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RESUMO 

 

O grande aumento nas buscas por produtos de higiene pessoal e de 

autocuidado, fez com que o mercado de fragrâncias crescesse de maneira muito 

rápida, tornando o Brasil um dos principais consumidores mundiais nessa categoria 

de produtos. Com isso, e com a grande oferta e variedade de produtos disponíveis no 

mercado, o consumidor passou a ser mais crítico no momento de sua decisão de 

compra, o que forçou as empresas a buscarem ferramentas que pudessem auxiliá-las 

no desenvolvimento de seus produtos e no entendimento de mercado, tornando-as 

mais competitivas e assertivas em seus lançamentos. Dessa forma, a análise 

sensorial se tornou uma ferramenta indispensável para a indústria, e o 

desenvolvimento de painéis treinados se tornou prática comum, funcionando como 

um instrumento analítico baseado nos sentidos humanos e nas sensações, onde os 

painelistas que fazem parte deste painel são capazes de avaliar as fragrâncias e 

produtos baseados em seu conhecimento em descritores sensoriais. O painel treinado 

pode ser útil para diferentes situações, como auxiliar no processo de desenvolvimento 

de produtos, projetos de redução de custo, extensões de linha, análise de matérias-

primas, entre outros. Este trabalho teve como objetivo apresentar a importância do 

painel treinado para a avaliação sensorial de fragrâncias, baseando-se em livros, 

normas e artigos científicos, que mostram a versatilidade de uso do painel treinado 

pela indústria e o impacto de sua utilização nos resultados. 
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ABSTRACT  
 

Because of the huge increase in demand for hygiene and self-care products, 

the fragrance market has grown very fast, making Brazil one of the leading economists 

in this product category. As a result, and with a large offer and variety of products 

available on the market, consumers became more critical at the time of their purchase 

decision, which lead companies to seek tools that could assist in the development of 

their products and in understanding market, so they could become more competitive 

and assertive in their launches. As a consequence, sensory analysis has become an 

essential tool for the industry, and the development of trained panels has become a 

common practice, functioning as an analytical instrument based on human senses and 

sensations, where panelists, who are part of this panel, are able to evaluate fragrances 

and products based on its knowledge of sensory descriptors. Trained panels can be 

useful in many different occasions, such as helping in the process of product 

development, cost reduction projects, line extension, raw material analysis, among 

others. This work aimed to present the importance of the trained panel for the sensory 

evaluation of fragrances, based on books, norms, and scientific articles, which present 

the versatility a trained panel can offer, and the impact of its use.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As fragrâncias estão cada dia mais presentes em nossas rotinas, e nos 

acompanham na maioria dos produtos que utilizamos em nosso dia-a-dia. A indústria 

cosmética tem crescido muito nos últimos anos, e seu sucesso está diretamente ligado 

ao aumento na busca por produtos voltados aos cuidados pessoais e ao bem-estar, 

mas por serem produtos de preços elevados e por existirem muitos produtos sendo 

ofertados ao mesmo tempo, o consumidor se tornou mais exigente e criterioso no 

momento da compra (ABIHPEC, 2021). 

Com isso, as empresas passaram a adotar a análise sensorial para 

auxiliá-las no desenvolvimento de novos produtos, e até para a melhoria de produtos 

já existentes no mercado. A análise sensorial é uma ciência que estuda, por meio de 

técnicas, as percepções, sensações e reações de seus provadores sobre as 

características de um produto. Com seu auxílio, é possível compreender a preferência 

do consumidor e utilizar esses resultados na indústria, seja em pesquisa e 

desenvolvimento ou até mesmo marketing, direcionando as formulações de 

fragrâncias e cosméticos de acordo com as preferências do cliente (BENTO; 

ANDRADE; SILVA, 2013). 

Para a análise sensorial, os órgãos relacionados aos sentidos são de 

extrema importância, pois é através deles que o indivíduo poderá realizar a avaliação 

do produto. Mas além dos órgãos, que são vistos como ferramentas analíticas, é 

necessário que os provadores sejam treinados (painelistas), para garantir resultados 

mais confiáveis (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013). 

Os provadores devem ser treinados para se familiarizar com o 

procedimento do teste em questão, devem aperfeiçoar suas habilidades sensoriais, 

bem como sua sensibilidade e sua memória, tornando-se painelistas. Este tipo de 

treinamento é essencial para garantir maior confiabilidade para os julgamentos e 

resultados dos testes (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013). 

Os painelistas podem ser comparados a outros instrumentos de trabalho, 

como a balança por exemplo, que necessita ser calibrada para ter resultados mais 

precisos, logo os painelistas precisam ser treinados e calibrados para garantir maior 

precisão em seus resultados, mas o que realmente os difere de instrumentos 

analíticos é o fato de conseguirem expressar suas sensações (CARVALHO, 2017). 
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2. OBJETIVO 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento bibliográfico 

sobre a importância do painel treinado na avaliação sensorial de fragrâncias, 

destacando a importância das fragrâncias no mercado brasileiro, e os métodos 

utilizados para o recrutamento e treinamento de um painel sensorial, garantindo 

melhores resultados de venda. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Como metodologia de pesquisa para este trabalho, buscou-se 

informações em livros de análise sensorial, materiais de universidades, e bancos de 

dados que pudessem descrever e exemplificar as aplicações de um painel treinado 

como ferramenta da análise sensorial em experimentos bem-sucedidos, são eles: 

• Livro: “Análise sensorial de alimentos” - Silvia Deboni Dutcosky; 

• Material didático da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná; 

• Repositório Aberto da Universidade do Porto 

o Período: 2000 – 2022 

o Buscas: painel sensorial; sensorial perfume; sensory 

fragrance; sensorial (análise e métodos para painel) 

• Periódicos CAPES (Journal of Sensory Studies; Science Direct; 

Pubmed; Wiley Online Library; Flavor and Fragrance Journal) 

o Período: 1940 – 2022 

o Buscas: sensory perfumery; sensory analysis perfumery; 

sensory panel perfume; essential oil sensory attributes. 
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4. FRAGRÂNCIAS 
 

4.1 A Origem do Perfume 
 

Para entendermos a dimensão que as fragrâncias representam em nosso 

mercado, devemos começar olhando para seu passado histórico. A palavra perfume 

vem do latim “per fumum”, que quer dizer através da fumaça. Então em seus 

primórdios, o perfume era utilizado em rituais religiosos, para invocar os deuses 

através da fumaça da queima de ervas, pois liberavam odores agradáveis (LUCCA, 

2010). 

Na civilização egípcia, o perfume era utilizado com propósitos místicos, 

nos templos e embalsamento dos mortos, assim como esteticamente, onde tinha um 

papel na hierarquia social. Com o passar do tempo, foi ganhando espaço e papéis 

diferentes, entrando no âmbito da estética, onde por fim no século XX, se aliou ao 

mundo da moda, onde passou a desenvolver de maneira mais rápida (LUCCA, 2010). 

Por volta de 1980 houve grande desenvolvimento tecnológico com a 

criação do cromatógrafo e do espectrômetro de massa, que permitiram maiores 

possibilidades de composição e de análise de matérias primas naturais e perfumes 

prontos, encurtando o processo de criação. Além disso, houve um aumento no número 

de químicos aromáticos, o que ajudou muito nas composições (BARROS, 2021). 

 

4.2 Fragrâncias - importância para o mercado atual  
 

As fragrâncias passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas de tal 

forma, que de acordo com estudo do Euromonitor, em 2016 o Brasil era o segundo 

país que mais consumiu fragrâncias no formato de perfumes no mundo, gerando um 

faturamento de US$ 6,4 bilhões de dólares, ficando atrás somente dos Estados 

Unidos, conforme apresentado no Quadro 1 (Cosmetic Innovation, 2018). 
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Quadro 1. Principais consumidores mundiais no mercado de fragrâncias 

 

 

 
Fonte: Cosmetic Innovation, 2018. 

 

O grande aumento no consumo por este tipo de produto está ligado 

diretamente ao desejo de promover um aumento da atratividade física, além de ser 

um aliado do bem-estar, causando impactos na autoestima. Mas como tudo tem seu 

preço, para que o consumidor tenha acesso a este tipo de produto, ele tem que 

desembolsar uma quantidade razoável de dinheiro, fazendo com que o consumidor 

fique mais exigente com o a qualidade do produto que ele está comprando (PINTO, 

2013). 

O mercado de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) é um 

setor essencial para o Brasil. Em 2020, o país atingiu um faturamento de US$ 23,7 

bilhões, sendo o 4° maior mercado consumidor do mundo, e o 2° maior mercado 

consumidor de fragrâncias, como mostra a Figura 1 (ABIHPEC, 2021). 
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Figura 1. O Brasil no mundo – Dados ao consumidor 

 

 

 
Fonte: ABIHPEC, 2021. 

 

O quadro 2 compara a evolução do PIB com a da indústria em geral e da 

indústria de produtos HPPC. De acordo com relatório da ABIHPEC (2021) o mercado 

de HPPC apresentou um crescimento real de 2,2 em 2020, mesmo com a pandemia 

do COVID-19, mostrando que são produtos essenciais à saúde e higiene, 

principalmente frente a pandemia. 

 

Quadro 2. Panorama do Setor Atualizado 

 

 
 

Fonte: ABIHPEC 2021. 
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4.3 Análise sensorial 
 

4.3.1 Conceitos e histórico da análise sensorial 
 
A análise sensorial é uma ciência usada para medir, analisar e interpretar 

resultados frente a avaliação de alimentos e materiais, e como estes são percebidos 

pelos sentidos humanos (OLIVEIRA, 2010). 

Esta ciência não tinha tanta relevância para a indústria há alguns anos 

atrás, o que era levado em consideração era apenas o custo e a disponibilidade de 

matérias-primas para a sua execução. Porém, com o passar dos anos, os 

consumidores foram ficando cada vez mais críticos em relação ao que estavam 

comprando, e a indústria foi se aprimorando com relação aos padrões de qualidade 

sensorial de seus produtos para entregar produtos de maior qualidade, e assim a 

análise sensorial passou a ser uma poderosa ferramenta para as etapas de 

desenvolvimento de produtos, e para a avaliação do nível de qualidade do produto 

(BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013). 

O homem tem a habilidade de avaliar alimentos ou produtos devido aos 

seus sentidos, e com isso nasce a preferência ou rejeição por alguns itens ou até 

mesmo marcas. Se a técnica for aprimorada e padronizada, e um tratamento 

estatístico for aplicado, tem-se a avaliação sensorial aplicada. Dessa forma, é possível 

verificar a aceitabilidade e a qualidade dos produtos, aumentando as chances de 

sucesso em seu lançamento (OLIVEIRA, 2010). 

A análise sensorial pode ser aplicada em diversas etapas do processo 

de fabricação de um produto, como em pesquisa e desenvolvimento de produtos, 

controle do processo de fabricação, redução de custos, troca de ingredientes e até 

mesmo no momento da chegada de um novo produto ao mercado. Com algumas 

técnicas é possível medir as reações, avaliar as percepções e sensações dos 

provadores, e como são percebidas pelos sentidos. Ao analisar as propriedades 

sensoriais dos produtos, obtêm-se informações importantes, como qualidade dos 

produtos, aceitabilidade ou até rejeição (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; 

CARVALHO, 2017). 

 

4.3.2 Tipos de testes 
 

A análise sensorial consiste em diferentes métodos, são eles: testes 
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discriminativos, testes descritivos e testes afetivos conforme mencionado no Quadro 

3.  

 

Quadro 3. Como se classificam os métodos sensoriais 

 

 
 

Fonte: DUTCOSKY, 2013. 

 

Os testes discriminativos avaliam se há diferença entre as amostras, se 

é possível perceber ou não a diferença entre dois estímulos semelhantes. As amostras 

podem ser diferentes quimicamente, mas muitas vezes essa diferença pode não ser 

notada com facilidade por pessoas comuns. Os testes discriminativos podem ser 

utilizados no controle de qualidade, para pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, para testar o uso de novos ingredientes e verificar se não alterou a 

percepção sensorial do produto, entre outros, e, portanto, são aplicados a painelistas. 
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Os testes discriminativos podem ser de diferença ou de sensibilidade, onde os testes 

de diferença podem ser comparação pareada, triangular, duo-trio, comparação 

múltipla, ordenação, A ou não – A e dois em cinco; e os testes de sensibilidade podem 

ser limites, estímulo constante e diluição (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; 

DUTCOSKY, 2013). 

Os testes descritivos focam nos principais pontos de diferença entre as 

amostras, avaliando-as qualitativamente e quantitativamente, com o objetivo de 

pontuar suas propriedades sensoriais presentes, e, portanto, são aplicados a 

painelistas. Como aspecto qualitativo pode-se citar características relacionadas à 

aparência, como cor, textura visual, o tamanho e a forma, e se a amostra se apresenta 

particulada ou em pedaços; características relacionadas ao cheiro, como sensações 

olfatórias (descrição de cheiros conhecidos de matérias primas presentes na 

composição) e sensações nasais. Como aspecto quantitativo o painelista irá avaliar a 

intensidade com que cada atributo aparece na amostra, então eles devem ser 

treinados previamente de acordo com a escala definida. Pode-se fazer então a 

avaliação de atributos por escalas, por perfil de textura, ou uma análise descritiva 

quantitativa (ADQ) (DUTCOSKY, 2013). 

Os testes afetivos são voltados para o consumidor (pessoas sem 

treinamento prévio), pois não necessitam de um painelista previamente treinado em 

escalas ou atributos específicos, mas sim saber a opinião real do consumidor. Este 

tipo de teste pode ser do tipo quantitativo ou qualitativo. Os testes quantitativos 

avaliam as respostas de 50 a 400 consumidores, e leva em consideração suas 

preferências. Este tipo de teste não é muito indicado a painelistas, o que ele busca 

avaliar é a visão da pessoa como consumidor, e um painelista pode ser mais 

tendencioso a ser mais crítico com relação a atributos. Os testes quantitativos são 

divididos em teste de preferência (pareado ou ordenação) e teste de aceitação. Os 

testes quantitativos são focados em produzir dados numéricos para gerar uma análise 

estatística, enquanto os testes qualitativos têm como resultado as observações dos 

consumidores. Os testes qualitativos podem ser focus group, focus panel ou 

entrevistas individuais (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; DUTCOSKY, 2013). 
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4.4 Formação de um painel treinado 
 

4.4.1 A importância dos receptores sensoriais 
 

A análise sensorial está diretamente conectada aos órgãos responsáveis 

pelos sentidos, pois é através deles que se obtém a percepção sensorial. A percepção 

sensorial é feita através de estímulos, que podem ser físicos ou químicos, que quando 

são percebidos pelos órgãos dos sentidos, são convertidos em sensações. Portanto, 

a percepção pode ser entendida como o momento em que quem está recebendo 

aquele estímulo fica consciente da sensação (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; 

DUTCOSKY, 2013). 

Os sentidos transmitem sinais sob a forma de impulsos elétricos ao 

cérebro, onde essa informação é transmitida por neurônios, passando a informação 

que se sente ao cheirar ou tocar alguma coisa, por exemplo (BENTO; ANDRADE; 

SILVA, 2013). 

É importante destacar que as respostas são diferentes ao depender de 

seu estímulo. Os olhos, por exemplo, passam as primeiras impressões sobre um 

determinado produto, seu estado, cor, tamanho, forma, textura, brilho, consistência, 

entre outros, o que faz da visão um dos sentidos chave para a análise sensorial, uma 

vez que a aparência é caracterizada como o parâmetro que mais influencia a opinião 

do consumidor no momento da compra. Por essa razão, as indústrias dão prioridade 

ao aspecto de seu produto frente a outros, seja com cores ou formas mais chamativas, 

ou até mesmo com embalagens mais exuberantes, tudo para atrair a atenção do 

consumidor (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; DUTCOSKY, 2013). 

No momento da avaliação sensorial, pode-se fazer uso de luzes coloridas 

para mascarar as diferenças visuais entre as amostras, se houver alguma, dessa 

forma quem está provando não será influenciado no momento da avaliação 

(DUTCOSKY, 2013). 

O nariz, responsável pelo olfato é estimulado pelo odor de moléculas 

voláteis, que ao evaporarem aderem aos receptores presentes no nariz, e este sinal 

caminha até os bulbos olfatórios, onde haverá a discriminação dos odores, podendo 

ou não ativar a memória afetiva (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; DUTCOSKY, 

2013). 

Durante a análise sensorial são utilizadas técnicas de aspiração para a 
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avaliação dos produtos. Deve-se fazer aspirações rápidas, evitando inalações 

profundas e longas, somente o necessário para que o odor entre em contato com os 

receptores; a amostra deve ser aspirada por um período de tempo suficiente para uma 

tomada de decisão, se a exposição for por um período muito longo, pode causar 

dessensibilização; é importante manter a boca fechada durante a aspiração (BENTO; 

ANDRADE; SILVA, 2013; OLIVEIRA, 2010). 

O tato fornece informações sobre a percepção da textura dos produtos, 

a forma, o peso, temperatura e consistência. O tato não está ligado somente as mãos, 

mas tem-se receptores para o tato na boca também, localizados nos lábios, 

bochechas, gengivas, língua e palato (DUTCOSKY, 2013). 

A textura de cremes ou loções fornece informações sobre consistência, 

espalhabilidade, absorção, maciez, aspereza, oleosidade, entre outros. Os 

neuropeptídios levam os pensamentos do cérebro para a pele, que por sua vez envia 

mensagens ao cérebro através de mediadores químicos que vão até o sistema 

nervoso central gerando percepções, que irão se tornar pensamentos, e por fim 

emoções (DUTCOSKY, 2013). 

A língua é a principal responsável por identificar o que é chamado de 

gosto, ou seja, a percepção que ocorre quando substâncias solúveis se ligam aos 

receptores localizados principalmente na língua, e o sinal é transmitido até criar um 

sinal nervoso. São reconhecidos 5 diferentes gostos básicos: doce, amargo, salgado, 

umami e ácido (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; ASTM International, 1981). 

 

4.4.2 Recrutamento, seleção, treinamento de painelistas e formação do 
painel treinado  

 

Um dos principais pilares da análise sensorial são os painéis treinados, 

formados por provadores treinados, ou painelistas. Trata-se de um grupo de pessoas 

selecionadas e treinadas regularmente com a finalidade de avaliarem produtos do 

ponto de vista sensorial, e assim retornar resultados mais analíticos, e que serão 

empregados na melhoria dos produtos em questão (ALVELOS, 2002). 

Os painelistas, para análise sensorial, funcionam como instrumentos de 

medição, e podem ser comparados ao uso de instrumentos científicos para outros 

estudos, ou seja, entregam precisão e consistência aos resultados. E assim como 

esses instrumentos, os painelistas também precisam ser calibrados, por meio de 
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treinamentos preparados para que se familiarizem com os procedimentos do teste, 

aumentando sua habilidade em identificar atributos, sua memória e sensibilidade 

(ASTM International, 1981). 

Se comparados a aparelhos, o ideal seria escolher o melhor painelista 

para fazer todos os testes sensoriais necessários. Porém, como as pessoas não são 

aparelhos, elas podem ter interferências emocionais e até físicas, então o ideal é 

utilizar um grupo de painelistas. Esses painelistas devem então ser treinados para se 

familiarizar com os procedimentos dos testes, para se obter resultados mais 

confiáveis.  É importante que os painelistas tenham senso crítico, alta capacidade de 

concentração, facilidade em descrever suas percepções e boa memória sensorial 

(BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; DUTCOSKY, 2013). 

Há uma norma da ISO (Organização Internacional de Normalização) que 

dá o passo a passo para a seleção, treinamento e monitoramento de painelistas, 

chamada ISO 8586-1 (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; ISO 8586-1, 1993). 

A primeira fase para a formação de um painel treinado é o recrutamento 

e a pré-seleção, onde as pessoas serão convocadas a fazer parte do painel. O 

recrutamento irá apresentar para os candidatos os objetivos da análise sensorial, os 

procedimentos a serem aplicados e a frequência com que eles terão que participar 

dos testes. A participação dos candidatos não pode ser remunerada. Os candidatos 

recrutados podem ser selecionados por meio de entrevistas, seminários ou através da 

aplicação de questionários (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; DUTCOSKY, 2013). 

Após a etapa de recrutamento vem a seleção / triagem, onde quem está 

conduzindo a seleção terá maior contato com os candidatos. Busca-se pessoas que 

têm interesse pela área de análise sensorial, que sejam motivados e curiosos, que 

estejam dispostos a provar diversos tipos de produtos, e que não tenham alergias ou 

outras doenças que possam afetar seu julgamento (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; 

ISO 8586-1, 1993). 

O entrevistador ou quem está conduzindo esta atividade deve selecionar 

2 ou 3 vezes mais candidatos do que o necessário, para não correr o risco de ter um 

painel muito pequeno disponível, e deve realizar testes para verificar as habilidades 

discriminativas e de reprodução de resultados dos candidatos, para garantir que os 

testes não foram respondidos com tentativas de acerto, mas sim da certeza do que 

estavam avaliando. Para esta etapa podem ser feitos testes de reconhecimento dos 

gostos básicos citados anteriormente, para avaliar a habilidade de descrição dos 
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candidatos, assim como o teste para o reconhecimento de odores (BENTO; 

ANDRADE; SILVA, 2013). 

A etapa final será a de treinamento dos candidatos, para que se tornem 

efetivamente painelistas. Esta etapa deve seguir os padrões apresentados na ISO 

8586-2, que consiste na qualificação dos candidatos, e no desenvolvimento de suas 

habilidades, além de estimular sua memória sensorial, e fomentar uso de termos 

técnicos para a análise sensorial (BENTO; ANDRADE; SILVA, 2013; ISO 8586-2, 

2008). 

É necessário que um painelista tenha conhecimento da fisiologia do 

gosto e do cheiro, realize avaliações de produtos comparando com a referência, que 

é um padrão, deve ter memorizado os descritores e as intensidades de um perfil 

sensorial, e ser capaz de reproduzir resultados, para provar sua consistência (BENTO; 

ANDRADE; SILVA, 2013; CARVALHO, 2017). 

Durante o treinamento, podem ser usados testes discriminativos e 

descritivos, onde nos discriminativos o candidato deve diferenciar as amostras, como 

por exemplo um teste triangular; e os descritivos têm por finalidade a descrição dos 

produtos por atributos como aparência, cheiro, cor, textura, entre outros, buscando 

desenvolver seu vocabulário. O treinamento utilizando esses testes podem levar 

meses, principalmente os testes descritivos, que exigem que o candidato desenvolva 

um vocabulário e análise mais minuciosa e trabalhosa (BENTO; ANDRADE; SILVA, 

2013). 

Após todas essas etapas de recrutamento, seleção e treinamento de 

painelistas, finalmente tem-se um painel treinado formado por painelistas, que poderá 

ser útil para a empresa nas mais diversas ocasiões. 

Um exemplo de estudo realizado utilizando um painel treinado, tinha o 

intuito de definir qual método de extração conseguiria obter a fragrância mais próxima 

ao natural possível, uma vez que seu cheiro pode mudar durante o processo de 

extração. Primeiramente fez-se um teste de preferência, onde os painelistas tiveram 

que escolher 2 óleos obtidos por diferentes métodos de extração que tivessem o 

olfativo mais próximo a flor de jasmim, e os escolhidos foram o enfleurage (método 

utilizado para a extração de óleo das flores, utilizando uma camada de gordura animal 

e depositando-se as pétalas de flores sobre ela, então os óleos voláteis são 

absorvidos pela gordura, e em seguida são extraídos dela) e o extração por solvente 

(dietil éter) (PAIBON et al., 2011). 
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Em seguida realizou-se um teste triangular utilizando um painel treinado 

composto por 36 painelistas para avaliar as amostras obtidas por enfleurage, e por 

extração por solvente (dietil éter), fazendo a comparação com a flor de jasmim fresca. 

O teste consistia em avaliar as amostras em 3 caixas com uma pequena abertura e 

descobrir a amostra diferente, sendo que 2 delas continham flores de jasmim fresca, 

e a outra continha óleo de jasmim. O resultado obtido através do painel é de que a 

fragrância obtida pelo método de enfleurage é muito mais próxima ao do jasmim 

natural do que a fragrância obtida por extração por solvente, mesmo não sendo o de 

maior rendimento (PAIBON et al., 2011). 

O rendimento nem sempre é proporcional a qualidade da matéria-prima 

obtida, então cabe a empresa decidir o que é melhor para cada situação, como o óleo 

extraído via enfleurage, que é muito mais fidedigno a fragrância da flor de jasmim, 

mesmo tendo baixo rendimento, e com isso tem alto investimento; ou o óleo extraído 

por solvente, que por sua vez tem maior rendimento que o enfleurage, mas a 

fragrância difere em partes da flor natural de jasmim. 

Em um outro estudo com uma abordagem um pouco diferente, o 

pesquisador utilizou um painel altamente treinado composto por 6 painelistas, para 

classificar 3 fragrâncias selecionadas, chamadas de fragrâncias S, V e T, em perfis 

sensoriais e classificá-las em grupos, e assim estudar os efeitos comuns e específicos 

que as fragrâncias têm no humor das mulheres. As fragrâncias poderiam ser 

classificadas dentro de 7 famílias: cítrica, floral, fougére, chypre, amadeirada, âmbar 

e couro, e as sub-famílias também definidas dentro dessas famílias. As fragrâncias 

foram apresentadas aleatoriamente, em fitas olfativas, e foram classificadas em uma 

escala de 15 pontos, e classificadas de acordo com o Comitê Francês de Perfume 

(CFP) (RÉTIVEAU; CHAMBERS; MILLIKEN, 2004). 

No quadro 4, é possível verificar o perfil sensorial de cada uma das 

fragrâncias, e verificar que são completamente diferentes: 
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Quadro 4. Perfil sensorial e classificação das fragrâncias após 5 minutos 

 

 

 
Fonte: Inspirado no quadro “Perfis sensoriais e classificação das fragrâncias S, T e V a 5 minutos” do 

trabalho de RÉTIVEAU; CHAMBERS; MILLIKEN, 2004. 

 

A fragrância V foi classificada como “Floral chypre cítrica”, pois nela 

haviam notas de laranja e lima, seguido por notas verdes, além de notas frescas 

seguida por notas florais de rosa (RÉTIVEAU; CHAMBERS; MILLIKEN, 2004). 

A fragrância S foi classificada como “Amadeirada cítrica conífera”. Ela 

possui notas amadeiradas, com notas de topo cítricas. Além disso tem também notas 

coníferas, de pinho, de cânfora e um floral especiado (RÉTIVEAU; CHAMBERS; 

MILLIKEN, 2004). 

A fragrância T foi classificada como “ Floral amadeirado”, sendo o floral 

dominante. Combina diversas notas florais, sendo a rosa a predominante. As notas de 

topo são doces e florais, seguido por notas de baunilha combinadas com rosa, dando 

um ar talcado (RÉTIVEAU; CHAMBERS; MILLIKEN, 2004). 

O método de clusterização, ou classificação, é muito utilizado nas casas 

de perfumaria, facilitando o mapeamento do mercado e o estudo das fragrâncias e do 

consumidor. 

Um outro estudo realizado em 2005 pretendia investigar a composição e 

Amplitude 11 Amplitude 11,5 Amplitude 12

Citru 5,5 Apimentado / floral 5 Talcado 6

Laranja 3 Lavandin 4 Floral 6

Lima 3 Conífero 3 Rosa 2,5

Verde 3 Aromáticos doces 3,5 Aromáticos doces 5,5

Nota alcóolica 2 Aldeídico 4 Baunilha 2,5

Floral 4 Citrus 2,5 Nota de sabonete 2,5

Rosa 1,5 Lima 2 Frutal / não citrus 1,5

Frutal / não citrus 2 Nota alcóolica 1,5 Apimentado / floral 1,5

Apimentado / floral 2,5 Verde 2 Nota alcóolica 1

Aromáticos doces 4 Apimentado / floral 1

Nota de sabonete 2,5

Talcado 2

Classificação Classificação Classificação

Floral chypre cítrico Amadeirado cítrico conífero Floral amadeirado

Todas as notas foram feitas utilizando-se uma escala de 15 pontos (0=não há; 15 = muito forte). A 

classificação usada foi desenvolvida pelo Comité Français du Parfum (CFP 1998)

FRAGRÂNCIA V FRAGRÂNCIA S FRAGRÂNCIA T

PERFIS SENSORIAIS E CLASSIFICAÇÃO DAS FRAGRÂNCIAS S,T E V A 5 MINUTOS
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as características sensoriais da manjerona (Origanum majorana L.) cultivada na 

Lituânia. Foram usados 4 métodos de extração: hidrodestilação, destilação e extração 

por solvente simultaneamente (SDSE), headspace estático (SH) e micro-extração em 

fase sólida (SPME). Os painelistas avaliaram a erva fresca e os óleos e extratos 

obtidos, separando-os em perfis aromáticos. O painel treinado consistia em 25 a 30 

pessoas que faziam parte do Departamento de tecnologia de alimentos da Kaunas 

University of Technology, e tinham entre 20 e 50 anos, sendo alguns deles ainda 

membros do painel da empresa Kraft Food Lithuania (BARANAUSKIENĖ; 

VENSKUTONIS; DEMYTTENAERE, 2005). 

O teste foi conduzido em 2 sessões separadas, onde a primeira utilizou 

seus próprios descritores de livre escolha, e a segunda que já tinha os descritores 

definidos previamente, e os painelistas deveriam atribuir notas a eles. A erva seca, o 

óleo puro essencial, e a SDSE foram avaliadas separadamente (BARANAUSKIENĖ; 

VENSKUTONIS; DEMYTTENAERE, 2005). 

O aroma da erva fresca muda após ela ficar seca, pois ela possui 

composto voláteis que se perdem nesse processo, principalmente as notas verdes. O 

óleo essencial também tem um perfil diferente da erva recém cortada, o que prova 

que o processamento é parte importante a se considerar quando for traçar um perfil 

olfativo para o produto. Traçou-se o perfil sensorial da erva seca da manjerona, do 

óleo essencial e do SDSE, apresentado na figura abaixo (BARANAUSKIENĖ; 

VENSKUTONIS; DEMYTTENAERE, 2005). 
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Figura 2. Perfil sensorial da erva da manjerona (■), do óleo essencial (●) e do SDSE (▲), sendo o (a) 

descritores escolhidos livremente, e (b) lista já definida de descritores. 

 

 

 

 

 
Fonte: Inspirado nos gráficos sobre o perfil sensorial da manjerona apresentados no trabalho de 

BARANAUSKIENĖ; VENSKUTONIS; DEMYTTENAERE, 2005. 
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É possível notar nos dois gráficos, que independente de terem 

descritores pré-definidos ou não, se observam algumas grandes diferenças em alguns 

descritores ao se comparar o método de extração, principalmente os componentes 

voláteis, como por exemplo a nota “herbaceous, spicy” em (b), que se mostra mais 

intensa na erva da manjerona, seguido pelo óleo essencial, e em menor intensidade 

no SDSE (BARANAUSKIENĖ; VENSKUTONIS; DEMYTTENAERE, 2005). 

Esse tipo de estudo é muito relevante na perfumaria, por exemplo quando 

é necessário decidir qual matéria-prima usar (se é um óleo essencial ou outro), ou 

para entender o perfil sensorial de cada composto, comparar custo, e até fazer 

substituições em fórmulas, tentando manter o mais próximo ao natural possível.  

Outro tipo de estudo que fez uso da análise sensorial realizado em 2016, 

tinha por objetivo analisar os compostos ativos de odor dos óleos essenciais de laranja 

doce cultivadas em diferentes regiões utilizando cromatografia gasosa-espectrometria 

de massa, cromatografia gasosa-olfatometria e correlacionando com atributos 

sensoriais (XIAO et al., 2016). 

A laranja doce é um dos cítricos mais populares a serem cultivados em 

diferentes regiões do mundo. Separou-se então 6 amostras diferentes de óleo 

essencial de laranja doce obtidos por prensagem a frio por 6 companhias diferentes, 

são elas: Miritz Citrus Ingredients GmbH. - L1; Kerry Inc. - L2; Louis Dreyfus Citrus 

Inc. -  L3; Jiang Xi Hongxing spice Co. Ltd. - L4, Jian Lvyuan spice Co., Ltd. - L5; e 

Jian Youcai Co., Ltd. - L6 (XIAO et al., 2016). 

O painel treinado consistia em 8 painelistas. Em sua primeira sessão, os 

painelistas levantaram descritores para os óleos essenciais. Em sua segunda sessão, 

os painelistas discutiram e chegaram a 6 descritores que iriam para a terceira etapa 

de análise descritiva, são eles: verde (green), frutal (fruity), casca (peely), gorduroso 

(fatty), floral e notas amadeiradas (woody notes). Na terceira sessão fez-se uma 

análise descritiva avaliando a presença dos 6 descritores nos óleos essenciais, onde 

estes foram avaliados em triplicata utilizando-se uma escala de 10 pontos de 

intensidade, sendo 0 não há e 9 extremamente intenso (XIAO et al., 2016). 
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Quadro 5. Valores médios de intensidade para os descritores de laranja 

 

 

 
Fonte: Inspirado no quadro “Valores médio de intensidade para os descritores de laranja” do trabalho 

de XIAO et al., 2016. 

 

De acordo com o quadro 5, foram encontradas diferenças significativas 

entre as amostras para todos os descritores a 95% de confiança, ou (P≤ 0.05) (XIAO 

et al., 2016). 

A amostra L1 foi caracterizada como a mais frutada e como uma das 

mais florais, sem apresentar diferença significativa para L4 e L5. A amostra L2 não se 

destacou em nenhum atributo com relação a intensidade, assim como a amostra L3. 

A amostra L4 foi caracterizada como a mais verde, a mais casca, a mais gordurosa, a 

mais floral (juntamente com as amostras L1 e L5), e a mais amadeirada (juntamente 

com a amostras L6), sendo a amostra que mais destoou das demais nestes atributos. 

Por fim as amostras L5 e L6 não apresentaram mais diferenças significativas para 

outros atributos, além dos mencionados acima (XIAO et al., 2016). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o levantamento realizado neste trabalho, o painel 

treinado se mostrou uma ferramenta essencial para a análise sensorial. Com o foco 

das empresas sendo o consumidor, elas se veem obrigadas a atender as exigências 

e necessidades de seus consumidores, garantindo sua satisfação, e em consequência 

obtendo seu lucro. 

Verde Frutal Casca Gordura Floral Amadeirado

L1 4.43 c 8.43 a 7.40 b 5.41 ab 7.20 a 1.97 b

L2 5.14 b 8.21 ab 7.33 b 4.50 c 6.00 b 2.01 b

L3 4.57 c 8.06 ab 7.27 b 4.26 bc 6.79 b 1.94 b

L4 6.88 a 6.71 c 8.93 a 6.86 a 7.36 a 3.17 a

L5 3.29 d 7.50 c 6.43 c 3.50 e 7.43 a 1.91 b

L6 4.17 d 8.04 b 4.76 d 3.83 d 5.29 c 2.86 a

Média

As médias para cada atributo por coluna com letras diferentes têm diferença 

significativa (P<0.05) usando o teste de comparação múltipla de Duncan (n=24; 8 

painelistas com 3 replicações).

Amostra
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Por estarem mais informados, os consumidores estão mais exigentes em 

suas escolhas, principalmente por conta da gama de produtos ofertados no mercado. 

O painel treinado exerce papel importante no ciclo de desenvolvimento de um produto, 

buscando garantir a satisfação do consumidor. 

Após o longo processo de recrutamento, seleção e treinamento, os 

painelistas devem continuar praticando e tendo acesso aos descritores e avaliações, 

para que se mantenham sempre calibrados, e gerando resultados mais assertivos.  

Os estudos discutidos neste trabalho mostram a versatilidade de uso de 

um painel treinado e dos painelistas na indústria, seja para determinar o melhor 

produto obtido por diferentes métodos de extração em comparação com a flor natural; 

seja para clusterizar fragrâncias para facilitar no momento da avaliação; para mapear 

o mercado e seus líderes de vendas; ou até influenciar na decisão de utilização de 

matérias-primas, seja por custo, ou até por alguma substituição necessária. 

Portanto, o uso do painel treinado na análise sensorial é uma ferramenta 

que veio para ficar, e provou fazer toda a diferença no momento da tomada de 

decisão, influenciando diretamente nos resultados de uma empresa. De acordo com 

as tendências de mercado, a sua utilização será cada vez mais comum e branda, 

deixando aqueles que não aderirem a ela em desvantagem. 
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