
I n f o r m e  A g r o p e c u á r i o ,  B e l o  H o r i z o n t e ,  v . 3 5 ,  n . 2 8 2 ,  p . 5 8 - 6 5 ,  2 0 1 4

58 Azeite de oliva: ouro verde e amarelo

Resumo - Técnicas de análise e instrumentação cada vez mais sofisticadas conseguem 
individualizar as inúmeras substâncias presentes em azeites extravirgens de oliva. 
Contudo, apenas a análise sensorial consegue avaliar os efeitos combinados dos 
compostos que formam aromas e sabores complexos, por meio de estímulos perceptíveis 
aos sentidos humanos: olfativo, paladar e tátil. A avaliação sensorial de azeites de oliva 
constitui ferramenta fundamental na determinação da classe mercadológica do produto. 
A normativa internacional para classificação de azeites estabelece que, para um azeite 
ser classificado como extravirgem, além de todos os parâmetros físico-químicos estarem 
dentro dos padrões estabelecidos, o produto não pode apresentar nenhum tipo de defeito 
sensorial e obter nota mediana de frutado maior que zero. O mecanismo de classificação 
comercial de azeites por meio de análise sensorial é realizado por um grupo denominado 
Panel, formado por, no mínimo, oito integrantes treinados e qualificados por órgãos 
reguladores, que utilizam metodologia científica repetitível. Os azeites oriundos do 
esmagamento e da extração dos frutos de azeitona são classificados em extravirgens, 
virgens e lampantes, sendo esta última categoria não destinável ao consumo humano. 

Palavras-chave: Azeite. Análise organoléptica. Classificação mercadológica. Panel Test. 
Azeite extravirgem.
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INTRODUÇÃO

Para obter a certificação de um azeite 
como extravirgem, o produto deve passar 
por um número elevado de análises físico- 
químicas e de padrões que comprovem sua 
qualidade e genuidade.

Os  parâmetros de qualidade exigidos 
variam de acordo com a legislação vi-
gente de cada país. No Brasil, as análises 
químicas obrigatórias são: acidez livre, 
número de peróxidos, extinção específica 
no ultravioleta e composição de ácidos 
graxos (BRASIL, 2012). Além destas 
análises, outras podem ser feitas, para ga-
rantir a genuidade do azeite, como Delta 
K (a intensidade dos compostos formados 
no refino dos óleos, absorção em 270 
nm), teores de ceras e esteróis, e teores 
de ésteres etílicos (UCEDA; HERMOSO; 
AGUILERA, 2008).

Parâmetros de genuidade são aque-
les que comprovam que o azeite não foi 
misturado a outros óleos vegetais, como 
de soja, de girassol e de colza, e que não 
passou por processo de extração por meio 
de solventes ou refino.

Além das análises químicas, em alguns 
países é obrigatória a comprovação da 
qualidade do azeite por meio de análises 
organolépticas ou sensoriais. Estas análi-
ses são realizadas por um grupo de juízes 
denominado Panel, formado por 8 a 12 
pessoas treinadas e qualificadas por órgãos 
reguladores. O grupo é coordenado por 
um chefe do Panel, que coleta as notas 
ofertadas tanto para atributos de qualidade, 
como de defeito, além de realizar a análi-
se estatística das notas obtidas. O laudo 
final ou certificado de análise do grupo é 
denominado Panel Test. De acordo com 
os valores da mediana das notas, o azeite 

pode ser classificado como: extravirgem, 
virgem ou lampante. 

Este artigo  descreve defeitos e qualida-
des presentes em azeites, assim como ati-
vidades desenvolvidas em um Panel Test. 
Também menciona a legislação específica 
que rege o assunto. Isso, com o objetivo 
de propiciar a produtores de azeitonas 
informações quanto a fatores de produção 
que afetam a qualidade dos azeites, e, a im-
portadores e consumidores, noções sobre o 
reconhecimento da qualidade do produto e 
seus  benefícios à saúde humana.

RECONHECIMENTO DE 
DEFEITOS E QUALIDADES

Os azeites podem ser classificados 
basicamente como extravirgens, virgens 
e lampantes. Sua qualidade é influencia-
da porcentualmente por diversos fatores: 
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30% dependem da época de colheita, do 
estádio correto de maturação e de aspectos 
fitossanitários dos frutos (sadios, livres de 
terra, folhas e gravetos); 30% do sistema de 
extração; 20% das características intrínsecas 
da cultivar; 10% dos cuidados de pós-
colheita e período de estocagem antes da 
extração; 5% do método de colheita e 5% do 
transporte das azeitonas até a unidade extra-
tora (MONTEDORO; GAROFALO, 1984). 

Deve-se ainda destacar que a conser-
vação do azeite após o envase é de funda-
mental importância, para garantir que este 
chegue ao consumidor com a qualidade que 
saiu da unidade extratora. Assim, fatores 
como transporte e exposição nas gôndo-
las do comércio devem seguir condições 
de temperaturas de 15 °C e ausência de 
incidência de luz direta. Portanto, as em-
balagens, preferencialmente, devem ser de 
vidros escuros ou latas, a fim de reduzir a 
incidência de luz e a presença de oxigênio, 
as quais contribuem para a oxidação do 
azeite e perda rápida da qualidade (PRO-
CIDA; CICHELLI, 1999).

Azeites extravirgens, além de a carac-
terização físico-química ter de estar dentro 
das normas usuais, não devem apresentar 
qualquer tipo de defeito. Dentre os defeitos 
mais comumente presentes nos azeites 
identificados pelos odores destacam-se:

a) rançoso: quando o azeite permanece 
por longos períodos na gôndola do 
supermercado ou nas residências, na 
presença de luz, temperaturas maio-
res que 18 °C. O defeito rançoso é 
atribuído a má conservação do azeite;

b) acético ou avinagrado: quando os 
frutos são mal armazenados e sofrem 
processo de fermentação aeróbia al-
cóolica. É um defeito muito comum, 
quando se usam discos prensados 
para extração do azeite, e a pasta 
fermenta-se nos discos ao longo 
da safra, ou mesmo quando a pasta 
processada volta à extração para ser 
novamente reprocessada;

c) fungado: quando os frutos permane-
cem em contato com umidade antes 
da extração;

d) metálico: azeites que permaneceram 
prolongadamente em contato com 
superfícies metálicas durante os 
processos de trituração, mistura, 
prensagem ou armazenamento;

e) terra: quando os frutos não são co-
lhidos com o auxílio de redes que 
impeçam o contato direto com o solo, 
e não são lavados antes da extração; 

f) aquecimento: quando ocorre fermen-
tação alcóolica lática, pelo armaze-
namento inadequado dos frutos em 
montes ou sacos antes da extração. 
Este defeito é caracterizado pelo odor 
de azeitonas em conservas;

g) mosca: quando os frutos sofreram 
ataque da mosca Bractocera oleae;

h) água de vegetação: quando a separa-
ção água-óleo não foi bem efetuada;

i) borra ou lodo: quando o azeite não 
é filtrado e permanece em contato 
com material decantado no fundo 
do vasilhame de armazenamento.

Em países associados ao Conselho 
Oleícola Internacional (COI) mesmo que 
os parâmetros físico-químicos do azeite 
estejam dentro dos valores previstos pelas 
normativas, se este apresentar algum dos 
defeitos citados, não pode mais ser classi-
ficado como extravirgem. Será rebaixado 
à categoria de azeite virgem, ou à de lam-
pante, dependendo da presença ou não da 
qualidade de frutado no azeite e do valor 
da mediana dos defeitos.

Além de não apresentar defeitos, os 
azeites extravirgens devem possuir atribu-
tos positivos de frutado e, de preferência, 
conter a presença das qualidades de amargo 
e de picante.

O atributo de frutado refere-se ao con-
junto de sensações olfativas dependentes 
da cultivar e dos cuidados na colheita, 
pós-colheita e extração, sentidos por via 
direta e/ou retronasal, que caracterizam 
proveniência de frutos sadios, frescos, 
verdes ou maduros.

O frutado maduro lembra sensações de 
nozes, banana, frutas maduras, enquanto 
o frutado verde remete a sensações que 

lembram grama recém-cortada, folha de 
tomate verde, alcachofra, etc. (CARPIO 
DUEÑAS; JIMÉNEZ HERRERA, 1993).

De modo geral, azeites que apresentam 
atributo de frutado maduro são mais sua-
ves, especiais para ser usados em pratos 
delicados, como peixes, pois não sobres-
saem ao sabor dos alimentos.

Já os azeites com atributo de frutado 
verde-intenso são, em geral, mais fortes, 
podendo ser usados em algumas saladas  
e pratos de sabor pronunciado.

A arte de harmonização de pratos 
depende essencialmente dessas caracterís-
ticas dos azeites.

Azeites com aroma de frutado maduro 
apresentam menor vida útil e devem ser 
consumidos rapidamente. Por sua vez, os 
azeites com aroma de frutado verde-inten-
so, quando acompanhados de sensações de 
amargo e picante, apresentam maior quan-
tidade de polifenóis, que são substâncias 
contidas nas azeitonas em 2%-3% do seu 
peso fresco e que aumentam a estabilida-
de dos azeites e, consequentemente, sua 
vida útil (SERVILI; PANELLI, 2002). 
Quanto mais amargo e picante for o azeite, 
maior o contéudo de polifenóis, podendo 
proporcionar maiores benefícios à saúde, 
protegendo o organismo dos radicais livres 
e tidos como anti-inflamatórios. O tempo 
de vida útil desses azeites é maior, em torno 
de 18 meses, se bem conservados.

O Regulamento UE no 432, de 16 de 
maio de 2012 (UNIÃO EUROPEIA, 2012) 
estabelece que os polifenóis do azeite 
contribuem para a proteção dos lipídios do 
sangue contra as oxidações indesejáveis. 
Para cumprir essa alegação, o azeite deve 
conter pelo menos 5 mg de hidroxitirosol 
e seus derivados (por exemplo, complexo 
oleuropeína e tirosol) por 20 g de azeite. O 
consumidor deverá receber a informação 
de que o efeito benéfico é obtido com uma 
dose diária de 20 g de azeite.

Ressalta-se que apenas azeites con-
tendo teores elevados de polifenóis apre-
sentam tal característica, como aqueles 
obtidos de cultivares como a Coratina e 
a Koroneiki.
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Outra substância presente nos azeites 
de oliva é a vitamina E, que protege as 
células contra as oxidações indesejáveis. 
Todavia, salienta-se que a alegação dada 
pelo regulamento supracitado somente po-
derá ser utilizada se o alimento apresentar 
pelo menos 80 mg de alfa-tocoferol por 
quilograma de azeite, ou, no mínimo, 15% 
da dose diária recomendada. Nos azeites 
de oliva, o conteúdo de tocoferóis varia 
de 5 a 300 mg/kg de azeite, dos quais 90% 
apresentam-se na forma alfa (a). Os teores 
de tocoferóis em azeites variam em função 
da cultivar, do grau de maturação do fruto 
e do sistema de extração do azeite.

Características como amargor e picância 
são atributos positivos de um azeite, apesar 
de não entrarem na sua classificação merca-
dológica. O amargor caracteriza-se por gos-
to de azeites obtidos de azeitonas colhidas 
um pouco antes do ponto de colheita ou no 
ponto ótimo de colheita para determinadas 
cultivares, e é sentido pelas papilas cir-
cunvaladas que constituem o V lingual. A 
picância é caracterizada pela sensação tátil 
de picadas em toda a cavidade bucal e, em 
especial, na garganta (Fig. 1).

Características genéticas da cultivar de 
oliveira, assim como o clima e outros fato-
res relacionados com a produção de azeito-
nas, interferem nesses atributos positivos 
dos azeites. Cultivares como a Arbequina, 
Arbosana e Ascolana produzem azeites 
frutados pouco intensos, pouco amargos 
e picantes, enquanto cultivares como Co-
ratina e Koroneiki produzem azeites com 
frutados verdes intensos, com amargor 
e picância muito fortes. É interessante o 
conhecimento dessas características, pois a 
mistura desses azeites monovarietais pode 
produzir blends harmoniosos.

Azeites que apresentam defeitos podem 
ser refinados e comercializados, como 
azeite de oliva, azeite refinado ou azeite 
de bagaço, quando é tratado com solvente 
para retirada do azeite ainda presente neste 
resíduo. Esses azeites são de categoria 
inferior e não proporcionam os mesmos 
benefícos à saúde do consumidor, se com-
parados aos azeites extravirgens.

A atual legislação brasileira (BRASIL, 
2012), que classifica e registra os azeites 
comercializados, não prevê ainda a pas-
sagem dos azeites pela análise sensorial, 
alegando falta de estrutura para a formação 
de grupos de Panel Test certificados para 
atender à demanda de azeites que entram 
no mercado brasileiro. Contudo, a análise 
sensorial elaborada por um Panel Test 
certificado é um fabuloso instrumento para 
separar imediatamente as categorias de 
azeites extravirgens das demais categorias, 
sem necessidade de análises químicas pre-
liminares, uma vez que o azeite que apre-
senta qualquer defeito sensorial já seria 
desclassificado para categorias inferiores.

Cursos de análise sensorial têm sido re-
alizados pelo Grupo OLIVA SP, perfazendo 
sua terceira edição no ano de 2013, com 
o objetivo de treinar um maior número de 
pessoas capaz de reconhecer um azeite ex-
travirgem, formando, assim, futuros Panels 
nacionais. Esses cursos servem para cons-
cientizar consumidores quanto ao seu direito, 
isto é, o de exigir que azeites que apresen-
tam no rótulo a qualidade de extravirgem 
não tenham defeitos sensoriais e possuam 
qualidades de frutado, amargor e picância, 
quando declarados (BERTONCINI, 2012).

O reconhecimento das qualidades e 
defeitos de azeites auxilia o olivicultor a 
conhecer em que fase da cadeia produtiva 

os erros estão sendo cometidos, podendo 
corrigi-los e colocar no mercado um pro-
duto de melhor qualidade e maior valor 
agregado.

A produção de azeites está no início no 
Brasil, e os produtores necessitam de pa-
drões concretos para classificação de seus 
azeites, assim como de um mercado que 
propicie concorrência leal diante de tan-
tos azeites fraudados comercializados no 
mundo, e, de modo especial, no Brasil, que 
possui estrutura precária de fiscalização.

SUBSTÂNCIAS 
RELACIONADAS COM 
AS CARACTERÍSTICAS 
SENSORIAIS DE AZEITES

A estimulação dos receptores sensoriais 
humanos pelos azeites é provocada por 
substâncias, como os aldeídos, cetonas, 
polifenóis, clorofilas e feotininas. Tais 
substâncias interferem nas características 
gustativas e aromáticas, bem como na 
coloração dos azeites.

Gosto ou sabor

Os compostos fenólicos interferem 
prioritariamente nas características do 
gosto dos azeites, embora a composição 
em ácido oleico interfira na sua densidade 
e fluidez.

Papila circuncavada

Papila foliada

Papilas filiformes

Papilas fungiformes

Botões na base da língua

Doce

Salgado

Ácido

Amargor

Figura 1 - Zonas de percepção sensorial da língua e respectivas papilas gustativas

FONTE: Testa e Bertonicini (2013).
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Os polifenóis presentes nos azeites 
são: ácidos fenil, como o cafeico e o 
p-cumarico; os alcóois fenóis, como o tiro-
sol, p-HPEA, hidrotirosol, e o 3,4 DHPEA 
e secoiridoides, como a forma dialdeídica 
do ácido carboximetileno ligado ao 3,4 
DHPEA.

Também, compõe-se dos isômeros 
da oleuropeína e ligustoside, substâncias 
concentradas que derivam da conversão 
enzimática da beta-glucosidase presente 
no caroço da azeitona e de compostos 
exclusivos da polpa, como os secoiridoi-
des, oleuropeína, dimetil oleuropeína e 
ligustroside. Outros polifenóis presentes 
nos azeites são as lignanas, pinoresinol e 
acetoxipinoresinol.

Essas substâncias apresentam ativida-
de antioxidante, que são importantes na 
prevenção de doenças cardiovasculares 
e de alguns tumores, além de aumentar a 
vida de prateleira de um azeite. Também 
são essas substâncias que dão a sensação 
de amargor e picância, quando interagem 
com as células epiteliais. Os derivados da 
ligustroside de cadeia aberta dão a sensa-
ção de picância, e o 3,4 DHPEA-EA e o 
p-HPEA-EA são responsáveis pela sen-
sação de amargor (SERVILI; PANELLI, 
2002).

Nos azeites com contéudo de polife-
nóis que variam de médio a alto, superior 
a 300 mg/kg de azeite, estes dois grupos 
estão presentes de modo combinado, dan-
do a sensação de amargor e picância ou 
a sensação prevalente de picância sobre 
o amargor.

Aroma

As substâncias voláteis do azeite são 
responsáveis pelo aroma e agem nas 
células nervosas do nariz humano. As 
frações mais importantes que caracteri-
zam azeites de alta qualidade são repre-
sentadas pelas cadeias C5 e C6 lineares,  
especialmente os aldeídos. 

Os defeitos sensoriais são caracteriza-
dos pela presença de aldeídos com cadeias 
C7-C11 e C6-C10, aldeídos ramificados, 
alcoóis e algumas cetonas C8. Outros 

fatores, como reações enzimáticas ocorri-
das a partir do ácido linoleico, processos 
fermentativos, conversão de aminoácidos 
e atividade enzimática de fungos, geram 
processos oxidativos, que se relacionam 
a aromas desagradáveis, interferindo nos 
azeites. A presença de compostos C6 e C5 
está relacionada a azeites com sensação 
de frutado, que recorda às azeitonas sadias 
e colhidas no ponto ótimo de maturação, 
assim como a sensação de herbáceo, que 
recorda o perfume de erva cortada, ou 
folha de tomate, alcachofra e maçã verde 
(SERVILI; PANELLI, 2002).

Mais de 180 substâncias identificadas 
nos azeites correlacionam-se com aromas. 
Contudo, a atuação de diversas substâncias 
juntas resulta em um impacto sensorial 
complexo.

Coloração

Os receptores visuais, como os cones 
e bastonetes do olho, são estimulados 
pela presença de clorofila, que dá a co-
loração verde aos azeites, e as feofitinas 
e carotenoides, que conferem coloração 
verde-amarela ou amarelada aos azeites. 
Ressalta-se que a coloração do azeite não 
diz respeito à sua qualidade, de modo que 
o copo oficial de prova de azeites é de 
coloração azul-escura ou âmbar (Fig. 2A) 
e a cabine é escura (Fig. 2B) garantindo, 
assim, que esse atributo não influencie o 
provador na sua análise.

A coloração mais ou menos verde do 
azeite é dada pelo teor de clorofila, que 
depende da cultivar e da época de colheita, 
assim como o aspecto mais ou menos turvo 
depende do processo de filtração, não re-
presentando características que interfiram 
na qualidade do azeite.

A turbidez do azeite dada pela ausência 
do processo de filtração e/ou polimento não 
representa, a curto prazo, característica que 
o desclassifique. A longo prazo, as partícu-
las suspensas no azeite são mais suscetíveis 
aos processos oxidativos, acelerando a 
perda de sua qualidade, devendo, portanto, 
ser consumidos mais rapidamente.

A

B
Figura 2 - Aspecto geral de aparato de 

prova oficial de azeites

NOTA: Figura 2A - Copo oficial de prova 
de azeites. Figura 2B - Cabine de 
prova oficial de azeites.

ANÁLISE SENSORIAL DE 
AZEITES E OS SENTIDOS 
HUMANOS

A análise sensorial de azeites de oliva 
deve ser realizada apenas com o azeite, 
sem pães ou outros alimentos, no mesmo 
formato que são degustados cafés, vinhos 
e queijos e, podem ser usados alguns dos 
sentidos humanos, como: visão, olfato, 
paladar e tato.

A visão pode revelar a coloração do 
azeite. Contudo, como esse parâmetro não 
se correlaciona com a qualidade de azeites, 
é utilizado copo oficial de coloração escura, 
para que esta característica não interfira no 
julgamento do degustador.

O olfato pode ser utilizado para de-
tecção de odores por meio da percepção 
olfativa direta. As substâncias voláteis do 
azeite entram no nariz pelas fossas nasais, 
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o que permite sentir seus odores, ou por 
meio do conjunto de sensações olfativas 
liberadas pelo azeite na boca, que, em 
contato com a superfície da língua humana, 
são percebidas pelo órgão olfativo por via 
retronasal, sentindo-se seu aroma.

O tato é usado para sentir a fluidez do 
azeite, se este é muito ou pouco denso, 
quando em contato com a mucosa bucal. 
Também, a adstringência e o atributo 
positivo de picância do azeite são perce-
bidos por meio do contato do azeite com 
a superfície da língua e garganta.

O paladar ou gosto é o sentido uti-
lizado para distinguir principalmente o 
atributo positivo amargo do azeite. Azei-
tes de oliva não são salgados e isso pode 
dar a sensação de doce, característica de 
azeites produzidos a partir de azeitonas 
mais maduras. Contudo, também não são 
doces, pois não há presença de açúcares 
em azeites de oliva. Não é possível sentir 
a acidez do azeite pelas papilas filiformes 
humanas, não sendo viável, na análise 
sensorial, detectar os índices de acidez 
de azeites preconizados pela legislação.

A picância é percebida após a ação de 
entrada de ar através dos dentes, sentida 
como pequenas “picadas” nas laterais e 
botões da base da língua, denominadas 
sensações táticas cinestésicas (PISANTE; 
INGLESE; LERCKER,  2009).

Contudo, o atributo positivo de amar-
gor pode ser sentido pelas papilas circun-
valadas na parte posterior da língua, con-
forme se observa na Figura 1. Em função 
da posição dessas papilas, é necessário o 
contato do azeite com estas por meio de 
movimentos circulares dentro da cavidade 
bucal para serem identificadas.

PANEL TEST

O COI, após anos de estudos, esta-
beleceu uma metodologia para avaliação 
objetiva das características organolépticas 
de azeites de oliva, e o método é descrito no 
Regulamento CEE no 2.568, de 11 de julho 
de 1991 (UNIÃO EUROPEIA, 1991).

Em 2013, o COI reformulou a me-
todologia de análise sensorial por meio 

do Regulamento CE no 1348, de 16 de 
dezembro de 2013 (UNIÃO EUROPEIA, 
2013), implantando modificações na ficha 
oficial, que traz uma escala sem números, 
a separação da fase de avaliação sensorial 
da fase de classificação das amostras, e, 
além disso, inclui os cálculos estatísticos, 
a classificação do azeite com base na me-
diana do parâmetro frutado e do defeito 
mais fortemente percebido.

O método prevê a avaliação por um 
grupo de pelo menos oito degustadores, 
denominado Panel, e institui a prova 
sensorial e os resultados obtidos por este 
grupo como Panel Test. Os degustadores 
são selecionados e treinados pelo chefe 
do Panel em função de sua habilidade em 
distinguir em amostras nuances de defeitos 
e qualidades de azeites. Os degustadores 
devem trabalhar em silêncio, relaxados, 
com calma, não podem ser fumantes, nem 
usar no momento da prova perfumes ou 
cremes que possam interferir nos odores do 
azeite, e não devem beber café ou outras 
bebidas que possam mascarar a prova por, 
pelo menos, uma hora antes das análises. 
Os juízes também devem evitar comer pelo 
menos uma hora antes das provas e devem 
estar em boas condições de saúde física e 
psicológica.

O grupo é coordenado pelo chefe e os 
resultados das análises devem atender a 
critérios de repetitibilidade e reproduti-
bilidade.

A repetitibilidade diz respeito ao grau 
de concordância entre uma série de parâ-
metros avaliados em uma mesma amostra, 
por um mesmo grupo e com o mesmo 
método.

Já a reprodutibilidade diz respeito 
ao grau de concordância entre uma série 
de parâmetros com a mesma amostra, o 
mesmo método, mas realizados por grupos 
(Panel) diversos.

Ressalta-se que os grupos de Panel 
certificados passam por provas anualmente 
usando amostras interlaboratoriais, e, caso 
os resultados não sejam reprodutíveis com 
os demais grupos, o Panel é proibido de 
exercer suas atividades até o ano seguinte.

O chefe do Panel é figura fundamental 
para o bom funcionamento do grupo. Cabe 
a este chefe selecionar, treinar e contro-
lar os degustadores, devendo conhecer 
diversos tipos de azeites nacionais e in-
ternacionais. É responsável pela recepção 
e codificação das amostras, mantendo-as 
anônimas; pela apresentação em sequência 
lógica das amostras aos degustadores; pelo 
controle do comportamento dos degustado-
res; pela coleta dos resultados e pela ela-
boração das análises estatísticas, emitindo 
o laudo final, não devendo influenciar o 
grupo com sua opinião.

O laboratório de análise sensorial além 
da sala com as cabines isoladas, deve 
manter outra para preparação das amostras 
e limpeza dos materiais, e, ainda, uma 
terceira sala para treinos abertos, na qual 
os degustadores possam reunir-se para 
degustações comentadas.

A sala de degustação deve ser isolada 
de fontes de barulhos, protegida de odores 
estranhos, com temperatura ambiente em 
torno de 20 oC a 25 oC, umidade do ar em 
torno de 60% a 70% e iluminação unifor-
me, com luz difusa.

Os degustadores utilizam cabines iso-
ladas, compostas por mesa, aquecedor de 
azeite até a temperatura de 28 °C ± 2 °C, 
para volatilização dos compostos aromá-
ticos do azeite, copo oficial de coloração 
azul ou âmbar, uma pia com água corrente, 
para descarte de azeites, e uma ficha ofi-
cial para anotar as avaliações ou notas de 
defeitos e qualidades dos azeites a ser pro-
vados, que vão de zero a dez (PANELLI; 
ALFEI, 2002).

Ressalta-se que, na ficha oficial 
representada na Figura 3, retirada do 
Regulamento CE no 1348, de 16/12/2013 
(UNIÃO EUROPEIA, 2013), observa-se, 
na primeira linha, que os  defeitos de tulha 
(armazenamento em pilhas/montes) e 
borra (lodo) foram unidos, e denominados 
defeito de aquecimento, semelhante ao 
odor de azeitonas em conservas (ALFEI, 
2012).

As amostras de azeites são colocadas 
no copo oficial, com formato em U, base 
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em torno de 15 mL de azeite na boca, 
rodando-o de uma parte a outra, o que 
permite que o produto entre em contato 
com as papilas gustativas.

Após, deve-se vaporizá-lo até a cavi-
dade oral, aspirando ar entre os dentes, 
de modo que os compostos aromáticos 
e voláteis do azeite possam sensibilizar 
os sensores orais e nasais, e, finalmente, 
os retronasais. Assim, gera-se a sensação 
tátil de picância mediante a terminação do 
nervo trigêmeo, que se estenderá por toda 
a cavidade oral (ALFEI, 2012).

Por fim, o azeite pode ser descartado, 
anotando-se, na ficha oficial, todas as sen-
sações e intensidades que permaneceram 
após a degustação.

Entre uma amostra e outra acon-
selha-se beber água com gás em tempe-
ratura ambiente ou comer uma fatia de 
maça verde.

CLASSIFICAÇÃO DOS AZEITES

Azeites que apresentam defeitos muito 
evidentes na primeira fase olfativa não 
têm obrigatoriedade de ser degustados, 
uma vez que já estão fora da categoria 
extravirgem.

Com a finalidade de pontuação dos 
defeitos e qualidades dos azeites, usa-se 
a ficha de avaliação prevista pelo Regula-
mento CE no 1348, de 16/12/2013 (UNIÃO 
EUROPEIA, 2013). Para os atributos posi-
tivos de frutado, amargo e picante, pode-se 
classificá-los como:

a) intenso: com mediana maior que 6;
b) médio: com mediana entre 3 e 6;
c) leve: mediana inferior a 3;
d) equilibrado: não apresenta ele-

mentos, como amargor e picância, 
em desequilíbrio (mediana entre 
amargor e picância é superior a 
2 pontos daquele da qualidade de 
frutado);

e) doce: o azeite apresenta mediana 
entre amargo e picante igual ou 
menor que 2.

Para o cálculo da mediana, o chefe 
do grupo coloca as notas ofertadas pelos 

Figura 3 - Ficha oficial de degustação de azeites

FONTE: União Europeia (2013).

NOTA: Divulgação dos resultados de um Panel Test.

larga e boca estreita, a fim de favorecer a 
concentração de aromas, contendo cerca 
de 30 mL de azeites. Em seguida, devem 
ser cobertas por um vidro de relógio e co-
locadas para aquecer em banho-maria até 
atingir a temperatura de 28 °C (Fig. 2A).  
Os azeites são anônimos, apenas numera-
dos, de modo que o provador não conheça 
sua origem, e são entregues nas cabines 
através de uma portinhola com corrediça. 

Os melhores horários para a prova são na 
parte da manhã, entre 10 e 12 horas.

Após o aquecimento, o vidro de relógio 
é retirado, e o copo aproximado do nariz do 
degustador, que deve sentir profundamente 
o odor da amostra, fazendo inspiração lenta 
e profunda, percebendo os odores positivos 
e negativos do azeite.

Posteriormente, passa-se para a fase 
gustativa, colocando-se uma quantidade 

Folha do perfil do azeite virgem

INTENSIDADE DE PERCEPÇÃO DOS DEFEITOS

Verde                            Maduro

Tulha/Borra  | _________________________________________

Mofo-úmido/Terra | _________________________________________

Avinhado-avinagrado | _________________________________________
Ácido azedo

Metálico | _________________________________________

Ranço | _________________________________________

Outros (especificar) | _________________________________________

INTENSIDADE DE PERCEPÇÃO DOS ATRIBUTOS POSITIVOS

Frutado | _________________________________________

Amargo | _________________________________________

Picante | _________________________________________

Nome do provador: 

Código da amostra:  

Data: 

Observações
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participantes em ordem crescente, e a 
mediana em um Panel com número par de 
participantes consiste da média dos dois 
valores médios (Fig. 4).

Em um Panel com número ímpar de 
participantes, o valor da mediana consiste 
no valor intermediário entre as demais 
notas pares (Fig. 5).

De modo geral, quando um atributo 
negativo é percebido por pelo menos 50% 
dos degustadores, procede-se ao cálculo da 
mediana desse defeito para a classificação 
do azeite. O azeite é descrito pelo chefe 
do Panel como frutado verde ou maduro, 
quando também 50% dos degustadores 
perceberam essa característica (ALFEI, 
2012).

O azeite é classificado em categorias, 
em função da mediana dos defeitos, consi-
derando-se o defeito de maior intensidade e 
a mediana do atributo frutado, e é expresso 
com uma única casa decimal e quando o 
coeficiente de variação dos parâmetros 
avaliados pelos degustadores for inferior 
ou igual a 20%.

Programas computacionais permitem 
visualizar a classificação em um quadro 
de dados estatísticos ou em um gráfico 
com o perfil sensorial do azeite (Fig. 6), 
podendo servir de comparação quando 
se trata da mesma cultivar produzida em 
condições edafoclimáticas diversas, por 
exemplo, e podem ser classificados de 
acordo com o Regulamento CE no 1348, 
de 16/12/2013 (UNIÃO EUROPEIA, 
2013):

a) azeite de oliva extravirgem: a me-
diana dos defeitos é igual a 0, e a 
mediana do frutado é maior que 0; 

b) azeite de oliva virgem: a mediana 
dos defeitos é superior a 0 e infe-
rior ou igual a 3,5, e a mediana do 
frutado é maior que 0;

c) azeite de oliva lampante: a mediana 
do defeito é superior a 3,5, ou a 
mediana dos defeitos é inferior ou 
igual a 3,5, e a mediana do frutado 
é igual a 0.

Se a mediana de um atributo posi-
tivo diverso do frutado for superior a 

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 Juiz 5 Juiz 6 Juiz 7 Juiz 8

Intensidade Ranço 1,3 0 2,5 3,0 1,8 3,3 3,6 2,7

Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 Juiz 4 Juiz 5 Juiz 6 Juiz 7 Juiz 8 Juiz 9

Intensidade Ranço 1,3 0 2,5 3,0 1,8 3,3 3,6 2,7 2,2

Intensidade Ranço 0 1,3 1,8 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6

Intensidade Ranço 0 1,3 1,8 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 3,6

Intensidade Ranço 0 1,3 1,8 2,2 2,5 3,0 3,3 3,6

Intensidade Ranço 0 1,3 1,8 2,2 2,5 3,0 3,3 3,6

Mediana do defeito em um Panel Test par + (2,2 + 2,5)/2 = 2,35

Mediana do defeito em um Panel Test impar = 2,5

Figura 4 - Cálculo do valor da mediana de um defeito em Panel com número par de 
participantes

FONTE: Testa e Bertoncini (2013).

Figura 5 - Cálculo do valor da mediana de um defeito em Panel com número ímpar de 
participantes

FONTE: Testa e Bertoncini (2013).

Figura 6 - Perfil sensorial da cultivar Frantoio 

FONTE: Alfei e Esposto (2011).

ELABORAÇÃO: ASSAM Marche & Ibimet CNR

NOTA: Divulgação dos resultados de um Panel Test.

‘Frantoio’

Frutado olfativo
Fluidez

Picante

Amargo

Ervas aromáticas

Frutos maduros

MaçãLimite superior

Limite inferior Precisão:Média
Tomate

Alcachofra

Amêndoas frescas

Grama

Folha

Frutado gustativo
5

4

3

2

1
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5,0, como, por exemplo, os atributos de 
amargor e picância, o chefe do Panel 
pode destacá-lo no certificado de análise 
do azeite.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da importância que a análise 
sensorial exerce sobre a qualidade do 
azeite, existem inúmeras normativas que 
definem e regulam seu uso para a classifi-
cação do produto. Dessa forma, inúmeras 
amostras de azeite podem ser avaliadas em 
curto tempo, seguindo princípios científi-
cos de reprodutibilidade e repetitibilidade, 
complementando, confirmando ou mesmo 
discordando dos resultados das análises 
físico-químicas.

O Panel consiste, assim, de poderosa 
ferramenta para a classificação merca-
dológica de azeites, não só auxiliando 
órgãos regulamentadores na fiscalização 
do registro e comercialização de azeites, 
mas também garantindo a qualidade do 
produto a consumidores finais.

Além disso, a análise sensorial é uma 
ferramenta que premia azeites em concur-
sos, agregando valor ao produto, melhoran-
do a rentabilidade do olivicultor que busca 
aprimoramento, e, acima de tudo, orienta 
os produtores a sanar erros cometidos na 
cadeia produtiva, os quais possam desqua-
lificar seu produto.
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