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Introdução

A aferição da qualidade do arroz é uma questão fundamental para o entendimento entre
todos os intervenientes da cadeia de valor. A maioria dos aspetos relacionados com a
qualidade organolética do arroz podem ser estimados por métodos instrumentais,
contudo, a análise sensorial torna-se fundamental para avaliar a perceção integrada de
múltiplos estímulos.

Materiais e métodos

A partir de um painel de provadores selecionados e com formação prévia em análise
sensorial (n = 15), incluindo representantes da fileira, e com base em metodologia
especifica (Goodwin et al., 1996, ISO 8586:2012) foi estabelecido um léxico para a
análise sensorial de arroz, adequado ao contexto português. O treino do painel foi
delineado com base nas duas categorias de atributos apresentadas na literatura (odor e
textura), às quais foi adicionada a categoria de análise visual. Os atributos e respetivas
âncoras foram discutidos com o painel de provadores e avaliados em amostras de arroz
cozido (Figura 1)

Resultados

Sessões de reconhecimento de odores

Análise visual

Aroma (Figura 2 e 3)

Aspeto (Figura 4)

Textura (Figura 5 e 6)

1. Apresentação das âncoras
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Fig. 1. Representação esquemática da metodologia de adaptação do léxico

Fig. 2. a) Âncoras dos atributos olfativos; b) preparação 

das amostras para sessões de treino
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b)

Fig. 3 Instrumento de apoio criado para a identificação 

dos aromas potencialmente presentes no arroz

Sessão 1: 75 %

Sessão 2: 92 % 

% de odores identificados corretamente:
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Fig. 4 Ordenação das diferentes amostras e atribuição das respetivas âncoras 

Análise de textura

FASE I 
Revestimento amiláceo inicial 1.1

Deslizamento na superfície 1.2
Rugosidade 1.3

Adesividade entre grãos 1.4

FASE II
Coesividade 2.1

Dureza 2.2

FASE III
Coesão da massa 3.1

Mastigabilidade 3.2
Uniformidade da dentada 3.3

Resistência do interior 3.4

FASE IV
Bolo/partículas residuais 4.1

FASE I 
1.1 Revestimento amiláceo 
inicial
1.2 Deslizamento na superfície
1.3 Rugosidade superficial
1.4 Adesividade entre grãos

FASE II
2.1 Dureza
2.2 Mastigabilidade
2.3 Coesividade
2.4 Resistência do interior

FASE III
3.1 Adesividade aos dentes 

Fig. 5. Alterações à ficha de prova após a apresentação dos atributos de textura ao painel

Homogeneidade das 

respostas de avaliação 
sensorial:

Os atributos 
“Mastigabilidade” e 
“Resistência do 
interior” não obtiveram 
respostas homogéneas 
quanto às amostras dos 
extremos (<80%)

ALTERAÇÕES À FICHA DE PROVA (TEXTURA)

Conclusões

As provas de reconhecimento de odores, a definição do léxico e a adoção de âncoras são
etapas decisivas para o treino do painel, contribuindo para incluir características
relevantes, técnicas de avaliação e terminologia apropriada para a análise sensorial do
arroz.
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Desenvolvimento de um léxico adequado à avaliação sensorial do arroz

Fig. 5. Sessões de treino


