeitona verde comercial com melhor classificação sensorial 

(Gallo e Maçarico). Pela análise colorimétrica da pasta de azeitona produzida (Tabela 15) 

pode concluir-se que se trata de uma pasta um pouco menos luminosa mas com uma 

intensa coloração amarela que não está patente em nenhuma das restantes pastas. É 

possível que este facto esteja relacionado não só por alguma oxidação superficial das 

azeitonas durante o adoçamento, devido ao arejamento durante as lavagens que não era 

possível evitar totalmente devido às condições laboratoriais, mas também devido à 

variedade de azeitona utilizada (“Negrinha de Freixo”) que segundo as referências 

bibliográficas encontradas (Gomes et al, 1998) apresenta uma coloração verde-amarelada 

após o adoçamento. 

Tabela 15 – Determinação da cor da pasta de azeitona Negrinha de Freixo e das pastas de referência  

Parâmetros Negrinha de Freixo Gallo Maçarico 

L* 48,44 ± 0,15 53,94 ± 0,16 54,37 ± 0,07 

c* 56,94 ± 0,12 32,45 ± 0,30 27,00 ± 0,18 

h 80,65 ± 0,08 92,62 ± 0,15 94,90 ± 0,08 

(n = 20; média ± EP) 

 
 
 
Separação de fases 

 

A pasta produzida apresenta um índice de separação de fases de 4% que é o 

segundo valor mais baixo determinado no conjunto das pastas caracterizadas. Apesar da 

sua granulometria ser semelhante à da pasta Tojeira e o teor lipídico ser superior ao 

daquela, a pasta Tojeira apresenta uma maior separação de fases. Estes resultados 

poderão ser explicados pela facto de a pasta da azeitona Negrinha de Freixo não conter 

azeite adicionado tendo toda a componente lipídica desta pasta origem nas azeitonas 

utilizadas. Assim, a componente lipídica contida nas estruturas celulares, não é 

completamente libertada enquanto que na pasta da Tojeira o azeite se encontra livre, dado 

não haver adição de emulsionantes. 
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5.2.4 Análise microbiológica 
 

Os resultados da análise microbiológica da pasta desenvolvida revelaram contagens 

nulas para todas as amostras em todos os meios e tempos de incubação. Assim, podemos 

concluir que o tratamento térmico realizado foi eficiente independentemente das condições a 

que as pastas foram posteriormente sujeitas.  

 As recomendações expressas na rotulagem das pastas comerciais, indicam que 

estas, após a abertura da embalagem, devem ser mantidas em condições de refrigeração e 

ser consumidas num prazo máximo de 10 dias. As análises microbiológicas realizadas 

mostram que a pasta Negrinha de Freixo não apresenta desenvolvimento microbiano 

durante os 10 dias subsequentes à abertura da embalagem quando mantida em condições 

adequadas de refrigeração. 

 

5.2.5 Análise sensorial 
 

Prova Descritiva 

O gráfico da Figura 18 sintetiza os dados obtidos na análise sensorial descritiva 

realizada à nova pasta de azeitona. Esta é uma pasta sensorialmente bastante semelhante 

à pasta da marca Tojeira. É notória a predominância do sabor a azeitona que, como foi 

aferido anteriormente é um dos atributos mais valorizados pelos provadores. O outro sabor 

que mais provadores identificaram era o do alho, sendo que nenhum dos provadores referiu 

qualquer sabor estranho ou alterado nesta pasta. 

 

Figura 18 - Avaliação sensorial descritiva da pasta de azeitona Negrinha de Freixo 
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Prova de preferência 

 

Para esta análise foi solicitado aos provadores que ordenassem as pastas de 

azeitona apresentadas de acordo com a sua preferência. Para a análise estatística dos 

resultados obtidos nesta prova foi utilizado o teste de Friedman.  

Na Tabela 16 constam os somatórios (R) das cotações atribuídas às 3 pastas 

avaliadas. 

 

Tabela 16 - Soma das pontuações atribuídas pelos provadores na avaliação sensorial de 
preferência e numero de Friedman da pasta de azeitona Negrinha de Freixo 

 R R2 Fr 

Tojeira 23,00 529 

7,82 
Prisca preta 28,00 784 

Própria 15,00 225 

Soma 66 1538 
 

Consultado a tabela dos valores críticos para a análise de variância por número de 

ordem de Friedman verificamos que o valor crítico é de 6,20 para α ≤ 0.05. Sendo o valor de 

Fr=7,82 e portanto superior a 6,20 podemos concluir que os provadores detectaram 

diferenças entre as amostras. 

Portanto, a sequência de preferência para estas 3 pastas é a seguinte: 

 

1º Negrinha de Freixo ---- 2ºTojeira ---- 3º Prisca preta 

 

A pasta de azeitona Negrinha de Freixo produzida no âmbito deste trabalho foi 

preferida por 80% do painel. Os provadores indicaram como principais motivos para a 

selecção desta pasta, a granulometria agradável e sabor equilibrado sendo também 

mencionada pela maioria o marcado sabor a azeitona.  
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5.3 Conclusões 
 

Os resultados obtidos no desenvolvimento deste capítulo permitiram concluir que: 

1. Não é possível manter a componente fenólica total, havendo necessidade de 

proceder ao adoçamento, pois não foi possível dissimular o sabor excessivamente amargo 

dos frutos através dos ingredientes adicionados.  

2. A utilização de uma variedade de azeitona com teores de gordura elevados evita a 

adição de azeite podendo minimizar o problema da separação de fases deste tipo de 

produtos.  

3. Foi possível desenvolver uma pasta estável com um teor de cloreto de sódio 

inferior ao verificado nas pastas de referência pela adição de alho.  

4. A esterilização efectuada foi eficiente sob o ponto de vista microbiológico 

(nenhuma contagem nas várias determinações realizadas) não tendo afectado a 

componente sensorial.  

5. Os resultados da análise sensorial mostram que a pasta Negrinha de Freixo 

obteve a preferência de 80% dos provadores em detrimento das duas pastas comerciais 

com melhor classificação.  
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6 Conclusões gerais 

 

Este estudo visava o desenvolvimento uma pasta de azeitona a partir de uma 

matéria-prima DOP, a Negrinha de Freixo. Um levantamento dos produtos similares 

existentes no mercado nacional mostrou tratar-se de um produto pouco difundido cuja 

comercialização se restringe quase exclusivamente ao mercado gourmet. Este é um produto 

com potencial para expandir os seus sectores de comercialização, no entanto, e até onde foi 

possível apurar, não existem estudos realizados acerca deste tipo de produtos. Este estudo 

permitiu aumentar o conhecimento acerca das pastas de azeitona sendo as principais 

conclusões a retirar do presente trabalho as seguintes: 

1. As pastas de azeitona comerciais avaliadas evidenciam uma variabilidade ao 

nível da formulação e das características físico-químicas e sensoriais que dificulta 

a definição de um perfil para este tipo de produto.  

2. De todos os parâmetros analisados os relativos à textura evidenciaram ser os 

principais factores de diferenciação entre amostras. 

3. As pastas comerciais que obtiveram melhor classificação na análise sensorial são 

pastas com sabor intenso a azeitona, com pouco sabor a especiarias e outros 

condimentos e com granulometria média (c.a 1mm) a grosseira. 

4. Os ensaios de formulação realizados para o desenvolvimento da nova pasta 

mostraram ser inviável a manutenção da componente fenólica total, havendo 

necessidade de proceder ao adoçamento, pois não foi possível dissimular o sabor 

excessivamente amargo dos frutos através dos ingredientes adicionados.  

5. A utilização de uma variedade de azeitona com teores de gordura elevados evita a 

adição de azeite podendo minimizar o problema da separação de fases. 

6. Foi possível desenvolver uma pasta estável com um teor de cloreto de sódio 

inferior ao verificado nas pastas de referência pela adição de alho.  

7. A esterilização efectuada para o desenvolvimento da pasta Negrinha de Freixo foi 

eficiente sob o ponto de vista microbiológico (nenhuma contagem nas várias 

determinações realizadas) não tendo afectado a componente sensorial.  

8. Os resultados da análise sensorial mostram que a pasta Negrinha de Freixo 

obteve a preferência de 80% dos provadores em detrimento das pastas 

comerciais com melhor classificação. 
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Anexos 
 



 

Anexo 1– Caracterização química de pastas de azeitona comercial (média por 100g de produto – base seca) 

 

Amostra Ác. Total Gordura Fenóis totais Ác. volátil Cinza 

(g ác.láctico) (g) (mg ác. gálico) (g ác. acético) (g) 

Pr
et

as
 

Gallo 
0,18 52,7 712 0,31 13,74 

Sacla 
0,30 67,4 616 0,15 11,69 

C. Prisca 
0,22 41,1 419 0,12 9,23 

Tojeira 
0,21 37,5 722 0,21 22,99 

Ve
rd

es
 

Despensa 
0,26 57,9 424 0,26 6,82 

Maçarico 
0,20 52,2 340 0,25 13,15 

Gallo 
0,31 58,8 771 0,46 18,47 

C. Prisca 
0,23 42,0 468 0,30 5,00 

Sta Olaia 
0,29 43,9 950 0,14 8,59 



 

Anexo 2 – Resultados relativos ao TPA das pastas de azeitona comerciais 

 Firmeza Adesividade Coesividade 

Gallo preta 0,400 ± 0,032 0,051 ±  
0,005 

0,512 ± 
0,023 

Sacla 0,082 ±0,009 0,042 ± 
0,006 

0,623 ± 
0,032 

C. Prisca preta 0,557 ±0,036 0,044 ± 
0,006 

0,519 ± 
0,015 

Tojeira 0,169 ± 0,007 0,039 ± 
0,003 

0,567 ± 
0,015 

Despensa 0,154 ±0,013 0,053 ± 
0,006 

0,540 ± 
0,016 

Maçarico 0,109 ± 0,007 0,103 ± 
0,010 

0,687 ± 
0,009 

Gallo verde 0,187 ± 0,018 0,039 ± 
0,005 

0,619 ± 
0,024 

C. Prisca verde 0,360 ± 0,017 0,046 ± 
0,003 

0,501 ± 
0,011 

Sta Olaia 0,220 ± 0,015 0,090 ± 
0,014 

0,523 ± 
0,011 

(valores médios ± erro padrão; n = 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Avaliação de Pasta de Azeitona 
 

Amostra_________ 
 

  Nome ______________________________________________________   Data___/___/___ 
 
  Idade: _____       Sexo:  F__  M __ Habilitações Literárias__________________________ 
 
Após provar a amostra marque um X o número que melhor traduza a intensidade da sensação de cada um 
dos atributos. 
 
 
Aspecto Geral   
         
        Muito Mau 1 2 3 4 5  Muito Bom 
 
Sabor 
 
 
A azeitona  
 
         
   Ausente 1 2 3 4 5  Intenso 
 
 
 
Outro                                              
 
 
        Ausente           1          2          3          4          5         Intenso 
 
 
                                            Qual?___________________________________________________ 
 
 

Textura 
 
Espalhabilidade      

                 
Fácil                1          2          3          4          5         Difícil 

 
   

 
Homogeneidade        

 
 Nada homogéneo            1          2          3          4          5         Muito homogéneo 

 
 
 
Granulometria   
 

  Fina               1          2          3          4          5         Grosseira 
 
 
 
Observações_______________________________________________________________________________ 
 

 
Obrigado pela sua colaboraçã  

Anexo 3 – Ficha de avaliação de pasta de azeitona para análise sensorial descritiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordene as amostras apresentadas segundo a sua preferência: 

 

 

1ª________ 2ª________ 3ª________ 4ª________ 

 

 

 

Refira os atributos mais relevantes para as amostras  mais e menos preferida. 

 

 

Amostra:_______       

O que mais gosta   O que menos gosta 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

Amostra:_______       

O que mais gosta   O que menos gosta 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

 

 

Obrigado pela sua colaboração 

ISA/DAIAT    
  Nome:_____________________________________________________________ 
  Idade:____  Sexo: F__  M__   Habilitações literárias:_____________________ 

Anexo 4 – Ficha de avaliação de pasta de azeitona para análise sensorial de preferência  
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