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Resumo 

A análise sensorial é uma técnica de medição, precisa e descritiva, e representa 

uma maneira de quantificar a resposta humana frente um estímulo. O odor é 

basicamente o resultado de uma interação entre um estímulo químico e o sistema 

receptor olfativo que pode ser descrito empregando um número de dimensões e 

medidas usando diferentes testes sensoriais: threshold, intensidade e qualidade. 

Para mensurar a desempenho da fragrância na pele esses parâmetros são muito 

importantes, mas o principal atributo a ser avaliado é a substantividade. Portanto, a 

escala sensorial escolhida deve medir a percepção, discriminar intensidades 

diferentes e determinar a substantividade da fragrância. Alguns estudos 

comparando a escala LMS (escala de magnitude com rótulos) com outras escalas 

de magnitude demonstraram que o uso da escala LMS para medir a intensidade de 

fragrância pode compreender semanticamente o estímulo da intensidade. Os testes 

que usaram a escala confirmaram a aplicabilidade e a eficiência da escala de 

magnitude com rótulos (LMS). 

 

Palavras-Chave: análise sensorial, fragrância, escalas de magnitude, 

substantividade, intensidade de perfume 
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1. Papel da avaliação sensorial 
 
A avaliação sensorial promove uma válida e confiável informação à pesquisa e 

ao desenvolvimento de produtos cosméticos, produção, e marketing com a 

finalidade de conduzir às decisões dos negócios envolvidos nas propriedades 

sensoriais percebidas de um produto (MEILGAARD et al., 1999).  

Análise sensorial é a principal medida da qualidade dos produtos e do seu 

sucesso. Compreende uma variedade de ferramentas importantes e sensíveis para 

medir a resposta humana na avaliação de alimentos e outros produtos (DRAKE, 

2007). 

Métodos científicos específicos têm sido desenvolvidos para medir com precisão 

e reprodutibilidade adequada de uma forma objetiva, a fim de medir ou estimar a 

resposta humana ao estímulo. Gostar ou desgostar não são somente questões que 

são respondidas pela análise sensorial. A percepção do consumidor associada à 

sua resposta emocional tem sido investigada também, bem como o impacto do 

armazenamento e a variabilidade do processo e da embalagem podem ser 

determinados. Relações entre a análise instrumental e a percepção sensorial podem 

ser estabelecidas também. Muitos testes sensoriais podem ser elaborados, mas 

todo método deve ser selecionado antes dos dados serem coletados (DRAKE, 

2007). 

Outra importante função da avaliação sensorial é a contribuição nos estudos de 

estabilidade de produtos, no desenvolvimento dos processos produtivos, na 

investigação dos benefícios e dos atributos dos produtos a fim de predizer o seu 

comportamento dentro do mercado consumidor. Desta forma, o painel ou a equipe 

de avaliação sensorial deve estar em condições controladas, usando ferramentas e 

técnicas adequadas para a produção de resultados consistentes e confiáveis 

(SANTOS et al., 2005).  

O objetivo de qualquer avaliação sensorial deve ser encontrar a melhor relação 

custo-benefício de um produto, empregando um método eficiente que obtenha a 

melhor informação sobre o comportamento sensorial de um produto com maior 
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economia no custo final, cujos resultados possam oferecer correlação das análises 

sensorial e instrumental, física e química (MEILGAARD et al., 1999). 

Na área cosmética, a relação entre as propriedades sensoriais dos produtos para 

aceitabilidade ou percepção dos benefícios do produto cosmético pelos 

consumidores não tem uma relação direta e é muito mais difícil de ser encontrada 

do que na área de alimentos ou domissanitários, por que a área de cosméticos tem 

o “glamour” e com apelos de “beleza” e “juventude” incluídos no conceito do 

produto, existe maior dificuldade dos consumidores em expressar em linguagem 

concreta os efeitos do produto. O papel da avaliação sensorial é auxiliar na 

descrição do objeto avaliado por meio de terminologias, com profundo entendimento 

das experiências sensoriais que um indivíduo pode ter (CIVILLE & DUS, 2005). 

As técnicas sensoriais podem ser divididas em testes descritivos e 

discriminativos ou análise descritiva ou discriminativa. Os testes discriminativos 

determinam se duas ou mais amostras são diferentes, ou seja, se existem 

diferenças percebidas entre eles. Esses métodos são aplicados em amostras que 

têm componentes da formulação alterados ou processos diferentes. Essas 

pequenas diferenças podem ser percebidas pelo consumidor ou por uma equipe 

sensorial de pessoas treinadas na avaliação. Alguns exemplos de testes 

discriminativos são triangulares, duo trio e R-index (SANTOS et al., 2005). Os testes 

descritivos são utilizados na avaliação da intensidade de atributos de um produto 

específico e podem ser consideradas para esse tipo de teste duas formas: 

qualitativas e quantitativas. A primeira descreve as características do produto 

avaliado e a segunda gradua a intensidade de um atributo específico. 

A análise descritiva pode integrar essas muitas experiências sensoriais, que 

podem ser classificadas como atributos, conforme citado por CIVILLE & DUS, 2005, 

considerando a linguagem do consumidor e suas descrições. Ou seja, a análise 

descritiva consiste de um grupo de pessoas treinadas (geralmente 6 a 12) que 

identificam e quantificam atributos sensoriais específicos, auxiliando e relacionando 

com os testes realizados com consumidores (DRAKE, 2007). 

CIVILLE & DUS, 2005, por meio da análise descritiva fizeram uma avaliação de 

sabonetes líquidos com a finalidade de avaliar os principais atributos, como 
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aparência, fragrância, suavidade na pele por meio de um painel treinado que avaliou 

a intensidade desses atributos empregando uma escala numérica. Os resultados do 

painel descritivo foram analisados usando método multivariado, como análise de 

componentes principais (ACP). Esta é uma técnica de análise multivariada de dados 

com a finalidade de expressar ou explicar a variabilidade dos resultados por meio da 

combinação de dois componentes principais. A natureza da análise descritiva 

permite aos analistas sensoriais e aos pesquisadores analisarem como uma 

amostra se comporta na categoria de sabonetes líquidos/loções. Esses dados 

conduzem ao pesquisador identificar as direções no desenvolvimento de produtos 

na mesma categoria ou em outras. 

Outra forma de avaliação de produtos cosméticos envolve a associação da 

avaliação sensorial com a instrumental e a identificação das características dos 

produtos, usando métodos multivariados de análise. As propriedades sensoriais de 

produtos cosméticos são as principais características e muitas dessas estão 

freqüentemente relacionadas com propriedades reológicas. WORTEL et al., 2005, 

demonstraram que a análise multivariada representa a relação entre as 

propriedades reológicas e sensoriais por meio do uso do modelo de quadrados 

parciais (PLS). Envolve uma regressão muito similar ao ACP e explica as 

informações que o ACP não é capaz de observar.  

Entretanto, as fragrâncias não podem estar fora destas avaliações, e devem ser 

incluídas nas análises descritivas de produtos, especialmente na análise de vários 

atributos. A fragrância pode ser considerada um dos mais importantes atributos para 

aceitação do produto pelos consumidores. 

Alguns estudos têm demonstrado como a percepção da fragrância é importante 

em produtos domissanitários e em cosméticos. Em 2006, uma pesquisa realizada 

por Charles Spence na Universidade de Oxford, Inglaterra, evidenciou que as 

percepções de um dos sentidos podem ser influenciadas por outro. Esta informação 

tem sido demonstrada com a visão, a audição, o tato e o paladar, mas existe menos 

informação sobre modelos de efeitos cruzados com o sentido do olfato. Um recente 

estudo realizado de DEMATTE et al., 2006, sob condições laboratoriais, demonstrou 
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que a presença de um odor pode modificar a percepção tátil de tecidos, lavados 

com amaciantes. 

Como nas indústrias farmacêuticas, a indústria de fragrância emprega a natureza 

como guia e recurso para inspiração. Todos os perfumes e ingredientes de 

perfumaria que são produzidos são sintetizados e representa extensões do que é 

encontrado na natureza. SELL, 1999, observaram na natureza, analisaram e 

descobriram como sintetizar essas moléculas e adaptar aos nossos métodos e 

necessidades.  

A avaliação subjetiva de produtos realizada pelos consumidores pode ser 

mensurada por meio de ferramentas de pesquisa de mercado. As fragrâncias podem 

ser desenvolvidas para relacionar ou adicionar atributos à imagem de um produto 

em particular, ou segmento de mercado. A análise sensorial é também importante 

ferramenta nesse processo, usando poderosas técnicas estatísticas, as avaliações 

de odor entre os diferentes produtos podem ser caracterizadas ou quantificadas e os 

resultados combinados com os de pesquisa de mercado (CHURCHILL, 2002). 

Depois da abordagem realizada sobre fragrâncias e a avaliação de produtos, 

deve-se salientar que se o perfume é importante na análise do produto, devem-se 

compreender quais atributos sobre fragrâncias são essenciais para serem avaliados. 

Mas, primeiramente, deve-se estudar o odor e como é sua percepção, a fim de 

compreender a fragrância ou a intensidade de perfume percebida dentro do contexto 

da avaliação sensorial. 

 

 

2. Percepção do Odor 

 

O odor é, basicamente, o resultado de uma interação entre um estímulo químico 

e o sistema receptor olfatório causando efeitos biológicos e psicofisiológicos em um 

organismo vivo. As moléculas de, aproximadamente, todas as substâncias químicas 

podem atuar como estímulo odorífero, se forem suficientemente voláteis para 

permanecer no ar. A maioria das substâncias odoríferas se apresenta no estado 

líquido ou sólido. A liberação de moléculas odoríferas de um líquido ou estado sólido 
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no ar é o pré-requisito para qualquer material tornar-se agente odorífero (NEUNER-

JEHLE & ETZWEILER, 1994).  

Segundo NEUNER-JEHLE & ETZWEILER, 1994, durante a inalação, existe uma 

fração do ar que atinge o epitélio olfativo na parte superior do nariz, onde as células 

sensoriais (células receptoras, neurônios olfatórios ou olfativos) estão localizadas. 

Quando se ultrapassa a camada da mucosa que cobre o epitélio olfativo, as 

moléculas odoríferas são parcialmente dissolvidas na fase aquosa e migram através 

do muco, onde encontram com os sítios receptores. Estes estão localizados nos 

terminais pilosos (cília) da célula sensorial (dentritos) que residem dentro da camada 

mucosa. 

Segundo MALNIC, 2007, os mamíferos podem discriminar entre um vasto 

número de moléculas odoríferas. O mecanismo envolvido nesta tarefa tem sido de 

intensa investigação durante muitos anos.  

Em 2004, o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina solucionou o princípio 

básico do reconhecimento e da memória de aproximadamente 10000 diferentes 

odores que não eram compreendidos e, em uma série de estudos pioneiros, 

clarificaram como o mecanismo do olfato funciona. AXEL & BUCK, 1991, 

descobriram uma vasta família de genes, compreendidos num grupo de 1000 

diferentes genes, que equivale a 3% dos genes do nosso organismo, que foram 

responsáveis pelo aumento do número de tipos de receptores olfativos. Esses 

receptores estão localizados nas células receptoras olfativas, que ocupam uma 

pequena área na parte superior do epitélio nasal e detectam moléculas odoríferas 

inaladas.  

AXEL & BUCK, 1991, apresentaram que 3% de nossos genes são usados para 

codificar receptores odoríferos diferentes na membrana de células receptoras 

olfatórias. Quando um receptor odorífero é ativado por uma substância odorífera, um 

sinal elétrico é disparado na célula receptora olfativa e enviado para o cérebro via 

processos nervosos. Cada molécula odorífera primeiro ativa uma proteína G, para 

que esteja no seu estado de atividade. A proteína G recebe esse nome pelo papel 

que desempenha na ligação ao nucleotídeo guanina (GTP- trifosfato de guanosina). 

Esta envia o sinal para o interior da célula quando se encontra no estado de 
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atividade, não é uma molécula precisamente definida, mas uma família de estruturas 

classificadas por seu papel biológico. As proteínas G muitas vezes recebem esse 

nome por suas atividades, de modo que uma associada ao olfato pode ser 

designada como Golf ou Go e quando ativada estimula a formação do cAMP (AMP 

cíclico). Esse mensageiro molecular ativa canais iônicos, que são abertos e as 

células são ativadas (HERMAN, 2003). AXEL & BUCK, 1991 apresentaram que a 

vasta família de receptores odoríferos pertence aos receptores de proteína G 

acoplada ao receptor (GPCR). 

Eles identificaram o gene receptor de odor como uma proteína de domínio de 

sete transmembranas (7-TM), com formato de cobra, que cruza a membrana lipídica 

sete vezes e as voltas são de vários  tamanhos. A ponta externa é sempre de NH2 e 

a interna termina sempre em COOH. Quando a molécula odorífera se encaixa num 

sítio receptor, este gira a proteína, enviando um sinal para a extremidade da 

molécula. Tal estrutura é referida como uma proteína espiral enrolada. A molécula 

odorífera interage com a proteína receptora de odor 7-TM, ativando a proteína G 

que dispara a ciclização do trifosfato de adenosina (ATP) para o ciclo do 

monofosfato de adenosina (cAMP), abrindo um canal iônico e enviando um sinal 

através  do bulbo olfativo para uma rede neurológica que leva ao córtex olfativo.                        

AXEL & BUCK, 1991, examinaram a sensibilidade das células receptoras 

olfativas individualmente para específicas moléculas odoríferas. Eles puderam 

correlacionar a resposta de uma molécula odorífera específica com um tipo 

particular de receptor ligado àquela célula. A maioria dos odores é composta de 

múltiplas moléculas odoríferas, e cada uma ativa milhares de receptores odoríferos, 

formando um padrão de ativação, código combinatório, como se fosse um mosaico. 

Essa é a base da nossa capacidade de reconhecer e formar memórias de 

aproximadamente 10000 diferentes odores. 

As células dos receptores olfativos enviam seus processos nervosos para o 

bulbo olfativo, onde existem 2000 definidas micro-regiões, denominada de 

glumérulos.                                                                                                                                      

Existem aproximadamente duas vezes mais glumérulos que tipos de células 

receptoras olfativas. Para HERMAN, 2003, o padrão de resposta recebida nos 
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glumérulos é transmitido ao cérebro para a decodificação final. O reconhecimento do 

modelo permanente nos glumérulos é fundamental para a memória do odor, uma 

vez que os neurônios sensores olfativos têm período de vida reduzido.  Num 

glumérulo não se encontra apenas o processo nervoso de células receptoras 

olfativas, mas também seus contatos com o próximo nível de células nervosas, 

denominadas de células mitrais. Cada célula mitral é ativada apenas por um 

glumérulo, e a especificidade no fluxo de informação é mantida.  

AXEL & BUCK, 1991, usaram imagem de cálcio e célula simples RT-PCR 

(reação em cadeia de polimerase de transcrição invertida) para estudar o efeito de 

receptores de odor em moléculas com estruturas químicas semelhantes, mas com 

odores diferentes. RT-PCR foi usada para identificar genes OR (receptores de odor) 

expressos por neurônios individuais. Quando ativados, os neurônios olfativos 

demonstram aumento do cálcio intracelular que pode ser detectado com imagens de 

cálcio. Comprovou-se que os receptores de odor de mamíferos podiam distinguir 

moléculas odoríferas de diferentes comprimentos de cadeia por um carbono, ou que 

tenham cadeia do mesmo comprimento, mas que sejam de diferentes grupos 

funcionais (HERMAN, 2003). 

 Diferentes moléculas odoríferas ativam diferentes combinações de glumérulos. 

O aumento na concentração do odorífero também eleva o número de glumérulos 

que respondem aos estímulos. Pelo fato de algumas moléculas odoríferas serem 

mais potentes do que outras, no processo de reconhecimento da intensidade de 

odor pode encontrar sua solução nos modelos combinatórios no papel dos 

glumérulos.  

 Ao longo do processo nervoso, as células mitrais enviam a informação para 

milhares de partes do cérebro. Demonstrou-se que esses sinais nervosos alcançam 

micro regiões definidas no córtex cerebral. Dois órgãos do sistema límbico foram 

identificados como regiões críticas que recebem informações olfativas, a amígdala 

(lóbulo amigdalóide) e o hipocampo. A primeira é um centro emocional que também 

responde ao medo e a outros sentimentos básicos, ao passo que o hipocampo é um 

centro de memória. Nesta área, a informação de milhares de tipos de receptores 

odoríferos é combinada dentro de um padrão de característica para cada odor. Isso 
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Neurônios 

Sensoriais 

Sinal elétrico enviado ao 
cérebro 

A interpretação do 
odor 

é interpretado para a experiência de um odor reconhecido (HERMAN, 2003; THE 

NOBEL PRIZE, 2004). Na Figura 1,  é representado o mecanismo da percepção do 

odor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molécula odorífera 

 

 

Figura 1. Mecanismo da percepção do odor (NEUNER-JEHLE & ETZWEILER, 1994) 

 

 

Outros autores afirmam que o processo olfativo não é simples, como MALNIC, 

2007. No córtex olfativo, que recebe informações do bulbo, existe outro mapa de 

receptores olfativos (OR), que é diferente do bulbo e as representações espaciais 

das infomações dos receptores olfativos são mais complexas e distribuídas 

relativamente entre áreas amplas, mas ainda, representações odoríferas são 

similares entre os indivíduos. Assim, uma dada molécula odorífera se ligará a um 

grupo específico de neurônios olfativos no nariz e ativam uma combinação de 

características dos glumérulos no bulbo. Os sinais então serão transmitidos para 

regiões específicas do cérebro transformando em percepção da molécula odorífera. 

Apesar de todos os recentes progressos em pesquisa do olfato, muitas de 

questões importantes ainda não têm resposta: como é utilizada a família dos 

receptores olfativos para gerar diversas percepções olfativas? Existe uma correlação 

Receptor (1991) 
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direta entre os receptores olfativos, e que são ativados no nariz, e uma específica 

percepção de uma molécula odorífera? Para entender como o sistema olfativo 

discrimina entre as moléculas olfativas, é necessário determinar, individualmente, a 

especificidade odorífera dos receptores. Esses estudos são complexos devido à 

amplitude de receptores odoríferos e a baixa expressão funcional desses receptores 

em células heterólogas, células imortalizadas de mamíferos mantidas em cultura, 

que normalmente não possuem o receptor a ser estudado. Segundo MALNIC, 2008, 

esse método tem sido muito empregado para estudar outros tipos de receptores, 

sendo que estes são introduzidos nessas células. Entretanto, para que este método 

funcione, os receptores introduzidos devem se localizar corretamente na membrana 

plasmática da célula, para que possam ser ativados pelas moléculas odoríferas 

adicionadas na região extracelular. No entanto, quando os receptores olfativos são 

introduzidos nestas células heterólogas, ficam retidos no retículo endoplasmático da 

célula, não se localizando na membrana plasmática e, portanto, não são funcionais. 

A dificuldade em se obter expressão funcional dos receptores olfativos nas células 

heterólogas dificultado o estudo destes receptores. Porém, novos métodos que 

facilitem a análise dos receptores olfativos nos sistemas heterólogos, têm sido 

desenvolvidos.  

Os receptores odoríferos expressados em células heterólogas podem acoplar a 

Gαolf (o parceiro natural dos receptores protéicos da membrana celular), que é 

específico destas células, ou seja, não é encontrado em nenhuma outra, 

amplificando o sinal desencadeado pela ativação de um receptor olfativo e torna 

este sinal mais intenso e mensurável por meio a ativação do cAMP pela molécula 

odorífera. SAITO et al., 2004, descobriram uma proteína  que está presente apenas 

em neurônios olfativos, e que tem a função de direcionar os receptores olfativos 

para a membrana plasmática da célula, denominada de RTP, quando é introduzida 

nas células heterólogas, juntamente com um receptor olfativo, o receptor passa a 

ser funcional. MALNIC, 2007, identificou o Ric-8B, um fator de substituição 

específica de nucleotídeo guanina (GEF), que é normalmente expresso nos 

neurônios sensoriais olfativos (OSNs) e interage com Gαolf. A pesquisa revelou que 

funções de Ric-8B como um regulador superior para Gαolf, consequentemente, 
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pode ser crítico em determinar a eficácia e a potência da “cascata” sinalizadora do 

Gαolf (DANNECKER et al., 2006). Dessa maneira, pode ser compreendida uma 

série de questões relacionadas ao mecanismo de percepção de cheiros (MALNIC, 

2008) 

Pesquisas complementares deverão ser realizadas para descobrir sobre “os 

princípios do mecanismo olfativo”. 

   

  

3. Considerações técnicas a respeito de fragrâncias 

 

3.1 Desempenho da fragrância 

De acordo com CHASTRETTE, 2002, para descrever um odor, geralmente 

pesquisa-se no passado, para tentar fazer comparações com composições químicas 

que se depara na tentativa de encontrar palavras apropriadas. Entretanto, mesmo 

que se decida que a composição A tenha odor parecido com a B, mas não que seja 

exatamente a mesma composição, a descrição da percepção será muito parecida. 

Outros fatores podem interferir na percepção da composição fatores emocionais, 

pessoais e culturais, a não ser que a avaliação seja realizada por especialistas, ou 

pessoas que foram treinadas nesta avaliação. 

No segmento da perfumaria, a análise sensorial se preocupa com a quantificação 

da resposta humana ao estímulo olfativo. É uma ciência precisa, descritiva e envolve 

a medição que caracteriza os estímulos. Tanto na avaliação do perfume, ingrediente 

de perfume ou produto envolve um processo importante da capacidade do 

perfumista em compreender e quantificar as características sensoriais do produto, e 

a partir dessa análise, os dados podem ser manipulados de forma controlada como 

parte do processo criativo (CHURCHILL, 2002). 

Segundo CHASTRETTE, 2002, as descrições olfativas são, frequentemente, 

compiladas por um painel de indivíduos treinados com finalidade de utilizar 

terminologia específica de forma mais uniforme possível, sem a interferência 

pessoal. 
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Conforme citado por CALKIN & JELLINEK, 1994, o termo “desempenho” é 

geralmente usado para denotar a habilidade de um perfume ser percebido; muito 

importante na perfumação de produtos funcionais, pois o objetivo, por razões 

econômicas ou técnicas, é alcançar o máximo de efeito odorífero com a menor 

concentração/proporção/dosagem de fragrância no produto. 

Importante questionamento deve ser realizado se o desempenho do perfume 

depende apenas da performance individual de cada componente da fragrância, ou 

se a arte da composição também contribui para isso e este fato tem sido pouco 

explorado, mesmo considerando que seja o princípio básico da perfumaria. 

Dependendo do tempo e da localização, diferentes aspectos do desempenho podem 

ser distinguidos, como: 

Impacto: refere-se à eficácia de um perfume durante os primeiros momentos de 

experiência com o produto, quando se cheira o produto no frasco ou logo ao aplicá-

lo na pele. 

Difusão: medida da distância que a fragrância é percebida, assim que é realizada 

a aplicação. A difusão elevada é desejável, por exemplo, no caso de espuma 

durante o banho ou um detergente lava-louças, onde o consumidor sente 

imediatamente a difusão da fragrância no ar. 

Tenacidade: refere-se à aderência, a durabilidade efetiva da fragrância em um 

produto perfumado ou numa superfície que o produto tenha sido aplicado, por 

exemplo, após o uso do sabonete na pele. 

Substantividade: refere-se à habilidade de um perfume ou material perfumado, 

aplicado, diluído ou disperso em água / álcool em interação com a superfície da 

pele, como no caso de colônias. 

Volume: à efetividade da fragrância num determinado substrato, após algum 

tempo de aplicação. 

Na prática, não se verifica diferença entre os parâmetros tenacidade, 

substantividade e volume. Geralmente, os três estão associados e considera-se 

como substantividade como um todo. 

A volatilidade de um material perfumado determina seu poder de interação com o 

substrato aplicado. Os materiais mais voláteis são os têm predominância nas notas 
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de saída, ou seja, são os primeiros a serem percebidos. O processo de evaporação 

de uma fita olfativa envolve interações físicas complexas entre o papel e a 

fragrância, e por isso esta não é um bom modelo para diferenciar fisicamente 

sistemas, como sabonetes, loções corporais ou até mesmo a pele. A medida mais 

genérica de volatilidade, empregada na perfumaria, independente de julgamentos 

pessoais de intensidade, é a pressão de vapor em temperatura ambiente (CALKIN & 

JELLINEK, 1994). 

Dois parâmetros adicionais das moléculas odoríferas que impactam no seu 

desempenho na aplicação, envolvem: a potência e a substantividade. A 

substantividade do odor pode ser relativamente importante em diferentes 

aplicações, mas deve ser desejável. A potência pode ser considerada a medida 

básica de uma molécula odorífera em termos de intensidade. A intensidade teórica 

de uma molécula odorífera sob qualquer aspecto de condição pode ser expressa em 

termo de seu valor odorífero, o qual é definido (Equação 1). 

 

Equação 1:  OV =    A concentração da molécula odorífera no headspace 

 O threshold da molécula odorífera no ar 

 

Onde: OV, valor odorífero; headspace, o ar que está próximo da molécula; threshold como a 

mínima concentração percebida da molécula no ar (CALKIN & JELLINEK, 1994). 

 

O valor odorífero envolve medidas relativas aproximadas de intensidade de 

performance / desempenho. 

O odor de qualquer produto perfumado é afetado pela base do produto de duas 

formas: pelo odor da base e pela forma da base, por meio de forças de atrações 

físicas, que afetam o odor da fragrância e às vezes, existe um terceiro fator, a 

decomposição química de um perfume devido a componentes da base. 

A difusão de gases é um fenômeno físico, sendo a taxa de difusão de uma 

substância proporcional à raiz quadrada do seu peso molecular.  A amplitude dos 

pesos moleculares é pequena. O material mais leve viaja 1,5 vezes mais rápido que 

o mais pesado. A persistência de uma molécula odorífera depende de sua 
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volatilidade e concentração no material, e quanto menor esta característica maior a 

persistência. As forças de atração entre a molécula odorífera e a base (substrato) 

onde foi incorporada também influenciam e podem interferir na persistência. As 

forças de atração, uma vez que o produto é aplicado num substrato, denomina-se 

força de adesão, e o grau de adesão no substrato é denominado de substantividade 

(CALKIN & JELLINEK, 1994).  

A adesão representa o fator de maior importância na persistência de um perfume 

aplicado em um substrato, como a pele, por exemplo. Para medir a performance da 

fragrância na pele, os parâmetros mencionados anteriormente são importantes, mas 

o principal é a substantividade no caso de colônias. Ou seja, é considerado como 

um fenômeno dinâmico combinando duas principais contribuições: deposição do 

perfume ou a deposição de um componente odorífero em um substrato durante a 

aplicação (substantividade I) e a liberação do perfume ou a duração da percepção 

olfativa de um componente odorífero no substrato após a aplicação (substantividade 

II).  

A substantividade dos ingredientes do perfume, unindo as definições I e II, está 

relacionada à interação da fragrância com o substrato, neste caso a pele, e os 

parâmetros físico-químicos da fragrância, como pressão de vapor, percepção de 

threshold e valor odorífero das matérias-primas da fragrância (ESCHER & 

OLIVEROS, 1994; SHUDEL & QUELLET, 2004). 

 

 

3.2 Avaliação do odor 

O fundamental interesse dos psicofísicos em trabalhar com o olfato tem sido a 

determinação do threshold do odor de um grande número de substâncias. A 

distinção deve ser feita entre threshold de detecção, menor concentração que tem 

uma detecção significativa, ou seja, o odor “está presente”, e o threshold de 

reconhecimento, é a menor concentração em que o odor pode ser reconhecido, ou 

seja, “o que é”. 

CHURCHILL, 2002, explica que a detecção do threshold é a menor intensidade 

do estímulo (concentração do odor) que a pessoa pode distinguir de uma situação 
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inodora. A resposta da pessoa indica se a presença de um odor pode ser percebida 

ou não. Em correspondência, o reconhecimento do threshold é o mínimo de 

concentração na qual o odor pode ser identificado. Esses dados promovem uma 

fundamental informação, com níveis de identificação que o componente pode ser 

percebido em um produto ou na pele, ou uma informação quantitativa descrevendo 

a atividade de materiais odoríferos (CHURCHILL, 2002). 

A percepção de intensidade de um odor pode ser avaliada por diferentes tipos de 

escala sensorial, alternativamente. Os julgadores podem ser treinados para usar 

uma forma de escala, atribuindo suas notas na percepção da intensidade de odor e 

graduando os odores subsequentes de forma proporcional de um para o outro 

(CHURCHILL, 2002). 

Na medição de intensidade de odor é importante estar ciente da Lei de Stevens, 

onde alterações iguais na magnitude do estímulo ou sensação (S) produzem 

modificações correspondentes na percepção da intensidade (I). A lei pode ser 

expressa como uma função, representada nas Equações (2) e (3);  

 

 

 Equação 2 I = cSk       (2)  

ou 

 Equação 3: Log I = k log S + log c     (3) 

 

Equações 2 e 3 da Lei de Stevens. 

Onde I=percepção da intensidade, c=concentração do estímulo, S=sensação, k=constante 

(CHURCHILL, 2002) 

 

Observamos pelas Equações 2 e 3 que o log de intensidade percebida está 

diretamente relacionado ao log da magnitude do estímulo. 

O aumento na intensidade percebida pela elevação da concentração pode ser 

representado pela linha reta, conforme apresentado na Figura 2, pelos 

componentes odoríferos A e B. A inclinação da reta indica o aumento da intensidade 

como o da concentração e o intercepto define a detecção do threshold. Existem 

duas importantes características para esse tipo de dado: 
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- o aumento na concentração é necessário para obter elevação na concentração 

de perfume, a fim de resultar na mesma alteração na intensidade percebida. 

 

- em presença de valores de concentrações diferentes de dois componentes 

odoríferos, pode ocorrer alteração da ordem de graduação da intensidade de odor 

percebida. Isso é verdadeiro para componentes odoríferos A e B na Figura 2, onde 

verificamos no eixo das ordenadas que log Cy, o componente odorífero A, é mais 

intenso do que o B, mas considerando o log Cx, o componente B, é percebido como 

mais intenso do que o A (CHURCHILL, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Log da intensidade percebida vs. log da concentração do perfume para dois 

componentes (A e B) odoríferos. Entende-se Log intensity, como Log da intensidade; Log 

conc. X 10, log da concentração na base 10 (CHURCHILL, 2002). 

 

 

Infelizmente, a determinação da curva é muito trabalhosa, e há materiais que não 

claramente reconhecíveis a 0,1% e, mesmo assim, não parecem ser particularmente 

poderosos a 10% ou 100% (CALKIN & JELLINEK, 1994). 

O valor odorífero tem sido mencionado que seria a verdadeira indicação de 

potência se a molécula odorífera teve sua intensidade variada numa proporção 

direta com a sua concentração no ar, por exemplo, se a inclinação de todas as 
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substâncias fosse igual a 1. Para obter o valor verdadeiro de intensidade nos níveis 

acima do threshold, deve-se levar em conta a inclinação da curva de intensidade da 

substância. O valor verdadeiro odorífero de uma molécula, OV, poderia de ser 

definido como: OV = OV odorant slopes 

Esses valores OVs são calculados assumindo que todas as inclinações de curva 

de todos os materiais são 0,35. Esta informação certamente não é uma suposição 

verdadeira, porém é melhor do que considerar 1 para todos os materiais em que o 

OV é baseado. Os valores de OV são usados para obter o melhor custo benefício de 

moléculas para a criação de fragrâncias. Na aplicação da técnica cromatográfica de 

headspace quantitativa, se propõe um bom método para estabelecer a pressão de 

vapor das moléculas sob relevantes condições (CALKIN & JELLINEK, 1994). 

Em resumo, segundo CHASTRETTE, 2002, a intensidade dos parâmetros de 

interesse em vários âmbitos do olfato são os thresholds olfativos e as relações dose-

resposta, associadas à intensidade percebida e à concentração dos estímulos. A 

relação dose-resposta é de difícil compreensão para sere estabelecida devido à 

baixa qualidade de dados de intensidade. O threshold do odor tem sido mensurado 

por mais de 100 anos, e centenas de compilações de dados de threshold têm sido 

publicadas. O threshold olfativo apresenta grande variabilidade de pessoa para 

pessoa. Podem-se diferenciar por 4 ou 5 ordens de magnitude e a variação por um 

fator de 1000, é comum. Como resultado, mesmo os thresholds publicados, que são 

médias obtidas de painéis de milhares de pessoas, envolve grande variabilidade. O 

banco de dados disponível nas indústrias de fragrância, é muito difícil de usar por 

que a variabilidade intrínseca nos dados e a variedade de metodologias usadas para 

obtê-los é considerável.    

 

 

4. Escala de magnitude com rótulos (LMS) e suas aplicações  

 

As escalas podem medir a percepção ou julgamentos, que refletem o sentimento 

ou percepção de uma pessoa sobre uma característica avaliada, além disso, podem 

permitir a análise confiável de atributos ou características requeridas. Não precisa 
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ser numérica, pode ser linear ou pode ser empregado outro método para medir a 

intensidade. As escalas numéricas são convertidas em valores numéricos que são, 

posteriormente, analisados estatisticamente (CHAMBERS et al., 1996).  

Muitos tipos de escalas foram desenvolvidos e cada tipo possui vantagens e 

desvantagens que geram controvérsias. A melhor maneira de se realizar uma 

medição, em princípio, é colocada na descrição dos vários tipos de escalas, nas 

aplicações sugeridas e nos métodos de análise (STONE & SIDEL, 1992). 

CHAMBERS et al., 1996, demonstraram interesse em se medir quase tudo, por 

exemplo: a intensidade da doçura ou o grau de dureza de um alimento, uma cera 

para chão pode ser estudada sobre suas características de brilho e transparência, 

um desodorante pode se avaliado em função da proteção do mau odor da 

transpiração, etc. Por esse motivo, torna-se importante conhecer as escalas e fazer 

as modificações necessárias para que possa avaliar um determinado atributo para 

um produto em específico. 

Como MEILGAARD et al., 1999 citaram sobre escalas, comparando com os 

testes de diferença, estas são mais informativas e, consequentemente, uma forma 

mais útil de registrar a percepção da intensidade. Entretanto, igual ordenação, os 

resultados são criticamente dependentes de como os painelistas/julgadores estão 

familiarizados com o atributo a ser testado ou como a escala deve ser usada. 

Entretanto as propriedades dos dados obtidos de qualquer resposta obtida na 

escala podem variar com as circunstâncias do teste (por exemplo, a experiência dos 

julgadores no teste, a familiaridade com o atributo avaliado), portanto as escalas se 

dividem em: 

-  escalas categóricas, que produzem dados ordinais ou intervalo  

-  escalas lineares, que produzem intervalo de dados 

- escalas de magnitude estimada (frequentemente chamadas de escalas de 

razão, mas nem sempre produz dados de proporção. 

STONE & SIDEL (1992) sugeriram que as escalas podem ser classificadas, 

como: escalas nominais, ordinais, de intervalos ou de razão.  

Nas escalas nominais, palavras, números, letras ou símbolos são utilizados para 

descrever, codificar ou classificar itens. As respostas são classificadas em 
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categorias e são geralmente usadas na obtenção de dados demográficos de idade, 

sexo, renda dos entrevistados, assim como para se avaliar atitudes ou opiniões 

acerca de determinado assunto ou produto (STONE & SIDEL, 1992). 

Segundo MEILGAARD et al., 1999, uma escala de categoria é um método de 

medida em que o julgador avalia a intensidade de um particular estímulo, 

assinalando o valor categórico num espaço limitado ou numérico. Os dados de 

escala categórica são geralmente considerados dados ordinais. Eles geralmente 

não traduzem quanto um valor é maior do que o outro. Numa escala categórica de 7 

pontos de dureza, um produto avaliado como 6 não necessariamente é 2 vezes 

mais duro que outro produto com nota 3. A diferença de dureza entre 3 e 6 não tem 

o mesmo significado que entre 6 e 9. 

Geralmente, mesmo que as palavras sejam convertidas em números, a 

interpretação da escala é dificultada quando os intervalos são pequenos, portanto o 

líder do painel deve considerar o uso de, pelo menos, de uma escala categórica de 

10 -15 pontos. Dados de escalas categóricas podem ser analisados usando testes 

qui-quadrado para comparar a proporção de respostas do grupo de amostras em 

cada categoria, ou também tratamento estatísticos paramétricos, como análise de 

variância, teste t, correlação, média, desvio padrão, etc (STONE & SIDEL). 

Para BERGARA, 1999, a seleção de termos que ancoram uma escala ordinal ou 

de categorias, dependendo do grau de experiência do pesquisador, pode vir a ser 

bastante arbitrária, gerando termos ambíguos e/ou subjetivos, os quais podem gerar 

confusão entre os respondentes durante a avaliação, resultando numa perda de 

sensibilidade da escala. Por exemplo, os termos “pouco satisfatórios” e “muito 

satisfatório”, ancorando uma escala para avaliação de um produto, podem ter 

diferentes interpretações por diferentes respondentes, causando grande variação 

das respostas obtidas e diminuição do poder discriminativo do teste. 

Na escala linear, o painelista avalia a intensidade de um dado estímulo pela 

marcação com uma linha horizontal que corresponde a quantidade de percepção do 

estímulo. Normalmente, a extrema esquerda é o zero de estímulo enquanto a 

extrema direita representa a maior quantidade ou um nível muito forte de estímulo. 

Em alguns casos, na escala bipolar, por exemplo, tipos opostos de estímulo são 
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usados para ancorar os extremos da escala. O painelista usa a escala linear para 

posicionar uma marca na escala que representa a intensidade percebida do atributo 

em questão. As marcas de escalas lineares são convertidas em números por 

medidas manuais da posição de cada marca em cada escala por meio de uma 

régua, e os dados são, posteriormente, compilados e analisados no computador.     

As escalas de magnitude estimada ou escalas sem números são técnicas 

escalares baseadas na Lei de Stevens. A primeira amostra que um julgador recebe 

é marcada como uma livre escolha de número. Os julgadores são, então, 

questionados para marcar todas as subsequentes notas das amostras seguintes em 

proporção à primeira amostra graduada. Se a segunda amostra parece ser 3 vezes 

mais forte ou intensa quanto a primeira, a marcação da nota deve ser 3 vezes a 

graduação marcada para o primeiro estímulo. Os julgadores são instruídos para 

manter o número de graduações em proporção às razões entre as sensações 

(MOSKOWITZ, 1977; ISO, 1994). 

PANGBORN, 1984 descreve sobre as vantagens e desvantagens das escalas de 

magnitude estimada e categórica. Os dados produzidos pela magnitude estimada 

(ME) têm propriedades de proporção, como a forma padrão de medidas técnicas 

(comprimento, peso, volume e etc), mas o julgador evita as extremidades da escala. 

Os cientistas sensoriais que utilizam a ME, citam que o emprego da escala 

categórica (CS) demanda mais tempo e esforço na preparação de padrões e no 

treinamento do painel, para o uso da escala. Os cientistas favoráveis à CS 

identificam que a ME é incapaz de promover valores consistentes e que apresentem 

repetibilidade para a avaliação da intensidade de aromas. Na prática, os julgadores 

da ME requerem um bom treinamento, mesmo se estão acostumados a aprender 

com facilidade as metodologias.  

Devido à diferença entre essas escalas, GREEN et al., 1993, construíram 

empiricamente uma escala semântica de “percepções orais” que teria propriedade 

de proporções e poderia ser usada para quantificar todas as formas e intensidades 

de percepção oral. A estratégia foi obter magnitude estimada de adjetivos dentro do 

contexto de numerosas experiências de vida real, com estímulo de 5 diferentes 

modalidades sensoriais: tato, sabor, temperatura, olfato e dor. As médias 
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geométricas dos resultados estimados foram usadas para a construção da escala. 

Em GREEN et al., 1993, a escala de magnitude com rótulos caracteriza-se por ter 

seis rótulos correspondentes a magnitudes de intensidade os quais são dispostos 

nas seguintes posições, com 95% de intervalos de confiança: ‘quase não 

detectável’, (0,14 ± 0,19); ‘fraco’, (0,76 ± 0,17); ‘moderado’, (1,21 ± 0,16); ‘forte’, 

(1,52 ± 0,17); ‘muito forte’, (1,70 ± 0,18); e ‘O mais forte imaginável’, (1,98 ± 0.21). A 

escala expressa em porcentagem: 1,4% - quase não detectável; 6,1% - fraco; 

17,2%- moderado; 35,4% - forte; 53,3% - muito forte; 100% - o mais forte 

imaginável. A escala de magnitude com rótula (LMS) construída por meio desses 

valores, considerando o comprimento de 20 cm, está apresentada na Figura 3 

(GREEN et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A escala oral de magnitude rotulada (LMS) construída por meio de médias geométricas 

de magnitudes estimadas de seis semânticos descritores (GREEN et al, 1993). Escala calculadas as 

porcentagens para 20 cm: “Quase não detectável” = 0,3 cm; “Fraco” = 1,2 cm; “Moderado” = 3,4  cm;    

“Forte” = 7,1 cm; “Muito forte” = 10,7 cm; “ O mais forte possível” = 20 cm. 

 

A escala LMS foi testada em um experimento para a determinação da 

intensidade do sabor doce (soluções de glicose), temperatura (em água) e irritação 

(sensação olfativa irritante do etanol), comparando-se com os resultados obtidos 

com aqueles coletados por meio da escala de magnitude estimada (ME). Então, os 
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resultados da LMS produziram funções psicofísicas equivalentes aos produzidos 

pela ME (GREEN et al., 1993). Em outro estudo, GREEN et al., 1996 avaliaram se a 

escala LMS poderia ser usada especificamente para medir a intensidade de odores 

ou sabores. Para promover um estudo suficientemente rigoroso e generalizado, dois 

diferentes estímulos foram testados dentro de cada modalidade sensorial: a primeira 

poderia afetar somente o sistema gustativo ou o olfativo e a segunda para estimular 

o nervo trigêmeo também. Os estímulos odoríferos testados com álcool fenil etílico 

(PEA), que tem um odor floral acredita ser estimulada somente pelo sistema olfativo 

em humanos (DOTY et al., 1978; KOBAL & HUMMEL, 1988) e o ácido acético, 

comum irritante oral e nasal. Neste experimento, GREEN et al., 1996 compararam 

as escalas de magnitude com rótulos e a de estimativa da magnitude no contexto 

das percepções de gosto e olfato. Os resultados indicaram que a escala de 

magnitude com rótulos é uma alternativa válida à escala de estimativa de magnitude 

como uma ferramenta para mensuração de percepções associadas ao paladar, 

olfato e quimiostesia. Neste testes com voluntários não treinados, a escala de 

magnitude com rótulos (LMS) apresentou-se adequada, tornando-se vantajosa para 

o uso desta escala em relação à de magnitude estimada (ME). 

Uma característica nas escalas de estimativa de magnitude com rótulos envolve 

a presença da frase envolvendo percepção “máxima”, “a mais forte imaginável” ou “a 

mais forte possível”, uma comparação à escala modelada por Borg, 1982 (BORG, 

1982; MARKS et al., 1992), baseada na escala “category-ratio” desenvolvida para a 

mensuração de força física. O uso destas frases serve para fixar um ponto final na 

escala de percepção, alinhando o julgamento de diferentes indivíduos para uma 

“regra” sensorial comum, sem o uso de números para expressar magnitudes 

extremamente grandes. Com o mínimo de instrução, os indivíduos podem 

rapidamente olhar os descritores e fazer um traço na escala indicando a intensidade 

da sensação percebida. Os dados resultantes têm mostrado que a escala de 

magnitude com rótulos produz psicofísicas idênticas à da estimativa da magnitude.  

Para analisar os dados obtidos por meio da escala de magnitude com rótulos, 

estes devem ser normalizados pela conversão logarítmica e depois se pode utilizar a 

análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas, utiliza-se o teste de Tukey 
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para a comparação das amostras, uma vez que estes dados têm demonstrado uma 

distribuição log-normal similar à encontrada nos dados da escala de magnitude 

estimada (GREEN et  al., 1993).   

Finalmente, a vantagem do uso da escala LMS para medir a intensidade de 

fragrância envolve a compreensão semântica da intensidade de estímulo, tem fácil 

entendimento e não precisa de um treinamento intensivo dos julgadores para o uso 

da escala (GREEN et al., 1993). 

Conforme GUEST et al., 2007,  nos últimos anos, houve um vasto uso da escala 

de magnitude com rótulos, e certamente a primeira escala a ser explicitamente 

nomeada como “labeled magnitude scale” (LMS) desenvolvida por GREEN et al., 

1993. A LMS foi originalmente desenvolvida para avaliar a intensidade geral de 

estímulos orais, com o extremo final da escala representando a “a sensação oral 

mais intensa possível”, incluindo sensações dolorosas. Essa escala tem 

apresentado mais sensível do que outros métodos, como as escalas de categoria, 

lineares em discriminação entre os subgrupos de julgadores, como uma 

classificação de indivíduos baseada na percepção dos julgadores ao sabor amargo, 

por exemplo (BARTOSHUK et al., 2004). 

Para BARTOCHUK et al., 2004, a escala LMS tem sido aplicada fora da sua 

forma original, por exemplo, para avaliar sensações táteis. Entretanto, pode não 

produzir a mesma magnitude que o original, como ocorreu com avaliação da 

intensidade de dulçor. Segundo as âncoras, os descritores podem não ser 

apropriados para avaliações com sensações não orais. 

No experimento realizado por GUEST et al., 2007, foram geradas escalas de 

magnitude de rótulos para avaliação de sensações orais de umidade, ressecamento 

e agradabilidade e não agradabillidade. 73 pessoas produziram magnitude 

estimadas para 7 descritores de intensidade, intercalando com exemplos de várias 

sensações orais não dolorosas, que também foram avaliadas. Vinte (20) pessoas 

avaliaram todas as 4 escalas 2 vezes durante os 4 dias de teste. Os resultados não 

apresentaram diferença entre os dois grupos, porém a derivação para escala de 

rótulos afetiva (LAM) por SCHUTZ & CARDELLO, 2001, devido à avaliação na 

escala de sensação oral agradável e desagradável (OPUS) e de sensação oral de 
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umidade e ressecamento (OWDS) possuírem marcações próximas ao limite superior 

da escala, considerando a escala semântica de magnitude para sensação oral 

(LMS). Portanto, isso subestimaria avaliações oral de umidade, ressecamento, 

agradabilidade e não agradabilidade para intensidades relativamente fracas na LMS. 

De acordo com GUEST et al., 2007, a utilidade prática da escala de magnitude 

requer que a magnitude das sensações de intensidade sejam relativamente 

estáveis, dentro e entre os indivíduos; e entre os experimentos realizados em 

diferentes localizações. Sugere-se que a relação de magnitude estimada pelo 

menos dos extremos afetivos das escalas OPUS e OWDS sejam consistentes, 

talvez aplicáveis para diferentes populações. 

Alguns exemplos de aplicação da escala LMS é citada por KAMADIA et al., 2006, 

que comparam a concentração das moléculas  odoríferas  e intensidades de aromas 

usando a Lei de Stevens por meio de um painel treinado usando escala LMS e  

análise cromatográfica a gás associado à olfatometria (CGO), acoplado a técnica 

OSME. Para determinar se a relação entre a molécula odorífera e a intensidade de 

aroma é mais bem explicada por métodos de diluição ou pela Lei de Stevens, os 

resultados da avaliação sensorial e os dados de CGO demonstraram que todas as 

moléculas odoríferas por meio da Lei de Stevens obtiveram uma relação de R2 = 

0,92 a 0,99). A relação entre a concentração e a intensidade de aroma foi mais bem 

explicada pela Lei de Stevens do que pelos métodos de diluição.    

As aplicações de LMS na avaliação de fragrância são interessantes. Um dos 

exemplos, é citado por DEMATTÉ et al., 2007, que planejaram um experimento para 

investigar se a memória olfativa pode influenciar o julgamento de pessoas por meio 

da atração visual de rostos. Um número de 60 mulheres julgaram atração de uma 

série de rostos masculinos apresentados brevemente numa tela de computador, 

usando uma escala visual de 9 pontos. No final da sessão, cada participante avaliou 

monadicamente cada odor em várias diferentes dimensões (intensidade do odor, 

agradabilidade do odor e familiaridade com o odor) usando a escala LMS. Os 

participantes deram suas respostas marcando na escala do zero (por exemplo, sem 

intensidade, agradável ou familiar) e no 100, por exemplo, a intensidade mais forte, 
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a menos agradável ou nunca se familiarizou com o odor). A ordem de apresentação 

dos odores e das escalas foi aleatorizada entre os participantes. 

 Enquanto viam cada rosto, os participantes olhavam simultaneamente para 

lugares que não havia nenhum rosto, ou mais de um rosto e com moléculas 

odoríferas de 1 a 4 (os odores foram variados de sessão para sessão), a partir de 

uma aleatorização realizada pelo olfatômetro. DEMATTE et al., 2007, incluíram duas 

moléculas agradáveis (gerânio e uma fragrância masculina) e 2 desagradáveis 

(borracha e mau odor corporal) como confirmado no teste piloto. Os resultados 

demonstraram que os participantes avaliavam os rostos masculinos como sendo 

significativamente menos atrativo na presença de um odor desagradável do que 

quando os rostos eram apresentados juntos com odores agradáveis ou somente 

com ar puro (essas três condições não se diferiram significativamente). Esses 

resultados demonstraram como a influência do modelo cruzado de um odor 

desagradável pode ter no julgamento de pessoas por meio da atração visual de 

rostos.  

DALTON, 1996, apresentou outra aplicação da escala LMS. Em dois 

experimentos foi investigado se um fator que influenciou numa fase da avaliação 

afetou o julgamento da qualidade do odor e o grau de adaptação ao mesmo. Foram 

entrevistadas pessoas, a fim de medir suas percepções indiretas para saúde ou 

periculosidade de nove estímulos olfativos comuns e se a instrução fornecida aos 

entrevistados influenciou na qualidade da percepção. Num segundo experimento, as 

pessoas foram expostas a um ambiente com odor sob uma das três condições 

diferentes, e se a caracterização do odor influenciou no grau de adaptação ao odor. 

 As avaliações de intensidade do odor do ambiente foram feitas em computador 

na escala LMS. As pessoas entravam na cabine e faziam a avaliação da primeira 

impressão que tinham da intensidade do odor. Depois disso, o computador dava um 

intervalo de 1 minuto entre as avaliações dos odores. No final de 20 avaliações, o 

computador finalizava a fase de exposição ao experimento. O estudo revelou uma 

variação na percepção da intensidade dos odores que pode resultar de uma 

caracterização explícita dada pelo odor. 
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Para DALTON, 1996, esse efeito fornece um suporte considerável na posição da 

percepção do odor em duas frentes: sensorial e cognitiva. Incorporando a 

perspectiva da teoria dos processos de informação cognitiva e de percepção olfativa 

na pesquisa que pode ser muito útil na relação para estudos da percepção humana 

a odores ambientais, em ambientes laboratoriais e naturais. 

Uma aplicação da escala LMS foi demonstrada na indústria de fragrância por 

MACGEE et al,, na patente US 2004/0248762 A1, 2004, que desenvolveram uma 

composição de fragrância que reage/neutraliza com o mau odor e o experimento foi 

conduzido usando a escala LMS. A habilidade de cada solução teste para 

reagir/neutralizar odor de tabaco, alho, cebola foram avaliadas usando um grupo de 

20 pessoas treinadas na avaliação olfativa. 

Cada painelista avaliou a intensidade de mau odor (tabaco), na presença de uma 

amostra controle, usando a escala LMS. O painelista foi então apresentado, 

aleatoriamente, às amostras de mechas de cabelos tratadas para o teste. Avaliou-se 

a intensidade de mau odor até 3 horas após a aplicação do tabaco. Foi solicitado 

para o julgamento da intensidade do odor na escala LMS, que eles avaliassem o 

estímulo em relação à sensação de odores de todos os tipos que eles haviam 

experimentado. Isso inclui uma variedade de cheiros, como o cheiro forte de um 

carro com lixo, ou um odor leve de perfume, ou da fumaça de um cigarro, ou seja, 

de diferentes intensidades e de diferentes qualidades de odor. Assim, a âncora da 

escala “o cheiro mais forte imaginável” se refere a sensação de odor intensa que o 

painelista pode ter experimentado em sua vida. A composição patenteada 

apresentou habilidade para reduzir as soluções de mau odor de tabaco, alho, cebola 

em tecidos de algodão (MACGEE et al., 2004) 

  De acordo com GUERRA, 2002, outra comprovação das vantagens da escala 

LMS foi evidenciada por meio de um estudo para propor uma metodologia, que 

através da análise sensorial, avaliasse o desempenho técnico de perfumes, os 

parâmetros considerados de maior impacto foram: perfil tempo-intensidade e 

substantividade. Para a mensuração dos dados sensoriais utilizou-se a escala de 

magnitude com rótulos (LMS), foram utilizadas quatro amostras de perfume e os 

resultados relativos ao perfil tempo-intensidade, no qual o julgador avalia o perfume 
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em sua pele, imediatamente após a aplicação e a cada 90 minutos durante 6 horas. 

Os dados obtidos foram analisados através de uma análise de variância (ANOVA). 

Para a predição da substantividade das amostras utilizou-se um modelo de 

regressão linear simples. 

Em GUERRA, 2002, os resultados confirmaram a aplicabilidade e a eficiência da 

escala de magnitude em rótulos (LMS) para a área de cosméticos e demonstrou 

uma boa performance da metodologia proposta, de acordo com GREEN et al., 1996, 

e foi possível identificar que o nível/grau do poder discriminativo da escala LMS é 

em relação a outras escalas mencionadas na literatura científica. 

A derivação da escala LMS foi demonstrada por ZALIFAH et al., 2008, que 

comprovaram que a escala LMS pode ser utilizada para medir sensação de 

saciedade. A escala LMS tem apresentado em vários trabalhos científicos e elevado 

poder de discriminação de sensações comparadas com escalas visuais análogas 

(VAS). A percepção de saciedade na população que diverge lingüisticamente pode 

produzir avaliações diferentes, devido à diferença de linguagem e diversidade afins. 

O objetivo do estudo foi investigar se a LMS pode ser uma metodologia aplicada 

para analisar intensidades de saciedade em populações linguisticamente diferentes. 

No total, foram 43 pessoas que qualificaram o significado semântico de 47 palavras 

em inglês que denotavam fome ou saciedade em várias intensidades. Do total, 44% 

das pessoas tinham o inglês como língua materna. Palavras com significado 

ambíguo foram removidas do teste e a média geométrica foi calculada para cada 

palavra lembrada. Foram escolhidas 11 palavras ancoradas para uma escala bipolar 

linear e a escala foi construída pelas médias geométricas de 100 e – 100 para cada 

extremo.  

A escala linear foi construída assimetricamente com frases nas extremidades de 

saciado/faminto e na outra extremidade como muito saciado / faminto. As frases 

como moderadamente saciado/faminto foram localizadas no ponto médio da escala. 

A quantificação semântica das médias de fome/saciedade não foi significativamente 

diferente entre os subgrupos para as 11 frases escolhidas como âncoras. Isso 

provou que a ambigüidade de palavras foi evitada e que a LMS em inglês pode ser 
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utilizada para avaliar percepções de saciedade em diversas populações em que o 

inglês não é a língua materna (ZALIFAH et al., 2008).  

Algumas questões sobre LMS e suas derivações foram discutidas por 

CARDELLO et al., 2008, que compararam numa variedade de estudos onde foi 

aplicado a escala LMS e os efeitos das âncoras dos extremos e o espaçamento no 

interior da escala na derivação da LMS, que é a escala afetiva de magnitude de 

rótulos (LAM). Em recentes trabalhos com a LMS em estudos psicofísicos 

quimiosensoriais, a percepção e a definição do extremo elevado da escala foram 

problemáticas. A vantagem foi demonstrada no desenvolvimento da escala LAM, em 

que foi apresentado que o uso nas avaliações acima de “gostei extremamente” 

contribuiu para o aumento da sensibilidade entre diferenças de produtos muito bem 

avaliados (SCHUTZ & CARDELLO, 2001). 

No caso da escala afetiva generalizada, é possível que um grande número de 

referências pudesse resultar numa restrição do uso da escala na avaliação de 

alguns produtos e maior variabilidade devido ao grande número de referências. A 

combinação desses fatores pode resultar na perda do poder discriminativo na escala 

e, por este motivo, o estudo foi conduzido para verificar se a versão LAM da escala 

LMS com a âncora de todas as experiências indicaria (1) intervalo de compressão 

na escala, (2) maior variabilidade e (3) baixo poder para discriminar a aceitabilidade 

dos produtos. 

Os experimentos demonstraram que os valores das avaliações reduziram 

quando no final de escala foi incluído o termo “todas as experiências de todo tipo” e, 

também, quando os espaços entre as âncoras com termos hedônicos no interior da 

escala foram limitados. Entretanto, mais uma vez os produtos foram diferenciados 

em aceitação nas três versões da escala. Com os produtos estudados, não houve 

vantagem aparente no uso de uma âncora extrema com os termos se referindo 

“experiências de todo tipo” e o uso de uma âncora no interior da escala para limitar a 

avaliação dos painelistas consumidores (SCHUTZ & CARDELLO, 2001). 

Em suma, as vantagens da LMS foram demonstradas especialmente pelo poder 

discriminativo dos dados e a não necessidade de um treinamento dos painelistas. 

Alguma das desvantagens do uso da escala LMS refere-se aos descritores extremos 
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“o mais forte possível” ou “o mais forte imaginável” que às vezes confere uma má 

interpretação e devem ser usadas referências padronizadas para diminuir o 

contraste das âncoras da escala de magnitude, mas não para alterar a magnitude 

estimada, como é apresentado por DIAMOND & LAWLESS, 2001. Considerando as 

informações científicas apresentadas, pode-se considerar a escala LMS mais 

poderosa para investigar a medida de intensidade de fragrâncias e por compreender 

semanticamente a intensidade do estímulo. 

      

5. Comentários 

 

Um amplo grupo de fatores afeta a percepção da intensidade de perfume de um 

produto. Devem ser investigadas as razões pelo qual um consumidor escolhe um 

produto, até mesmo como o odor é interpretado dentro do mecanismo do olfato a fim 

de determinar as condições de aceitabilidade do produto, para que este possa ser 

interpretado como uma fragrância ganhadora. A análise sensorial é uma ferramenta 

que entrega verbalmente ou conscientemente a medida de um odor ou produto 

perfumado por meio da resposta humana, que nos permite descobrir, por exemplo, 

qual dos produtos é mais intenso. A substantividade ou a intensidade de fragrância 

avaliada em função do tempo tornou-se um atributo importante dentro dos testes 

sensoriais, principalmente, para determinar a duração de perfumes na pele. Após a 

discussão sobre metodologias escalares, principalmente sobre escalas de 

magnitudes estimadas, concluiu-se em alguns estudos que a escala de magnitude 

estimada com rótulos (LMS) demonstrou uma boa e confiável forma escalar de 

avaliação da intensidade de perfume sobre a pele, principalmente devido ao fácil 

entendimento pelos julgadores, a não necessidade de treinamentos intensos e que 

pode ser compreendida semanticamente para intensidade de estímulos, por 

exemplo, se é forte ou fraco. Considerando desta forma a escala LMS adequada 

para medir a substantividade de perfumes em pele. 
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