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RESUMO 

YAMAMOTO, B. L. Análise descritiva quantitativa (ADQ) e teste de aceitabilidade na 
avaliação do frescor da tainha (Mugil Liza, Valenciennes, 1836).  [Quantitative descriptive 
analysis (QDA) and acceptability test in evaluating the  freshness of mullet (Mugil liza 
Valenciennes, 1836)]. 2011. 169 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

 

Diante da importância que o pescado representa como fonte de alimento, e do potencial do 

Brasil na produção deste, faz-se importante a determinação de métodos de análise que possam 

fornecer informações seguras sobre seu grau de frescor e que sejam aplicáveis à rotina de 

inspeção desses produtos. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar sensorialmente 

a tainha (Mugil liza) comercializada na CEAGESP de São Paulo, através da Análise 

Descritiva Quantitativa (ADQ) e teste de Aceitabilidade, além de determinar os parâmetros 

sensoriais que podem ser utilizados na avaliação de frescor deste pescado. Através da ADQ, 

os resultados mostraram que os principais atributos que correlacionam com a avaliação global 

do frescor foram “pigmentação característica”, “delineamento da pupila” e “odor 

característico”, o que indica que estas são características importantes a serem utilizadas para 

avaliação de frescor de tainha. Entretanto, para os consumidores, os atributos “aparência”, 

“aroma” e “firmeza” são os mais importantes na caracterização de frescor desta espécie. Os 

dados da ADQ e do teste de aceitabilidade não se correlacionaram significativamente, desta 

forma, a análise sensorial pode ser uma ferramenta muito útil na avaliação de frescor, desde 

que utilizado uma equipe previamente treinada.  

 

Palavras- chave: Tainha. Análise Sensorial. Pescado. Frescor. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

YAMAMOTO, B. L. Quantitative descriptive analysis (QDA) and acceptability test in 
evaluating the  freshness of mullet (Mugil liza Valenciennes, 1836). [Análise descritiva 
quantitativa (ADQ) e teste de aceitabilidade na avaliação do frescor da tainha (Mugil Liza, 

Valenciennes, 1836)]. 2011. 169 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

 

Because of the fish importance as a food source and Brazil's potential in producing this, it is 

important to determine methods of analysis of this product that can provide reliable 

information about its degree of freshness and applicable to routine Inspection. This study 

aimed to characterize mullet (Mugil liza) CEAGESP marketed in Sao Paulo by sensory 

analysis - Quantitative Descriptive Analysis (QDA) and Acceptability, and to determine 

sensory parameters that can be used in the evaluation of fish freshness. Through the ADQ, the 

results showed that the main attributes that correlate with the overall assessment of freshness 

were "characteristic pigmentation," "outline of the pupil" and "odor", which indicates that 

these are important characteristics to be used for assessment fresh mullet. However, for 

consumers, the attributes "appearance", "aroma" and "firmness" is the most important in 

characterizing this species freshness. Data from the ADQ and the acceptance test did not 

correlate significantly in this way, so sensory analysis can be a very useful tool in the 

evaluation of freshness, since used a previously trained staff. 

 

Keywords: Mullet. Sensory Analysis. Fish. Freshness 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Quando decidimos que a base deste estudo seria pautada nas análises sensoriais, logo 

nos deparamos com a limitação das instalações necessárias para a realização deste tipo de 

análise. Ao estudar o assunto, descobri em Campinas, no Ital, um laboratório de análise 

sensorial muito desenvolvido, e na coordenação deste, a Dra. Eliete Vaz de Faria. Ela me 

recebeu com muita atenção, abriu as portas deste instituto e foi de fundamental importância 

para a realização de todo o projeto e deste estudo.  Com seu vasto conhecimento em análises 

sensoriais, pôde me auxiliar em todas as etapas, de forma a realizar o trabalho da melhor 

forma possível. 

 Realizamos neste laboratório análises sensoriais de quatro espécies de pescado: tainha, 

sardinha, corvina e pescada, cumprindo o cronograma de um projeto de pesquisa, coordenado 

por minha orientadora, Profa. Dra. Simone de Carvalho Balian, intitulado "Desenvolvimento e 

validação de instrumentos para o aprimoramento das práticas de inspeção e autocontrole da 

qualidade do pescado em comercialização".  Durante todo o periodo que compreendeu meu 

mestrado, desenvolvi atividades práticas no LAFISE/ITAL - Laboratorio de Análises Físicas e 

Sensoriais do Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo. Nesse contexto, decidimos 

como tema de dissertação do meu mestrado explorar apenas uma espécie de pescado , isto é, a 

tainha, considerando o volume de dados obtidos no estudo das quatro espécies e ser o 

mestrado uma oportunidade de capacitação do pós-graduando para a utilização estruturada da 

metodologia cientifica. 

 Ao longo deste período que executei as análises sensoriais de pescado, participei da 

rotina de análises sensoriais do LAFISE/ITAL, diariamente, o que me permitiu dominio e 

conhecimento mais aprofundado no tema do meu trabalho. 

 As análises sensoriais exigem intensa dedicação, seja para a execução dos testes, seja 

para manter o moral de toda a equipe de avaliadores ativos e disponíveis para participar, tanto 

da equipe treinada quanto dos consumidores que deverão dispor de tempo, boa vontade, 

atenção, dedicação e empenho em prol da pesquisa. Para a análise de pescado, percebi que a 

tarefa de atrair e motivar as pessoas para os testes era ainda mais difícil, uma vez que o odor 

característico de pescado fazia com que muitos não quisessem participar dos testes. Outros 

apenas se sentiam motivados quando o brinde oferecido ao final do teste como foma de 

agradecimento era muito atrativo. Mas procuramos sempre esclarecer a importância da 



 

participação de cada pessoa, e conscientiza-las de que elas estavam sendo uma peça 

fundamental para a nossa pesquisa. Estar diariamente no convivío com as pessoas auxiliou 

para que elas compreendessem o importante papel que desempenhavam. Assim, mesmo com 

estas dificuldades, afinal, este trabalho é estritamente dependente da participação de pessoas, 

conseguimos concretizar a pesquisa e gerar as informações apresentadas. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O pescado representa uma importante fonte de nutrientes, e segundo o Ministério de 

Pesca e Aquicultura, em 2009, a produção da pesca extrativa, tanto marítima quanto 

continental (rios, lagos, etc.), foi de 825.164 toneladas/ano.  O Brasil é o 27° maior produtor 

mundial de pescado, sendo que a frota pesqueira marinha e estuarina que opera no litoral 

brasileiro está estimada em torno de 30.000 embarcações, 10% das quais, consideradas de 

médio e grande porte (MINISTÉRIO DE PESCA E AQUICULTURA, 2011). Em 2007, a 

produção brasileira de tainha foi de 21.864 toneladas (IBAMA, [2007]), e de janeiro a 

novembro de 2010, apenas no estado de São Paulo foram descarregadas 401,8 toneladas de 

tainha, colocando a espécie entre as 10 de maior produção neste estado (INSTITUTO DE 

PESCA, 2011). 

Estimular o consumo de pescado é uma valiosa e saudável iniciativa, porém 

paralelamente é fundamental desenvolver o setor tecnicamente, permitindo o máximo 

aproveitamento no mais alto grau de frescor do produto. 

De acordo com Nielson (1997), a análise sensorial é essencial, pois fornece 

informações extremamente importantes para o julgamento do pescado, entretanto, é 

necessário que as técnicas utilizadas forneçam informações que retratem o real estado de 

frescor do pescado, e que sejam aplicáveis à rotina de inspeção destes produtos. 

A inspeção veterinária e o controle de qualidade constituem um binômio essencial 

para a evolução do setor pesqueiro que, por suas características peculiares e complexas exige 

uma somatória de esforços, de ambas as partes. São vários os trabalhos na literatura sobre 

caracterização do pescado, do ponto de vista físico-químico, microbiológico, parasitológico e 

sensorial (SOARES et al., 1998; HOFFMANN et al., 1999; ALMEIDA et al., 2006; FONTES 

et al., 2007). 

A análise sensorial, entre todas citadas é de fundamental importância, quando 

realizada baseando-se em atributos corretamente definidos e praticada por pessoal capacitado. 

Também tem como vantagens, a praticidade, rapidez, baixo custo e possibilidade de execução 

nos pontos de comércio, além de não ser destrutiva. Soares et al. (1998) realizaram análise 

sensorial em pescado utilizando avaliadores não treinados, e concluíram que a avaliação 

sensorial não foi útil como critério de qualidade. Entende-se que a análise sensorial deve ser 



15 

 

feita por equipe treinada e paralelamente, realizado o teste de aceitabilidade, permitindo assim 

verificar se os atributos considerados de relevância na avaliação de frescor por 

consumidores/pessoas não capacitadas são equivalentes aos atributos tecnicamente 

determinados como indicadores de frescor do pescado. 

 Não se dispõem na literatura de vasto conhecimento publicado correlacionando 

informações obtidas a partir de uma análise sensorial descritiva de atributos de importância 

para o frescor da tainha e, resultados do teste de aceitabilidade, realizado com consumidores. 

Buscaram-se trabalhos científicos sobre o tema desde janeiro de 2009 até abril de 2011, e os 

trabalhos encontrados que são relacionados à análise sensorial em pescado visam 

primordialmente à análise de um novo produto que contém na sua composição um peixe, para 

verificar a aceitabilidade do consumidor. Não obstante, trabalhos que correlacionam a análise 

sensorial à avaliação do grau de frescor, limitam-se basicamente aos estudos através do 

Método do Índice de Qualidade (MIQ), como por exemplo os trabalhos de Esteves e Aníbal 

(2007); Marrone et al. (2009); Majonili et al. (2009); Simat et al. (2009); Sykes et al. (2009) e 

Cyprian et al. (2008), entre outros. O MIQ tem sido empregado nos estudos de análise de 

frescor de pescado na Europa. No entanto, estes estudos visam determinar uma escala de 

pontos específica para cada espécie, que possa predizer sobre as condições de comercialização 

do produto. Trata-se de um modelo relativamente novo, cuja base de dados ainda é limitada e 

para a tainha, ainda não há publicação utilizando MIQ. 

O presente trabalho teve como objetivo gerar conhecimento sobre parâmetros de 

relevância na avaliação do frescor da tainha, utilizando a Análise Descritiva Quantitativa e o 

Teste de Aceitabilidade.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Pescado é o termo genérico que compreende peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, 

quelônios, mamíferos de água doce e salgada, usados na alimentação humana (BRASIL, 

1997). É uma fonte proteica de maior digestibilidade que carne bovina e de aves (SALINAS, 

2002) e por isso recomendada na dieta de todas as idades (RUITER, 1995). É também fonte 

de proteínas de elevado valor biológico fornecendo todos os aminoácidos essenciais 

(SALINAS, 2002). A gordura do pescado é composta, predominantemente, por ácidos graxos 

polinsaturados, em especial o eicosapentaenóico (EPA) e o docosaexaenóico (DHA) ambos 

da série ômega-3, fundamentais para o ser humano, na constituição das células nervosas, 

retina, cérebro e espermatozoides (MERCK, 2005). O conteúdo vitamínico é semelhante ao 

das carnes vermelhas, quase todos os minerais estão presentes, com destaque para o potássio, 

cálcio, zinco, sódio, fósforo, magnésio, ferro, cobre, cobalto, enxofre, cloro, flúor e iodo 

(OGAWA; MAIA, 1999).  

A valorização dos produtos pesqueiros pelas suas qualidades nutricionais tem 

contribuído para um aumento na demanda do mercado interno, porém a efetivação do sucesso 

comercial do setor depende da constante evolução tecnológica, incluindo-se a criação de 

sistemas práticos, rápidos e padronizados para avaliar qualidade e valorar o produto em 

comercialização. De 2002 a 2010 a produção brasileira de pescado aumentou 25%, passando 

de 990.899 toneladas anuais para 1.240.813 toneladas. Mundialmente também se observou 

esta tendência no crescimento da importância deste produto, sendo que a produção mundial de 

peixes e produtos pesqueiros passou de 140 milhões de toneladas em 2007 para 145 milhões 

em 2009. Paralelamente, observou-se aumento no consumo per capta de pescado por parte 

dos brasileiros, passando de 7,58kg/ano em 1996 para 9,03kg/ano em 2009. No mundo, o 

consumo médio de pescado foi de 17 kg por pessoa em 2010, o que indica que ainda há 

potencial para crescimento do consumo deste produto no Brasil (MINISTÉRIO DA PESCA E 

AQUICULTURA, 2011; FAO, 2011).  

Os peixes da família Mugilidae, entre eles a tainha, estão entre as espécies mais 

abundantes em ambientes costeiros marinhos e estuarinos formando densos cardumes 

(MENEZES, 1983). De fato, de janeiro a dezembro de 2010, foram 401,8 toneladas de tainha 

descarregadas apenas no estado de São Paulo, sendo os portos de Santos, Guarujá e Cananéia 
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os mais importantes para esta espécie (INSTITUTO DE PESCA, 2011). Na Baixada Santista, 

a pesca de tainhas é realizada principalmente através da frota industrial de traineiras com 

rede-de-cerco (MIRANDA; CARNEIRO, 2007), e em geral, a maior parte da pesca desta 

espécie ocorre durante o período de migração reprodutiva, desde a costa do Rio Grande do 

Sul até o litoral paulista, o que pode acarretar uma diminuição da abundância dessa espécie e 

prejuízos para as pescarias futuras (SECKENDORFF, 2007). 

A tainha é um peixe pelágico, eurihalino e euritérmico (SECKENDORFF, 2007), que 

se alimenta principalmente de algas microscópicas ou filamentosas, de pequenos organismos 

planctônicos e de matéria vegetal retirada do lodo ou areia existente no substrato onde vivem 

(FIGUEIREDO; MENEZES,1985). A tainha representa um importante recurso pesqueiro, 

seja na alimentação (subsistência e comercialização), quanto em suas manifestações culturais, 

que movimentam um importante mercado turístico-gastronômico ao longo de todo o litoral 

sudeste e sul brasileiro. Após o ano 2000, esta espécie se tornou um potencial recurso 

alternativo para a indústria pesqueira, bastante valorizado pelo mercado consumidor, em 

substituição aos recursos tradicionais que vêm mostrando declínios importantes tanto em 

captura quanto em rendimento (MIRANDA; CARNEIRO, 2007). Diante da importância da 

tainha no consumo de pescado, faz-se importante a determinação de métodos que auxiliem na 

avaliação de frescor desta espécie. 

As alterações post mortem do pescado seguem um padrão típico e característico para 

cada espécie (OGAWA; MAIA, 1999) e guardam relação direta com a técnica de pesca, 

tempo, condições climáticas, higiênicas e de conservação, transporte, armazenamento e 

manuseio em todas as fases de processo. Em geral, o pescado em comercialização está na fase 

de alterações em que a ação microbiana supera as reações químicas; há formação de 

compostos passíveis de identificação e quantificação, freqüentemente utilizando métodos 

sensoriais, químicos, bioquímicos e microbiológicos (NUNES; BATISTA; CARDOSO, 

2006). A carne do pescado sofre degradação mais acelerada do que a dos mamíferos, 

apresentando processos autolíticos mais rápidos e reação menos ácida, situação mais 

favorável à ação microbiana. O peixe, em sua origem tem microbiota variável com seu 

habitat, e também com o grau de contaminação ambiental (VIEIRA, 2004). 

O fenômeno mais relevante no post-rigor é a produção de amônia e outras bases 

voláteis totais, como trimetilamina – TMA; dimetilamina – DMA; traços de monometilamina 

– MMA e ainda, propilamina. A amônia formada nesta fase é proveniente de descarboxilação 

ou desaminação de aminoácidos. (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). 
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A temperatura das águas onde o pescado é capturado influencia no tipo de 

contaminantes naturais e no tempo de vida útil do produto quando estocado refrigerado 

(VIEIRA, 2004). A técnica de pesca, a manipulação, o contato com superfícies e utensílios, o 

transporte e as oscilações de temperatura criam novas oportunidades de contaminação e/ou 

aumento e/ou até redução dos tipos e cargas microbianas. A presença de coliformes 

termotolerantes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella spp significa 

contaminações cruzadas decorrentes de más práticas e podem representar risco para o 

consumidor (FRAZIER; WESTOFF, 1988).  

É sabido que quaisquer comprometimentos da qualidade do pescado geram prejuízos 

para todos os participantes do sistema e assim parte da produção acaba sendo descartada. 

Como consequência, o preço final passa a não ser competitivo com outras fontes de proteína 

animal e, em termos de inocuidade, criam-se condições que facilitam ou aumentam o risco do 

produto transmitir perigos que comprometem a saúde do consumidor. 

A avaliação da qualidade do pescado para consumo depende de análises de várias 

naturezas: físico-químicas, microbiológicas, parasitárias e sensoriais (VIEIRA; 2004). Porém, 

é bastante difícil a utilização rotineira de algumas avaliações para produtos em 

comercialização, haja vista que não se dispõe de tempo suficiente para aguardar os resultados 

e as análises em geral são destrutivas. A análise microbiológica, por exemplo, requer tempo 

de preparo de meio de cultura, período de incubação entre outras etapas, de acordo com 

microrganismo testado, que gera demora na obtenção dos resultados, além da necessidade de 

utilização de fragmento da amostra para realização dos ensaios. Assim, é fundamental o 

desenvolvimento das técnicas de análise sensorial, pois estas são rápidas, de baixo custo e não 

destrutivas. 

A necessidade de aperfeiçoamento dos produtos alimentícios, do seu máximo 

aproveitamento e relação custo/benefício estimulou ao longo do tempo o desenvolvimento 

das análises sensoriais, num processo contínuo e crítico dos recursos de avaliação da 

qualidade comercial de alimentos (STONE; SIDEL, 1998). No presente contexto, considera-

se a avaliação sensorial um recurso indispensável para apontar frescor e estágios de 

deterioração do pescado e, ainda o único que permite procedimentos rápidos e de fácil 

operacionalização, desde que se disponha de avaliadores treinados e material de apoio, 

como padrões e gabaritos previamente validados. 
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A avaliação dos caracteres perceptíveis pelos sentidos são tradicionalmente utilizados 

para julgar o grau de frescor de alimentos. È um recurso utilizado desde a antiguidade, de 

modo empírico e bastante subjetivo (PANGBORN, 1964). Julga-se comumente ser de fácil 

interpretação na diferenciação entre produto aceitável e inaceitável, porém a realização dessas 

análises exige critérios, padrões, seleção de pessoas que demonstrem certo grau de 

discriminação de caracteres e, capacitação para que seja possível o reconhecimento das 

diferenças entre os estágios de deterioração do pescado.  

Borges et al. (2007), ao utilizarem uma equipe de sete julgadores previamente 

selecionados, treinados e testados quanto ao desempenho para avaliar as características 

sensoriais (aparência, aroma, sabor e textura) de corvinas recém-capturadas e estocadas, 

obtiveram resultados sensoriais em concordância com os dados obtidos através da análise 

físico-químicas (pH, bases voláteis totais, histamina), demonstrando que a análise sensorial 

pode ser uma opção viável para a determinação do grau de frescor do pescado.  

A literatura mostra uma preocupação em desenvolver e utilizar sistemas para a 

avaliação da qualidade do frescor do pescado. Em 1996, foi proposto o Regulamento 

Comunitário 2406/96 na União Européia, que inclui esquemas de avaliação do grau de 

frescor para alguns grupos de peixes (brancos, azuis e elasmobrânquios), cefalópodes e 

crustáceos, para serem utilizados tanto pela indústria como pelos serviços de inspeção 

(NUNES; BATISTA; CARDOSO, 2006). Entretanto, segundo Teixeira (2005), existe uma 

discrepância no resultado obtido, uma vez que o esquema não considera diferenças entre 

espécies e só utiliza parâmetros gerais. Outro método utilizado é o Método do Índice de 

Qualidade (MIQ), desenvolvido na Tasmanian Food Research Unit (BREMMER, 1985) 

que consiste em avaliar o pescado a partir de descritores de frescor espécie-específicos, 

utilizando avaliadores treinados. São gerados valores de classificação por atributo e o Índice 

de Qualidade (IQ) é obtido com a ponderação de todos eles. Porém, os valores de cada 

atributo variam de 0 a 2 ou 3, uma margem estreita de pontuação. Esta seria uma 

característica negativa desta metodologia, ou seja, não considerar pequenas variações dos 

atributos, interferindo assim no resultado final. 

Podem ser utilizados também métodos descritivos, que consistem em descrever 

sensorialmente o produto. Isto significa definir os atributos importantes de um alimento 

(sabor, textura, odor, etc.) e medir a intensidade com que eles ocorrem no produto em estudo. 

Estas análises utilizam equipes de no mínimo oito julgadores treinados (MINOZZO, 2005). A 

Análise Descritiva Quantitativa - ADQ é um método descritivo bastante útil na determinação 
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da base de conhecimento das características de qualidade que determinam um produto e, a sua 

condução permite uma real utilização da informação sensorial dentro do processo de controle 

de qualidade. Também pode ser aplicado para a determinação da estabilidade e da estimativa 

da vida útil de produtos, em especial de alimentos e bebidas (STONE; SIDEL, 1998). 

As aplicações para a metodologia da ADQ são muito amplas e os resultados podem, 

por exemplo, ser usados para relacionar análises físico-químicas, microbiológicas, 

formulações de produto, preferência do consumidor, dentre outros (STONE; SIDEL, 1993). 

Este método já foi empregado na avaliação de salmão (MORZEL et al., 1999; RORVIK et al., 

2001) e de corvina (BORGES et al., 2007; TEIXEIRA, 2005). 

De acordo com Stone e Sidel (1993), as vantagens da ADQ sobre os outros métodos de 

avaliações são: (1) a confiança no julgamento de uma equipe composta por 10 a 12 

avaliadores treinados, ao invés de alguns poucos especialistas, (2) desenvolvimento de uma 

linguagem descritiva objetiva, mais próxima à linguagem do consumidor, (3) 

desenvolvimento consensual da terminologia descritiva a ser utilizada, o que implica em 

maior concordância de julgamentos entre os avaliadores e (4) os produtos serem analisados 

com repetições por todos os participantes do teste “à cega” e em seguida, os resultados são 

analisados estatisticamente. A ADQ permite reconhecer sutis observações e informações 

fundamentadas cientificamente, com um grau de discriminação de diferenças superior ao 

método, por exemplo do índice de qualidade, mais abrangente e genérico. A escolha da ADQ 

neste estudo teve por justificativa as considerações feitas acima, acreditando-se poder 

incrementar o conhecimento sobre qualidade do pescado comercializado fresco. 

Paralelamente, também tem grande importância o conhecimento dos atributos de 

relevância para os consumidores na determinação do frescor do pescado, uma vez que o seu 

potencial de venda se baseia em apresentar ou não tais atributos aos olhos do consumidor. 

Segundo Guerrero (1999), quando da realização de análise sensorial com consumidores deve-

se considerar os seguintes aspectos: a representatividade dos consumidores, as características 

dos testes (como: complexidade, número de questões, formulação da pergunta e 

confiabilidade do teste), a apresentação das amostras (número de amostra a avaliar, 

codificação e informação sobre ela) e os erros não controláveis (atitude do consumidor frente 

ao questionário). 

 A correlação entre os parâmetros que o consumidor julga importante para 

determinar o frescor do pescado e aqueles definidos tecnicamente é fundamental para a 
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harmonização das relações entre cadeia produtiva e consumidores. Devem-se considerar 

também, além do frescor, os atributos utilizados pelos comerciantes nas transações 

comerciais, quando entram aspectos que relacionam qualidade e valoração (GUERRERO, 

1999).  

Vários são os parâmetros que podem ser usados para identificar e reconhecer 

qualidade, utilizando diferentes tipos de avaliações, exames e análises de espécimes de 

pescado, como já citado anteriormente, porém trata-se de técnicas que exigem laboratórios, 

equipamentos específicos, tempo relativamente prolongado e, comumente destroem o produto 

analisado. Essas características dificultam o uso de tais avaliações na rotina da inspeção 

veterinária e dos sistemas de autocontrole das empresas, sendo muitas vezes, até inviáveis 

logística e economicamente. A análise sensorial, por ser uma técnica rápida, não destrutiva e 

de baixo custo, desempenha papel fundamental para determinação de frescor de pescado, 

porém é necessário que se desenvolva parâmetros fundamentados cientificamente, para que 

sejam obtidos resultados válidos, úteis, viáveis, aplicados às práticas de rotina de inspeção, 

pelos serviços oficiais e pelos programas de autocontrole de qualidade do pescado. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo utilizar a Análise Descritiva de Qualidade - 

ADQ e o Teste de Aceitabilidade - TA para gerar conhecimento sobre parâmetros sensoriais 

para avaliação do frescor em tainha. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Determinar os parâmetros sensoriais relevantes e significativos para a avaliação 

de frescor do pescado (tainha), utilizando a ADQ. 

• Identificar e descrever os atributos relevantes para a determinação do frescor e 

decisão de compra do pescado (tainha) por parte do consumidor, utilizando o TA. 

• Confrontar os resultados obtidos com o teste ADQ e com o TA. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ESPÉCIMES ANALISADOS 

  

 

No decorrer do texto, será utilizado o termo “espécime analisado”, que neste estudo 

significará cada unidade de tainha utilizada para as avaliações da ADQ e do TA. De acordo 

com o dicionário Michaelis, o termo espécime refere-se a um indivíduo de uma coleção, um 

exemplar, representante de uma espécie, um indivíduo preparado para o estudo biológico. As 

tainhas utilizadas na presente pesquisa enquadram-se nesta definição, uma vez que cada uma 

foi considerada como um exemplar representante da espécie, preparada para o estudo em 

questão e analisada (WEISZFLOG, 2004). Em contrapartida, o termo amostra será utilizado 

quando inserido no contexto estatístico, ou seja, quando estiver contido em algum resultado 

proveniente de análise estatística. 

Todos os espécimes de tainha utilizados na realização deste trabalho foram obtidos no 

Frigorífico de São Paulo, localizada na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo – CEAGESP, na cidade de São Paulo. A determinação deste local de obtenção das 

unidades de análise baseou-se no fato de ser a central de comercialização de pescado de maior 

relevância na categoria mercado atacadista de pescado na América Latina (ANDREUCCETTI 

et al., 2005), verdadeiro centro de confluência e distribuição de vasta variedade de produtos 

da pesca. Somente no ano de 2009 comercializou um total de 40.601.784 kg de pescado, 

correspondente a R$185.713.050 (HORTIBRASIL, 2010). O comércio atacadista de pescado 

da CEAGESP/SP congrega 67 comerciantes atacadistas, os quais ocupam espaços físicos 

determinados denominados módulos (localmente chamados de “pedras”) para a exposição e 

comercialização dos produtos. A comercialização acontece de terça-feira até sábado, das 2 às 

6h. Para o estudo em questão, optou-se pela coleta dos espécimes analisados às terças-feiras, 

uma vez que este é o dia de maior circulação de pescado para a comercialização na 

CEAGESP/SP, durante a semana. 

A escolha desta espécie levou em consideração a importância econômica, social e 

cultural da tainha. Os primeiros relatos de pesca de tainha ocorreram a partir de tradições 

indígenas, através de técnicas das tapagens e das redes de tucum. No Estado do Pará a tainha 

já representou função de moeda para o pagamento de ordenados de funcionários públicos e 
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soldados (MUSSOLINI, 1945) e até hoje esta espécie é utilizada como recurso 

socioeconômico e cultural no Brasil, seja relacionado à alimentação, comercialização – do 

pescado e de suas ovas (BASTOS, 2006), como também com suas manifestações culturais, a 

citar a famosa Festa da Tainha na Telha que acontece na cidade de Santos. Tal importância é 

também evidenciada pela produção da tainha, que de janeiro a novembro de 2007 foi de 

21.864 toneladas (IBAMA, [2007]), e em 2010, 401,8 toneladas de tainha foram 

descarregadas apenas no estado de São Paulo, colocando a espécie entre as 10 de maior 

produção neste estado (INSTITUTO DE PESCA, 2011).  

De um total de 60 espécimes, 30 foram analisadas no período no inverno (julho de 

2009) e 30 no período do verão (fevereiro de 2010). Seguiu-se uma logística de trabalho e um 

total de espécimes analisados de acordo com as condições de viabilidade de realização das 

análises no mesmo dia de obtenção. O número de espécimes analisados foi determinado por 

conveniência, garantindo a máxima inalterabilidade do produto entre a sua obtenção e análise. 

De acordo com Mattar (1996), as razões para se utilizar uma amostragem não 

probabilista inclui as limitações de tempo e de pessoas, aspectos estes que foram 

determinantes nesta pesquisa, já que, por se tratar de um produto altamente perecível, há a 

limitação de tempo para execução das análises bem como a impossibilidade de se 

operacionalizar um maior número de espécimes em um único dia. O aumento do número de 

espécimes por dia ocasionaria na fadiga da equipe sensorial, que poderia comprometer os 

resultados das análises. 

 Para a aquisição de espécimes para análise, a escolha foi aleatória, considerando o 

atacadista que dispunha do produto, sempre às terças-feiras, como justificado acima no texto. 

Os espécimes foram acondicionados em sacos plásticos transparentes, identificadas e 

fechadas. Posteriormente foram colocadas em caixas de isopor, com camadas de gelo sobre e 

sob o pescado, tendo o cuidado do gelo não entrar em contato direto com o produto. As caixas 

foram fechadas e encaminhadas até o laboratório de análise sensorial, não ultrapassando o 

tempo máximo de duas horas de transporte. Paralelamente, no laboratório de análises 

sensoriais eram preparados os demais requisitos para análise, como montagem dos testes no 

computador, organização das cabines, bandejas, caixas de isopor, gelo, brindes, e outros itens 

importantes para a execução da análise. Imediatamente à chegada do pescado, iniciava-se o 

preparo para a realização dos testes de análises sensoriais. 
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4.2  ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

As análises sensoriais foram realizadas no Laboratório de Referência de Análises 

Físicas, Sensoriais e Estatística (LAFISE), do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), 

no mesmo dia de aquisição dos espécimes analisados. O LAFISE atende aos requisitos 

normatizados pela ISO 8589 (ISO, 1988) e ASTM E 480(ASTM, 1984) para a realização de 

análises sensoriais de alimentos e outros produtos. Os espécimes analisados foram 

acondicionados em caixas de isopor, revestidas por sacos plásticos brancos limpos e 

entremeadas com gelo britado.  

As práticas da análise sensorial foram pautadas nas recomendações do código CAC-

GL 31/1999 do Codex Alimentarius (CODEX ALIMENTARIUS, 1999). Para a análise 

sensorial foram utilizadas a Análise Descritiva Quantitativa e o teste de Aceitabilidade, sendo 

analisado: odor, textura, aspecto geral, consistência e coloração dos espécimes.  

Os espécimes analisados foram apresentadas com códigos de três números aleatórios, 

sendo servidos de forma monádica seqüencial segundo um delineamento de blocos completos 

balanceados a temperatura entre 3 e 4ºC em bandejas plásticas, contendo gelo reciclável. O 

teste foi conduzido em cabines individuais com iluminação de lâmpadas fluorescentes e 

equipadas com o sistema computadorizado Compusense Five versão 4.8 para coleta e análise 

dos dados (Foto 1). 

 

Foto 1 – Cabine individual, computadorizada de análise sensorial com consumidor realizando o teste 
de Aceitabilidade de tainha 
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4.2.1 Análise descritiva quantitativa (ADQ) 

 

 

Para a ADQ foram seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT)- NBR 14140 (ABNT, 1998). As etapas para seleção, treinamento e monitoramento 

da equipe de julgadores seguiram as recomendações da ISO 8586-1 (ISO, 1993). 

O recrutamento de julgadores foi realizado através de convite verbal e impresso 

(Apêndice A), priorizando pessoas que já haviam participado anteriormente de outras equipes 

de análise sensorial no LAFISE, e portanto, já possuíam maior conhecimento e habilidades 

nesse tipo de análise.  Durante o recrutamento, foi esclarecido o objetivo e a forma como o 

projeto seria executado. 

 No convite impresso, foram apresentadas questões referentes à análise sensorial, 

incluindo teste para detectar noções de proporcionalidade, e a disponibilidade do participante 

para realização dos testes. Ao final desta etapa, obteve-se 22 pessoas interessadas em 

participar da equipe. 

 

 

4.2.1.1 Seleção 

 

 

 O processo de seleção teve por objetivo identificar pessoas com as habilidades 

necessárias para a avaliação sensorial de peixes. A seleção prévia dos julgadores consistiu das 

seguintes etapas: 

� Verificação por meio de questionário de auto-preenchimento quanto à apresentação de 

boas condições de saúde de um modo geral, não existência de deficiências físicas ou 

fisiológicas que limitem sua percepção sensorial, habilidade em responder às questões 

verbais de forma adequada e clara e respostas corretas às questões de expressão de 

proporcionalidade através de escalas não estruturadas; 

� Demonstração de acuidade visual; 

� Demonstração de habilidade em detectar e descrever as características sensoriais de 

aromas (qualitativo); 
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� Demonstração de habilidade em detectar e descrever diferenças de intensidade sob o 

aspecto quantitativo em soluções com 3 diferentes intensidades de aromas de tempero 

de peixe e álcool isoamílico através de escalas não estruturadas. 

Para tanto, aplicou-se o teste de acuidade visual, de aroma e intensidade de aroma de 

acordo com as recomendações da ISO 8586-1 (ISO, 1993). 

 

 

4.2.1.2  Teste de acuidade visual  

 

 

 O teste de acuidade visual foi aplicado a todas as pessoas recrutadas e que tinham 

interesse em participar da equipe. Para a realização do teste, utilizou-se o Farnsworth-Munsell 

100-Hue Test, conforme preconiza o código CAC-GL 31/1999 do Codex Alimentarius 

(CODEX ALIMENTARIUS, 1999), e o teste foi conduzido em cabines específicas com luz 

controlada (Foto 2). Os resultados foram passados para software FM 100 Hue test Scoring v. 

3.0, que forneceu o grau de discriminação visual e as tonalidades de cores que cada pessoa 

apresentou maior dificuldade. A discriminação visual foi classificada pelo teste como 

“Discriminação superior”, “Discriminação média” e “Discriminação baixa”. Todas as pessoas 

recrutadas foram aprovadas no teste de acuidade visual, sendo que 10 pessoas (45,5%) 

apresentaram discriminação superior e 12 pessoas (54,5%) apresentaram discriminação visual 

média. Nenhum participante apresentou discriminação visual baixa. Foi informado a cada 

participante o seu grau de discriminação visual e as tonalidades de cores que apresentou maior 

percentual de erros. 
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Foto 2 – Cabine de luz controlada utilizada no teste de acuidade visual, para formação de equipe treinada para 
análise de tainha. 
 

 

4.2.1.3 Teste de aroma  

 

 

 O teste foi realizado selecionando-se 20 aromas, incluindo alguns relacionados a 

pescado, como bacalhau e tempero de peixe (Hondashi). As pessoas inicialmente receberam 

os 20 aromas identificados para o reconhecimento inicial. Posteriormente, cada pessoa 

recebeu 10 amostras codificadas de aromas, sendo que todos estavam entre os 20 aromas 

previamente reconhecido. Cada amostra deveria ser associada a um aroma e descrita em 

papel, sem que a pessoa pudesse voltar a sentir os 20 aromas identificados, utilizando, 

portanto, apenas a memória olfativa. 

 As pessoas que reconheceram 80% dos aromas corretamente foram selecionadas. 20 

pessoas reconheceram pelo menos 80% dos aromas corretamente. 2 pessoas foram eliminadas 

nesta etapa por reconhecerem menos do que 80% dos aromas corretamente. 
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4.2.1.4 Teste de intensidade de aroma 

 

 

 As pessoas previamente selecionadas pelo teste de acuidade visual e de aroma, foram 

submetidas ao teste de intensidade de aroma. Para tanto, selecionou-se o tempero de peixe 

(Hondashi) e o álcool (iso) amílico, e estes foram preparados em 4 concentrações diferentes. 

O Hondashi foi preparado nas concentrações de 0%, 2%, 4% e 8% e o álcool (iso) amílico nas 

concentrações de 0%, 0,01%, 0,02% e 0,04%. As amostras foram codificadas com 3 dígitos e 

apresentadas aos julgadores. 

 Os candidatos ordenaram estes aromas em ordem de intensidade percebida, e 

marcaram em uma escala linear de 10 cm a intensidade de cada aroma percebido. Esta etapa 

foi realizada em cabines individuais de acordo com os requisitos normatizados pela ISO 8589 

(ISO, 1988) e ASTM E 480(ASTM, 1984), utilizando o programa Compusense five.  

 Todos os candidatos foram aprovados neste teste, sendo que o critério de seleção foi o 

acerto total (100%) da sequência das amostras por intensidade de aroma, ou no máximo trocar 

as posições de amostras próximas, por exemplo: amostra com concentração de álcool 

isoamílico a 0,01% com amostra na concentração de 0,02%, não sendo admitida a troca de 

concentrações 0,01% com 0,04%, por exemplo. 

 

 

4.2.1.5 Capacitação da equipe  

 

 

 As pessoas aprovadas nos testes anteriores foram recrutadas para participarem do 

treinamento. A capacitação foi realizada individualmente, sendo que cada pessoa recebeu 

unidades de tainha em 3 estados de frescor. O primeiro peixe era considerado fresco (obtido 

no mesmo dia do treinamento), o segundo foi armazenado em geladeira a aproximadamente 

4ºC por 3 dias e o terceiro armazenado em geladeira a aproximadamente 4º C por 7 dias. Foi 

fornecido a cada pessoa material de apoio com fotos ilustrando as características de perda de 

frescor para peixes em geral. Além disso, as pessoas receberam uma ficha para ser preenchida 

com alguns atributos que poderiam ser importantes na determinação do frescor. Estas 

características foram estabelecidas através de pesquisa bibliográfica. As pessoas foram 

orientadas também a sugerir outras características que pudessem indicar a perda de frescor.  
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 Após esta análise e discussão inicial, foi preenchida uma ficha contendo os atributos 

levantados como importantes para a espécie. Para cada atributo foi disponibilizado uma escala 

linear de 10 cm, sendo as extremidades identificadas com palavras-chave, como “muito” e 

“pouco”, “ausente” e “muito” entre outras. Fotos do pescado nos diferentes estados de frescor 

foram tiradas para utilização no treinamento. 

Após o preenchimento destas fichas realizou-se uma segunda reunião, com todos os 

participantes da equipe. Nesta reunião, estruturou-se uma nova ficha (Apêndice B) definida 

para a tainha, e todas as características sugeridas na primeira etapa pelas pessoas da equipe, 

discutiu-se as características relevantes na determinação do frescor, e estabeleceu-se em qual 

ponto da escala linear estava cada peixe utilizado no treinamento. Utilizou-se um espécime de 

tainha, obtido no mesmo dia na CEAGESP, mantida em gelo, e com características sensoriais 

que atendiam às exigências do RIISPOA para denominação “fresco”. Este espécime utilizado 

foi denominado de “F” na escala utilizada, para que os avaliadores pudessem utilizar como 

parâmetro para futuras análises. Posteriormente cada participante atribuiu definições de cada 

termo utilizado para a elaboração do “glossário” (Apêndice C).  Para esta etapa foram 

necessárias 3 sessões. 

 

 

4.2.1.6 Validação da equipe   

 

 

A validação da equipe é uma fase fundamental para a análise, pois permite selecionar 

as pessoas com capacidade de discriminar corretamente o estado de frescor do pescado. Para 

essa validação, padronizou-se terminologia a ser utilizada pelos avaliadores, sendo eles: 

Fresco (consumível), Deteriorado (não consumível), e Frescor Intermediário para definir os 

três estados de frescor em estudo. 

Foram realizadas 3 validações, as quais foram realizadas em capelas (Foto 3) com 

exaustão para circulação de ar. Cada julgador recebeu, um espécime em cada estado de 

frescor (um obtido no mesmo dia da validação, um armazenado em geladeira a 

aproximadamente 4°C por 3 dias, e um armazenado em geladeira a aproximadamente 4°C por 

7 dias) (Fotos 4 e 5). Os peixes foram colocados sobre gelo (protegido por embalagem 

plástica) e em bandejas individuais, recebendo cada um, códigos com três dígitos, escolhidos 

aleatoriamente. Os julgadores foram orientados a avaliar individualmente o pescado, e marcar 

em escalas de 10 cm, o ponto em que julgavam estar cada atributo observado para os três 
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estados de frescor da tainha. Em nenhum momento foi informado aos julgadores qual era o 

estado de cada pescado.  

 

 

 
Foto 3 – Validação para formação de equipe treinada de tainha em capelas com exaustão  
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Foto 4 - Tainhas em três estados de frescor – fresca (a), armazenada a 
4°C  por 3 dias (b), armazenada a 4°C por 7 dias (c), utilizadas 
em treinamento de equipe para análise sensorial 

(a) 

(b) 

(c) 
YAMAMOTO, B. L. (2009) 
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Foto 5 – Olho da tainha em três estados de frescor: fresca (a), armazenada a 4°C  por 3 dias (b), 
armazenada a 4°C por 7 dias (c), utilizadas em treinamento de equipe para análise 
sensorial 
 

Para auxiliar nas avaliações, foram fornecidas a cada participante, luvas descartáveis, 

pinça, além do glossário estabelecido previamente, e das fotos tiradas nos treinamentos. 

Na 2ª e 3ª validação, a partir dos resultados obtidos nas validações anteriores, foi 

informado a cada julgador, individualmente, os atributos que ele apresentou maior 

divergência em relação à média da equipe. Com isso, visava-se que todos utilizassem a 

mesma intensidade nas escalas, compreendendo em quais atributos estava apresentando uma 

interpretação divergente dos demais julgadores. 

A partir dos dados obtidos, cada ficha foi analisada, utilizando uma régua, mensurando 

em que ponto cada julgador havia marcado cada espécime analisado. Os dados foram 

passados para uma planilha de Excel, feito a média e desvio-padrão da equipe nos 3 estados 

de frescor. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, sendo os julgadores 

selecionados de acordo com sua habilidade em discriminar os estados de frescor, 

repetibilidade e concordância com a equipe. 

 Para avaliar o poder de discriminação e a repetibilidade de cada atributo, aplicou-se 

uma análise de variância de dois fatores, isto é, “amostra” e “repetição”, aos dados de cada 

julgador para cada um dos atributos avaliados na etapa de validação da equipe 

(MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1999). Para o critério repetibilidade foram selecionados 

os candidatos com valores de estatística F não significativos ao nível de erro de 5% (p≥0,05) 

para o fator repetição para a maioria dos atributos, pois é desejável que não haja diferença 

significativa entre as repetições. As validações foram conduzidas em 3 dias distintos. O 

estudo foi conduzido desta forma em virtude da fadiga dos julgadores, decorrente do tempo de 

análise necessário para a realização da validação, impossibilitando a realização das três 

validações em um único dia. Desta forma, apesar dos espécimes terem sido obtidos da mesma 

(b) (a) (c) 

YAMAMOTO, B. L. (2009) 
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forma e acondicionados também da mesma forma para obtenção dos três estados de frescor, 

deve-se considerar as diferenças individuais de cada peixe, o que pode ter influenciado no 

fator repetição. 

 Com relação ao poder de discriminação, foram selecionados os candidatos com 

valores da estatística F significativos pelo menos ao nível de erro de 50% (p≤0,5) para a 

maioria dos atributos. 

 O consenso da equipe foi avaliado pela comparação das médias de cada julgador com 

as médias da equipe para cada atributo. Além disso, efetuou-se análise de variância para cada 

atributo para as fontes de variação “amostras”, “julgador” e “interação amostra versus 

julgador”. Valores da estatística F para a interação amostra versus julgador significativos ao 

nível de erro de 5% indicam que há pelo menos um julgador avaliando as amostras de forma 

não consensual com a equipe. A identificação dos julgadores que provocam a interação bem 

como a avaliação quanto à gravidade da interação, foi efetuada por meio de gráficos para cada 

atributo das médias de cada julgador para cada espécime analisado, sendo que as curvas 

relativas aos julgadores inconsistentes, com interação grave, apresentam tendência oposta aos 

demais membros da equipe. Para cada atributo, valores da estatística F para a fonte de 

variação “amostras” significativos ao nível de erro de 5%, indicam que a equipe como um 

todo foi capaz de detectar diferenças significativas entre os espécimes analisados, diferenças 

estas identificadas por meio do Teste de Tukey para comparação entre as médias. 

 A técnica de análise estatística multivariada de componentes principais foi aplicada 

aos dados, obtendo-se a configuração das amostras antes da seleção da equipe. 

 

 

4.2.1.7 Avaliação do produto-teste 

 

 

Para a avaliação sensorial, foram apresentadas aos julgadores espécimes de tainha 

codificados com três dígitos, escolhidos através de tabelas de números aleatórios. As análises 

foram realizadas em cabines individuais, sob condições controladas, atendendo aos requisitos 

do ISO 8589 (ISO, 1988) e ASTM E 480 (ASTM, 1984).  
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4.2.2  Teste de aceitabilidade 

 

 

Para a realização deste teste foram convidadas, no mínimo, 30 pessoas com hábito de 

compra e consumo de pescado. Para aplicação do teste, foi utilizada escala hedônica 

(Apêndice D) de nove pontos para os atributos aparência, aroma e firmeza, sendo a escala 

assim dividida: 1 (desgostei muitíssimo), 2 (desgostei muito), 3 (desgostei pouco), 4 (não 

gostei nem desgostei), 5 (gostei pouco), 6 (gostei), 7 (gostei muito) e 9 (gostei muitíssimo). 

Para a classificação da firmeza, utilizou-se a escala de 5 pontos, sendo: 1 (muito menos firme 

do que eu gosto), 2 (um pouco menos firme do que eu gosto), 3 (do jeito que eu gosto), 4 (um 

pouco mais firme do que eu gosto) e 5 (muito mais firme do que eu gosto). Para avaliação do 

grau de frescor do produto, foi utilizada a seguinte escala: 1 (muitíssima falta de frescor), 2 

(muita falta de frescor), 3 (moderada falta de frescor), 4 (ligeira falta de frescor), 5 (nem 

frescor, nem falta de frescor), 6 (ligeiro frescor), 7 (moderado frescor), 8 (muito frescor) e 9 

(muitíssimo frescor). A intenção de compra de cada espécime analisado foi questionada com a 

seguinte escala: 1 (certamente compraria), 2 (provavelmente compraria), 3 (talvez compraria, 

talvez não compraria), 4 (provavelmente não compraria) e 5 (certamente não compraria). 

Além disso foi questionado o que o participante mais gostou e menos gostou do espécime 

analisado. 

Além das questões relacionadas à avaliação dos produtos, os consumidores 

responderam a questões sobre hábitos de compra de pescado e características pessoais 

relacionadas à idade e definição de classe social segundo o critério de classificação econômica 

da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP (ABEP, 2008), que habitualmente 

é utilizada no ITAL. 

Para todos os participantes, fossem avaliadores treinados ou consumidores, ofereceu-se 

um brinde ao final dos trabalhos como forma de agradecimento pela participação. Vale 

considerar que no LAFISE esta é uma prática rotineira para todas as análises sensoriais e, 

sendo assim, foi mantido o mesmo procedimento. 
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4.3 COMPARATIVO TESTE DE ACEITABILIDADE E ADQ 

 

 

Realizou-se um teste comparativo do TA e ADQ para verificar o poder discriminatório 

dos avaliadores da equipe treinada e do grupo de consumidores, para os dois métodos. 

Utilizou-se um espécime analisado fresco, um com padrão intermediário de frescor e um 

considerado deteriorado. Realizou-se então a correlação entre as médias obtidas pela equipe 

treinada e os consumidores, com a finalidade de verificar se estes avaliam de forma similar ou 

diferenciada daqueles. 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 

Foi realizada análise estatística para o teste de ADQ e TA. Além disso, os dados destes 

testes foram correlacionados para verificar a interação entre as respostas apresentadas pelos 

julgadores treinados e pelos consumidores. Para avaliar o poder de discriminação e a 

repetibilidade de cada candidato, aplicou-se análise de variância de dois fatores dos dados 

(amostras e repetições), a partir de cada julgador para cada um dos atributos avaliados.  

Para as informações obtidas a partir da ADQ e Aceitabilidade, obteve-se as médias, 

desvios-padrão e aplicou-se o teste de Tukey e análise de variância, respectivamente. Além 

disso, foi realizado teste de correlação para analisar estes dados conjuntamente (FARIA; 

YOTSUYANAGI, 2008). Durante os treinamentos para o ADQ, o produto foi fotografado nos 

seus diferentes graus de frescor, e todas as características de perda de frescor percebidas 

foram registradas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 VALIDAÇÃO DA EQUIPE TREINADA 

 

 

A validação da equipe teve como objetivo verificar se os julgadores eram capazes de 

distinguir corretamente espécimes de tainha em seus diferentes estados de frescor, bem como 

verificar a concordância da equipe como um todo.  

Os valores médios obtidos para cada atributo de avaliação dos espécimes analisados 

pela equipe treinada, composto por 16 julgadores, encontram-se no apêndice E, tabela 1. 

Verificou-se que a equipe foi capaz de detectar diferenças significativas entre os três 

espécimes analisados para 8 dos 11 atributos avaliados. Entretanto os atributos “brilho 

superficial” e “odor pútrido” apresentaram valores de desvio-padrão de 2,0 e 2,2, 

respectivamente, o que indica que os julgadores avaliaram os produtos de forma diferenciada, 

ou seja, utilizando partes distintas das escalas, o que ocasionou maior valor de desvio-padrão.   

Valores da estatística F para a interação amostra versus julgador significativos ao nível 

de erro de 5%, indicaram que houve avaliações diferenciadas entre os julgadores em 4 dos 11 

atributos avaliados, conforme indicado no apêndice E, tabela 1. Os atributos em que houve a 

interação amostra versus julgador foram: brilho superficial, odor característico, odor pútrido e 

odor rançoso. Os gráficos que evidenciam as interações observadas, a gravidade das mesmas e 

os julgadores que causam interações graves em cada atributo, bem como a falta de consenso 

em relação aos demais julgadores são apresentadas nas figuras 1 a 11. 

Foram considerados causadores de interações graves: 

� Brilho superficial: Julgadores 2, 3, 4, 9 e 16 

� Odor característico: Julgadores 5, 9 e 15 

� Odor pútrido: Julgadores 3, 10 e 15 

� Odor rançoso: Julgador 15 
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Figura 1 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, para 

o atributo brilho superficial, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha -2009 
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Figura 2 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo coloração característica, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 3 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo transparência do globo ocular, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 4 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo delineamento da pupila, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 5 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo forma do globo ocular, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 6 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo coloração das brânquias, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva quantitativa de tainha -2009 
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Figura 7 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, para 

o atributo odor característico, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 8 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo odor pútrido, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 9 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, para 

o atributo odor rançoso, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 
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Figura 10 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, 

para o atributo firmeza da carne, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009 

 



 

 

 

52 

 
Figura 11 - Representação gráfica dos valores médios das escalas entre as três repetições por amostra de tainha, com legendas identificando os julgadores, para o 

atributo avaliação global do frescor, durante validação da equipe treinada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha - 2009
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O resultado da análise dos dados individuais de cada julgador para cada atributo, 

isolando os fatores repetições e amostras está apresentado no apêndice F, tabela 2. Observou-

se que a maioria dos julgadores foi capaz de discriminar as amostras na maioria dos atributos, 

sendo que o julgador 15 apresentou menor número de atributos discriminados (8 atributos, do 

total de 11). Os julgadores 3,4, 9, 11 e 12 foram capazes de discriminar 9 dos 11 atributos, e o 

julgador 5 discriminou corretamente 10 atributos. Os demais julgadores foram capazes de 

discriminar todos os atributos. Em relação à repetibilidade, apenas os julgadores 8 e 9 não 

apresentaram repetibilidade para 2 dos 11 atributos, e 1 atributo para os julgadores 3, 6 e 14, 

sendo que os demais julgadores apresentaram repetibilidade de todos os atributos em estudo. 

A configuração de amostras obtida pela técnica de componentes principais é 

apresentada na figura 12, verificando-se que os componentes principais 1 e 2 explicam 

70,98% da variação entre as amostras. Cada vértice do triângulo que representa cada amostra 

equivale à posição relativa definida pela equipe em cada repetição e, quanto menor o 

triângulo, maior a repetibilidade da equipe como um todo, verificando-se, em geral, boa 

repetibilidade da equipe. A discriminação entre as amostras é evidenciada pela separação 

entre os triângulos que representam as amostras no espaço gráfico, sendo que os vetores que 

se direcionam para cada triângulo representam os atributos que melhor caracterizam cada 

amostra, e quanto maior o comprimento do vetor, maior a importância do atributo na 

diferenciação entre as amostras. 

Assim, ao observar a figura 12, verificou-se que os triângulos encontram-se distantes 

uns dos outros,  o que indica que a equipe soube discriminar os três estágios de frescor. Além 

disso, verificou-se que a equipe treinada atribuiu notas semelhantes para as características em 

estudo, para as três repetições que se encontravam no estado “médio frescor”, o que produziu 

um triângulo menor que os demais, ou seja, a equipe apresentou melhor repetibilidade para 

este estado de frescor. 

 A técnica de componentes principais fornece informações consideradas como 

tendências e por isso foram confirmadas por meio de análise de variância e teste de 

comparação de médias, conforme apresentado nos apêndices E, tabela 1 e apêndice F, tabela 

2. O perfil sensorial está apresentado na figura 13, representando as diferenças entre os três 

estados de frescor. O perfil sensorial auxilia no entendimento das diferenças entre as médias 

das três semanas e quais os atributos que melhor contribuem para a diferenciação entre os 

estados de frescor. Observou-se que o atributo “Odor rançoso” não contribuiu para a 

diferenciação entre os três estados de frescor. Já os atributos “Brilho superficial” e “Coloração 

das brânquias”, foram menos representativos para a diferenciação entre “médio frescor” e 
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“fresca”. Para os demais atributos, observou-se que houve diferença nítida entre os três 

estados de frescor. 

Eliminou-se o atributo “odor rançoso” e “brilho superficial”, uma vez que a equipe 

como um todo julgou estes atributos de difícil avaliação, e ambos apresentaram diferença não 

significativa para 2 dos 3 estados de frescor avaliado, indicando não ser um parâmetro 

confiável para avaliação de frescor desta espécie. Para o atributo “coloração das brânquias”, 

optou-se por orientar novamente todos os julgadores, já que eles afirmaram ser um atributo 

importante para caracterização do frescor do pescado, porém ainda havia algumas dúvidas. 

Realizou-se nova análise de variância, excluindo da equipe os julgadores 3, 5 e 15 por 

apresentarem menor número de atributos discriminados associado à falta de consenso com os 

demais julgadores da equipe, gerando interação em diversos atributos. Entretanto, observou-se 

que a exclusão desses avaliadores não gerou melhora no desempenho da equipe como um 

todo, desta forma, optou-se por manter todos os julgadores na equipe. 

Em relação ao desvio-padrão elevado para “Odor pútrido”, optou-se por conversar 

com cada julgador, esclarecendo a utilização da escala, para que seja usada a mesma escala de 

intensidade por todos. 

Observou-se que alguns parâmetros sensoriais são mais difíceis de serem mensurados, 

principalmente aqueles relacionados ao olfato, já que este fica estritamente dependente da 

memória olfativa dos participantes. Em contrapartida, atributos relacionados à visão são mais 

fáceis de definir padrões, pois é possível registrar escalas de cores, fotografias, que podem 

posteriormente serem utilizadas para determinação de escalas. Julga-se nesse contexto, 

fundamental, para se categorizar estados de qualidade do pescado com relação ao frescor, a 

realização de treinamento da equipe de avaliação, mantendo assim menor margem de erro, 

menor subjetividade e menor variabilidade intrínseca. 

O presente estudo permitiu constatar a importância do treinamento e, em seguida, a 

validação da equipe para o sucesso da utilização do teste ADQ. Ser capaz de discernir e 

descrever as características ou atributos sensoriais identificados como relevantes para a 

avaliação do produto são elementos fundamentais para que os resultados obtidos com a 

utilização do teste ADQ sejam confiáveis e úteis (DELLA MODESTA, 1994). Sendo assim, a 

validação da equipe pode ser de extrema importância para o treinamento de médicos 

veterinários e suas equipes técnicas, responsáveis pela inspeção de pescado.  

Entretanto, concomitante seria necessário que toda cadeia produtiva acompanhasse 

este processo, ou seja, é também necessário um sistema de rastreabilidade do pescado, 

garantindo que o tempo transcorrido entre a inspeção e o consumidor final seja o menor 
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possível, de forma a assegurar a qualidade do produto. O projeto Tracefish criado pela 

Comissão da União Europeia atua no desenvolvimento de ferramentas que auxiliam na 

rastreabilidade, de forma a assegurar maior qualidade ao consumidor.  O Brasil necessita 

estabelecer padrões, conhecer as variabilidades de frescor de espécies e ordenar o sistema 

produtivo de pescado para, a longo prazo, ampliar a quantidade de pescado com elevada 

qualidade comercializado no território nacional (BIONDI, 2006). 

Os resultados obtidos neste estudo utilizaram as formas usuais de apresentação de 

dados relativos às análises sensoriais de produtos, como a configuração de amostras pela 

técnica de componentes principais e os gráficos de perfil sensorial (FARIA; 

YOTSUYANAGI, 2008). 

Figura 12 - Configuração obtida na avaliação do desempenho da equipe de 16 julgadores treinados para 

análise descritiva quantitativa de espécimes de tainha em 3 diferentes estágios de frescor - 

2009 
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Figura 13 - Perfil sensorial obtido para os espécimes de tainha em 3 diferentes estágios de frescor para 
validação de equipe treinada de análise sensorial de tainha - 2009 
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5.2 PERÍODO INVERNO 

  

 

 Os espécimes analisados foram provenientes de Angra dos Reis/RJ, Cananéia/SP e 

Itaguaí/RJ, na 1ª, 2ª, e 3ª semana, respectivamente. 

 

 

5.2.1 Análise descritiva quantitativa  

 

 

Os valores médios obtidos na ADQ na 1ª, 2ª e 3ª semana no inverno estão apresentados 

no apêndice G, tabela 3. Verificou-se que para os atributos transparência do globo ocular, 

odor característico, odor pútrido e avaliação global do frescor, as médias dos espécimes 

analisados da 1ª e 2ª semana não diferiram entre si ao nível de 5% de significância, mas 

diferiram das médias obtidas na 3ª semana para estes atributos, indicando que os espécimes 

das 2 primeiras semanas encontravam-se em estado de frescor semelhantes entre si, mas 

diferentes da 3ª semana. Em relação à cor superficial característica e forma do globo ocular, 

observou-se que as médias da 1ª semana diferiram estatisticamente das médias da 3ª semana, 

mas sem diferença significativa destas com as médias da 2ª semana. Em relação aos atributos 

delineamento da pupila e coloração das brânquias, houve diferença significativa entre as 

médias das 3 semanas. Para o atributo firmeza da carne, observou-se que não houve diferença 

significativa entre os espécimes analisados da 2ª e 3ª semana, mas diferiram das médias 

apresentadas na 1ª semana. O perfil sensorial dos espécimes analisados encontra-se na figura 

22. Observou-se que os espécimes analisados apresentaram perfil sensorial semelhante 

quando comparadas as médias entre as 3 semanas de estudo para todos os atributos. 

Entretanto, no perfil sensorial também fica evidenciado que as amostras das 2 primeira 

semanas apresentaram-se mais semelhantes para todos os atributos em estudo, enquanto na 3ª 

semana houve maior diferença, principalmente para os atributos odor característico, coloração 

das brânquias e avaliação global do frescor. 
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Figura 22 - Perfil sensorial obtido para os espécimes analisados de tainha nas 3 semanas - período inverno, 2009 
 
 

Os valores médios obtidos nos espécimes analisados pela equipe treinada da 1ª, 2ª e 3ª 

semana, período inverno, estão apresentados no apendice H, tabela 4; apêndice I, tabela 5 e 

apêndiec J, tabela 6, respectivamente. Verificou-se que na 1ª semana, para os atributos cor 

superficial característica, transparência do globo ocular, delineamento da pupila, odor 

característico, odor pútrido e firmeza, os espécimes analisados não diferiram entre si ao nível 

de erro de 5%. Para os atributos forma do globo ocular, cor das brânquias e grau de frescor 

observou-se maior heterogeneidade das médias. Na 2ª semana, exceto para atributo 

transparência do globo ocular, todas as médias dos atributos não apresentaram diferença 

significativa. Na 3ª semana, os espécimes analisados apresentaram-se maior homogeneidade 

quanto aos atributos cor superficial característica, delineamento da pupila, forma do globo 

ocular, odor característico, odor pútrido e grau de frescor. Concluiu-se que, de uma forma 

geral, os espécimes analisados das 3 semanas apresentaram-se homogêneas quanto aos 

atributos estudados, sendo que na 2ª semana houve maior homogeneidade. 

O perfil sensorial dos espécimes analisados de cada semana encontra-se na figura 23, 

24 e 25. Observou-se que os espécimes analisados dentro de cada semana apresentaram perfis 

sensoriais muito semelhantes. Entretanto, na 1ª semana (Figura 23), os atributos “forma do 
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globo ocular” e “coloração das brânquias” geraram maior diferenciação entre os espécimes 

analisados. Enquanto na 3ª semana (Figura 25), o espécime analisado número 4 apresentou 

maior divergências dos demais nos atributos “delineamento da pupila” e “transparência do 

globo ocular”. 

 

 

 

Figura 23 - Perfil sensorial obtido para os espécimes analisados de tainha na 1ª semana - período inverno, 2009 
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Figura 24 - Perfil sensorial obtido para os espécimes analisados de tainha na 2ª semana - período inverno, 2009 
 
 
 

 
Figura 25 - Perfil sensorial obtido para os espécimes analisados de tainha na 3ª semana - período inverno, 2009



61 

 

 

 

5.2.2 Teste de aceitabilidade 

 

 

Ao final das três semanas de análise do período inverno, 43 consumidores diferentes 

realizaram os testes. Destes, 16 eram homens e 27 mulheres, com as características quanto à 

faixa etária (a), classe social (b) e frequência de consumo (c) apresentadas na figura 26. As 

razões do consumo de pescado (a), Tipo de embalagem de pescado comprados (b) e local (is) 

de compra (c) e espécies de peixes mais compradas (d) indicados pelo grupo de consumidores 

recrutado para avaliação das amostras estão apresentadas na figura 27. A faixa etária dos 

consumidores participantes foi bastante heterogênea, com menor prevalência de pessoas com 

idade entre 56 e 60 anos. Em relação a classe social, houve predomínio da classe B2 (40%), 

seguida da B1(30%), A2 (16%), e apenas 12% e 2% para as classes C1 e C2, respectivamente. 

É possível que o perfil identificado no presente estudo, tanto para classe econômica, quanto 

para grupo etário, seja influenciado pelo fato dos participantes fazerem parte do ITAL e desta 

forma serem economicamente ativos, seja funcionários públicos ou terceirizados. Além disso, 

o fato dos testes serem realizados em cabines computadorizadas pode ter inibido a 

participação de pessoas que têm dificuldade de uso de equipamentos de informática.   

Em relação a frequência de consumo de a maioria afirmou consumir pescado “uma vez 

a cada 15 dias”. Em estudo realizado por Minozzo (2008), um dos fatores que limita o 

consumo do pescado é o preço, o que pode justificar este baixo índice de consumo 

apresentado pelos entrevistados. Em relação ao motivo pelo consumo de pescado, as 

justificativas mais citadas foram: “sabor” e “saudável”. Esta mesma evidência foi observada 

por Minozzo (2008), que relacionou a preferência por pescado ao benefício à saúde e ao 

prazer em consumir. A forma de apresentação do pescado foi citado em maior proporção a 

forma fresco inteiro e fresco em filé, e o local onde a maioria opta para compra deste produto 

é o supermercado. A espécie mais comprada citada pelos consumidores foi a pescada e o 

salmão, seguidos da merluza. A tainha foi o 8° peixe mais citado. Vasconcellos (2010), ao 

estudar os determinantes do consumo de pescado em feiras livres de Santo André - SP, 

encontrou resultados semelhantes, sendo que de acordo com a autora, as espécies mais citadas 

foram: pescada (42,03%), sardinha (38,17%), cação (34,65%), merluza (19,92%), salmão 

(16,18%), tilápia (10,79%), bacalhau (8,71%), corvina (7,88%) e atum (6,02%). 
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Figura 26 - Faixa etária (a), classe social (b) e frequência de 
consumo (c) de pescado do grupo de 43 
consumidores recrutados para avaliação de tainha – 
período inverno, 2009 
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Figura 27 - Razões do consumo de pescado (a), tipo de embalagem de pescado 
comprados (b), local (is) de compra (c) e espécies de peixes mais 
compradas (d), indicados pelo grupo de 43 consumidores recrutados para 
avaliação - período inverno, 2009  

 
 

 

 

 

 

(continuação) 
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Figura 27 - Razões do consumo de pescado (a), tipo de embalagem de pescado comprados 
(b), local (is) de compra (c) e espécies de peixes mais compradas (d), 
indicados pelo grupo de 43 consumidores recrutados para avaliação - período 
inverno,2009 

 

(conclusão) 
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Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha no período inverno 

estão apresentados no apêndice K, tabela 7. Verificou-se que as amostras da 2ª e 3ª semana 

não diferiram entre si ao nível de erro de 5% em relação aos atributos aparência, firmeza, e 

intenção de compra, mas diferiram nestes atributos das amostras da 1ª semana. Nos atributos 

aroma e grau de frescor, os espécimes analisados diferiram estatisticamente nas 3 semanas. 

Em relação à aparência, aroma, firmeza ficaram situados entre “gostei pouco” e “gostei”. 

Quanto à intensidade da firmeza os espécimes analisados das três semanas obtiveram médias 

situadas entre “um pouco menos firme do que eu gosto” e “do jeito que eu gosto” na escala 

utilizada. A média atribuída para classificação do grau de frescor ficou entre “ligeiro frescor” 

e “moderado frescor”. Em relação à intenção de compra, os espécimes analisados das três 

semanas foram classificadas entre “talvez compraria, talvez não compraria” e “provavelmente 

compraria”. 

 

 

5.2.2.1 Comparação entre os espécimes analisados da 1ª semana 

 

 

Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha da 1ª semana, 

período inverno, estão apresentados no apêndice L, tabela 8. Verificou-se que os espécimes 

analisados não diferiram ao nível de erro de 5% em relação aos aspectos considerados na 

avaliação, exceto no atributo aparência em que se observou maior heterogeneidade. Os 

espécimes analisados na escala utilizada para avaliação de aparência, aroma, firmeza ficaram 

situados entre “gostei pouco” e “gostei muito” Quanto à intensidade da firmeza os dez 

espécimes analisados obtiveram médias situadas entre “um pouco menos firme do que eu 

gosto” e “do jeito que eu gosto” na escala utilizada. A média atribuída para classificação do 

grau de frescor ficou entre “ligeiro frescor” e “muito frescor”. Em relação à intenção de 

compra, os espécimes analisados foram classificadas entre “talvez compraria, talvez não 

compraria” e “certamente compraria”. 
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5.2.2.2 Comparação entre os espécimes analisados da 2ª semana 

 

 

Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha da 2ª semana, 

período inverno, estão apresentados no apêndice M, tabela 9. Verificou-se que os espécimes 

analisados, ao nível de erro de 5%, apresentaram-se mais heterogêneas em relação aos 

aspectos considerados na avaliação, o que indica que nesta semana, para os consumidores, as 

tainhas estavam em diferentes estados de frescor. Apenas o atributo intensidade de firmeza 

não apresentou diferença estatística entre os espécimes analisados. Os espécimes analisados 

na escala utilizada para avaliação de aparência, aroma, firmeza ficaram situados entre “não 

gostei nem desgostei” e “gostei muito”. Quanto à intensidade da firmeza os espécimes 

analisados obtiveram médias situadas entre “um pouco menos firme do que eu gosto” e “do 

jeito que eu gosto” na escala utilizada. A média atribuída para classificação do grau de frescor 

ficou entre “ligeiro frescor” e “moderado frescor”. Em relação à intenção de compra, os 

espécimes analisados foram classificadas entre “talvez compraria, talvez não compraria” e 

“provavelmente compraria”. 

 

 

5.2.2.3 Comparação entre os espécimes analisados da 3ª semana 

 

 

Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha da 3ª semana, 

período inverno, estão apresentados no apêndice N, tabela 10. Verificou-se neste lote, para os 

consumidores, os espécimes analisados apresentaram-se mais homogêneos em relação aos 

atributos considerados, ao nível de erro de 5%. Apenas para o atributo intensidade da firmeza 

os espécimes analisados apresentaram diferenças significativas. Para avaliação de aparência, 

aroma, firmeza ficaram situados entre “gostei pouco” e “gostei”. Quanto à intensidade da 

firmeza os espécimes analisados obtiveram médias situadas entre “um pouco menos firme do 

que eu gosto” e “do jeito que eu gosto” na escala utilizada. A média atribuída para 

classificação do grau de frescor ficou entre “ligeiro frescor” e “moderado frescor”. Em 

relação à intenção de compra, os espécimes analisados foram classificadas entre “talvez 

compraria, talvez não compraria” e “provavelmente compraria”. 



67 

 

 

Na figura 28 estão apresentadas as distribuições em frequência dos valores da escala 

atribuídos pelos consumidores aos produtos quanto à aceitabilidade da aparência, aroma, 

firmeza e frescor, enquanto na figura 29 encontra-se a distribuição em frequência dos valores 

da escala atribuídos para a intensidade de firmeza e intenção de compra dos espécimes 

analisados de tainha das 3 semanas no período inverno. Nos apêndices O, tabela 11, apêndice 

P, tabela 12 e apêndice Q, tabela 13 estão apresentadas as porcentagens de aceitação, 

indiferença e rejeição, associadas às amostras por meio das escalas hedônicas utilizadas, 

correspondentes às porcentagens de valores da escala de 9 a 6 (acima do ponto médio), 5 

(ponto médio) e de 4 a 1 (abaixo do ponto médio), respectivamente, atribuídos pelos 

consumidores consultados, bem como as porcentagens de classificações acima do ideal 

(valores 5 e 4 da escala), ideal (valor 3) e abaixo do ideal (valores 2 e 1 da escala), e 

porcentagens relacionadas à compra do produto (valores 4 e 5), a dúvida em relação à compra 

do produto “talvez compraria, talvez não compraria” (valor 3) e não compraria (valores 1 e 2). 

Observou-se que todos os espécimes analisados, nas três semanas, obtiveram elevadas 

porcentagens de aceitação da aparência, aroma, firmeza e frescor. Quanto à intensidade da 

firmeza, os espécimes analisados foram classificadas principalmente como “ideal”. Ao 

analisar a intenção de compra, observou-se que, a maioria dos consumidores compraria o 

produto, ou ficaria na dúvida da compra do mesmo.  

Os gostos e desgostos descritos pelos consumidores da 1ª, 2ª e 3ª semana, estão 

apresentados nos apêndices R, tabela 14; apêndice S, tabela 15; apêndice T, tabela 16; 

apêndice U, tabela 17; apêndice V, tabela 18 e apêndice W, tabela 19 respectivamente. 

Quanto às razões de agrado, mas também de desagrado, verificou-se que as maiores 

frequências de citações dizem respeito à aparência, aroma, e firmeza dos espécimes 

analisados, atributos estes que foram mais utilizados pelos julgadores para qualificar os 

espécimes analisados, seja positivamente, ou negativamente, reforçando novamente a 

importância deste atributos para o consumidor na avaliação de frescor de tainha e 

consequentemente na decisão de compra. 
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(a) 

 

 (b) 

Figura 28 - Distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos pelos consumidores aos 
espécimes analisados de tainha, quanto à aceitabilidade aparência (a), aroma (b), firmeza 
(c) e grau de frescor (d) – período inverno, 2009  

(continuação) 
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(c) 

(d) 

Figura 28 - Distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos pelos consumidores aos 
espécimes analisados de tainha, quanto à aceitabilidade aparência (a), aroma (b), firmeza 
(c) e grau de frescor (d) – período inverno, 2009  

(conclusão) 
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(a) 

(b) 

Figura 29 - Distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos pelos consumidores aos 
espécimes analisados de tainha, quanto à intensidade da firmeza (a) e intenção de compra 
do produto (b) – período inverno, 2009 
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5.2.3 Confronto dos resultados do teste de ADQ e do teste de aceitabilidade 

 

 

 A correção entre os dados de aceitabilidade e ADQ no período inverno estão 

apresentados no apêndice X, tabela 20. Observou-se que os resultados de aceitabilidade para 

aroma se correlacionam com os de ADQ para odor característico (correlação de 0,7679, com 

nível de significância de 0,001% no teste de t-student) e grau de frescor da amostra 

(correlação de 0,6943, com nível de significância de 0,001% no teste de t-student). Além 

disso, o atributo grau de frescor pelos consumidores também se correlacionou com o odor 

característico da ADQ (correlação de 0,6154, com nível de significância de 0,003% no teste 

de t-student). Quanto aos demais atributos, não houve correlação entre aceitabilidade e ADQ, 

e isto pode ser justificado pela semelhança entre os espécimes analisados dentro de um 

lote/semana (demonstrado pela figura 22- perfil sensorial) ou os consumidores avaliaram de 

forma diferenciada da equipe treinada.  

Observou-se ainda que para decisão de compra do produto, o consumidor levou em 

consideração a aparência, aroma, firmeza, classificação do grau de firmeza, e grau de frescor 

do pescado, uma vez que estes atributos de correlacionaram significativamente com a 

intenção de compra (correlação de 0,8293; 0,8023; 0,8053; 0,7083; 0,8535; respectivamente).  

De fato, sabe-se que a consistência dos alimentos é uma das características sensoriais 

indicativas da qualidade, o que está diretamente relacionado à aceitabilidade dos 

consumidores ao produto (FARIA; YOTSUYANAGI, 2008). Em pesquisa conduzida por 

Vasconcellos (2010), apenas 0,8% dos entrevistados citaram o “odor” como indicativo de 

frescor, e segundo a pesquisadora, a maioria relatou estar acostumado com o cheiro 

característico do peixe. No entanto, é importante ressaltar que a pesquisa foi conduzida em 

feira livre, local que apresenta odor mais forte e característico, o que talvez dificulte a 

identificação de odores individualmente. A presente pesquisa foi conduzida em local 

experimental, dispondo de cabines individuais, e com sistema de exaustão de odores, o que 

faz com que cada odor seja mais facilmente percebido e provavelmente leva o consumidor a 

recordar do aroma característico. 

Entretanto, ao avaliar os resultados da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), 

observou-se que a avaliação global do frescor atribuída pela equipe treinada correlacionou-se 

com todos os atributos de ADQ utilizados nesta avaliação (o atributo odor pútrido é 

inversamente correlacionado). Os quadros 5, 6, 7 e 8 resumem o exposto acima. 
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Atributo no teste de ADQ Atributo no TA Grau de 

correlação 

Nível de 

significância 

Odor característico Aroma 0,7679 0,0001 

Avaliação global do frescor Aroma 0,6943 0,0001 

Quadro 5 - Correlação entre os dados obtidos através da Análise Descritiva Quantitativa e Teste de 
Aceitabilidade, realizado com espécimes de tainha - período inverno 

 

 

 

Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “intenção de compra” 

 Grau de correção Nível de significância 

Aparência 0,8293 0,0001 

Aroma 0,8023 0,0001 

Firmeza 0,8053 0,0001 

Classificação da firmeza 0,7083 0,0001 

Grau de frescor 0,8535 0,0001 

Quadro 6 - Correlação entre os dados obtidos através do Teste de Aceitabilidade. Verificação dos atributos que 
melhor correlacionaram com o atributo “Intenção de compra” - período inverno 

 
 
 

 

Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “grau de frescor” 

 Grau de correção Nível de significância 

Aparência 0,7180 0,0001 

Aroma 0,8859 0,0001 

Firmeza 0,7367 0,0001 

Intenção de compra 0,8535 0,0001 

Quadro 7 - Correlação entre os dados obtidos através do Teste de Aceitabilidade. Verificação dos atributos que 
melhor correlacionaram com o atributo “Grau de frescor” - período inverno 
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Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “grau de frescor” 

 Grau de correção Nível de significância 

Intensidade da pigmentação 0,6785 0,0001 

Transparência do globo ocular 0,6129 0,0003 

Delineamento da pupila 0,7991 0,0001 

Coloração das brânquias 0,8724 0,0001 

Odor característico 0,9272 0,0001 

Odor pútrido -0,8228 0,0001 

Firmeza da carne 0,6609 0,0001 

Quadro 8 - Correlação entre os dados obtidos através da Análise Descritiva Quantitativa. Verificação dos 
atributos que melhor correlacionaram com o atributo “Avaliação global do frescor” - 
período inverno 

 

 

5.3 PERÍODO VERÃO 

 

 

 Os espécimes analisados do período verão foram provenientes de Itaguaí-RJ nas três 

semanas. 

 

 

5.3.1 Análise Descritiva Quantitativa 

 

 

Os valores médios obtidos para cada atributo avaliado na 1ª, 2ª e 3ª semana no período 

verão estão apresentados no apêndice Y, tabela 21. Verificou-se que para os atributos 

coloração das brânquias, odor característico, odor pútrido e firmeza da carne, não houve 

diferença significativa ao nível de 5% entre as médias das 3 semanas. Para os demais 

atributos, os espécimes analisados da 1ª semana apresentaram médias superiores quando 

comparadas com as médias da 2ª e 3ª semana, demonstrando que aquelas apresentavam maior 

frescor do que estas. O perfil sensorial dos espécimes analisados encontra-se na figura 14. 

Cada linha representa uma semana, sendo os pontos marcados em cada atributo a média de 

valores atribuída pelos julgadores. Observou-se que os espécimes analisados apresentaram 

perfil sensorial semelhante quando comparadas as médias entre as 3 semanas de estudo, uma 
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vez que as linhas praticamente se sobrepõem. Apenas para o atributo “forma do globo 

ocular”, observou-se que na 1ª semana a nota média atribuída foi maior quando comparado às 

outras semanas. 

 

 
Figura 14 - Perfil sensorial obtido para os espécimes de tainha nas 3 semanas - período verão, 2010 
 

Os valores médios obtidos dos espécimes analisados da 1ª, 2ª e 3ª semana estão 

apresentados nos apêndice Z, tabela 22, apêndice Aa, tabela 23 e apêndice Ab, tabela 24, 

respectivamente. Verificou-se que na 1ª semana os espécimes analisados apresentaram-se, de 

forma geral, homogêneos, indicando que se encontrava em estado de frescor muito 

semelhantes. Apenas para os atributos “intensidade da pigmentação” e “coloração das 

brânquias”, observou-se ligeira heterogeneidade entre os espécimes analisados. Na 2ª semana 

também foi observado homogeneidade entre os espécimes analisados, ao nível de 5%, sendo 

que os atributos “delineamento da pupila”, “forma do globo ocular”, “coloração das 

brânquias” e “avaliação global do frescor”, os que mais apresentam heterogeneidade entre os 

espécimes analisados. Na 3ª semana, observou-se maior heterogeneidade entre os espécimes 

analisados, sendo que apenas para os atributos intensidade da pigmentação, odor 

característico, odor pútrido e firmeza da carne foi observado homogeneidade dos espécimes 

analisados. Assim, é possível que no lote da 3ª semana haviam espécimes capturados em 

período diferentes, ou seja, em diferentes estados de frescor ou que do período entre a captura 
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e desembarque a forma de conservação do pescado não ocorreu de forma homogênea para 

todos espécimes. O perfil sensorial dos espécimes analisados de cada semana encontra-se nas 

figuras 15, 16 e 17, as quais apresentaram perfis sensoriais muito semelhantes. No entanto, 

observou-se que na primeira semana (Figura 15), os atributos “coloração das brânquias” e 

“avaliação global do frescor” geraram maior heterogeneidade, principalmente para o espécime 

analisado número 10, que de acordo com os resultados, apresentou menor frescor que os 

demais. Na segunda semana (Figura 16) observou-se que o espécime analisado 6 apresentou 

nota inferior para o atributo “forma do globo ocular” quando comparado às demais semanas. 

Este mesmo atributo apresentou maior heterogeneidade entre na terceira semana, como 

observado na figura 17. Deve-se considerar que a desidratação e/ou contato do pescado com o 

gelo podem causar alterações variáveis no formato do globo ocular (QUEIROZ, 1993). 
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Figura 15 - Perfil sensorial obtido para os espécimes de tainha na 1ª semana - período verão, 2010 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 16 - Perfil sensorial obtido para os espécimes de tainha na 2ª semana - período verão, 2010 
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Figura 17 - Perfil sensorial obtido para os espécimes de tainha na 3ª semana - período verão, 2010 

 
 
 

5.3.2 Teste de aceitabilidade 

 

 

Semanalmente, 30 consumidores de pescado foram convidados a realizar o teste de 

aceitabilidade, e ao final das três semanas do período verão, 50 consumidores diferentes 

realizaram os testes, sendo composto por 30 mulheres e 20 homem. A caracterização deste 

grupo de consumidores quanto à faixa etária (a), classe social (b) e frequência de consumo (c) 

está apresentada na figura 18. As razões do consumo de pescado (a), tipo de embalagem de 

pescado comprados (b), local (is) de compra (c) e espécies de peixes mais comprados (d), 

indicados pelo grupo de consumidores recrutado para avaliação dos espécimes analisados são 

apresentadas na figura 19. Observou-se que o grupo de consumidores abrangeu as diversas 

faixas etárias, de forma relativamente proporcional (exceto para o grupo acima de 56 anos, 

que teve menor representatividade). Em relação à classe social houve maior prevalência de 

consumidores da classe B2 (42%), A2 (24%) e B1(22%) respectivamente, e menor 

porcentagem de consumidores da classe C1 e C2, semelhante aos dados encontrados no 

período inverno. Observou-se, ainda, que a maior parcela dos consumidores (42%) consomem 

pescado a cada 15 dias, mesmo dado encontrado no período inverno, assim como as razões 

pelo consumo de pescado, destacou-se o fato do consumidor julgar ser um alimento saboroso 
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e saudável. Em relação à forma de comercialização do pescado, houve preferência pela 

compra na forma de “fresco inteiro”, seguido de “fresco em filé” e “fresco em postas”. O 

local de compra mais citado foi “supermercado” e as espécies compradas mais citadas foram 

sardinha (22 citações) salmão (19 citações) e pescada (19 citações).  A tainha foi a 5ª espécie 

com maior citação, indicando sua importância na mesa do consumidor.  
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Figura 18 - Faixa etária (a), classe social (b) e frequência de consumo (c) de 

pescado do grupo de 50 consumidores recrutado para avaliação de 
tainha – período verão, 2010  

 
 

a) 
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Figura 19 - Razões do consumo de pescado (a), tipo de embalagem de pescado comprado 

(b), local (is) de compra (c) e espécies de peixes mais compradas (d), indicados 
pelo grupo de 50 consumidores recrutados para avaliação de tainha – período 
verão, 2010 

 
 
 

(Continuação) 
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Figura 19 - Razões do consumo de pescado (a), tipo de embalagem de pescado 
comprado (b), local (is) de compra (c) e espécies de peixes mais 
compradas (d), indicados pelo grupo de 50 consumidores recrutados 
para avaliação de tainha – período verão, 2010 

(Conclusão) 
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Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha estão apresentados 

no apêndice Ac, tabela 25. Verificou-se que os espécimes analisados das 3 semanas 

apresentaram médias similares em relação aos atributos estudados, com nível de 5% de 

significância, ou seja, para os consumidores os espécimes das 3 semanas de enquadraram no 

mesmo estado de frescor. Apenas em relação ao atributo intensidade da firmeza, observou-se 

que na 3ª semana a média foi superior em relação à 1ª e 2ª semana.  

As médias dos espécimes analisados das três semanas na escala utilizada para avaliação 

de aparência, aroma, firmeza ficaram situados entre “gostei” e “gostei muito”. Quanto à 

intensidade da firmeza os espécimes analisados das três semanas obtiveram médias situadas 

entre “um pouco menos firme do que eu gosto” e “do jeito que eu gosto” na escala utilizada. 

A média atribuída para classificação do grau de frescor ficou entre “moderado frescor” e 

“muito frescor”. Em relação à intenção de compra, os espécimes analisados das três semanas 

foram classificadas principalmente como “provavelmente compraria”, indicando boa 

aceitação dos espécimes analisados pelos consumidores. 

 

 

 
5.3.2.1 Comparação entre os espécimes analisados da 1ª semana 

 

 

Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha da 1ª semana estão 

apresentados no apêndice Ad, tabela 26. Verificou-se que os espécimes analisados não 

diferiram ao nível de erro de 5% em relação a todos os atributos estudados, evidenciando a 

homogeneidade das amostras no lote para os consumidores. As médias dos espécimes 

analisados na escala utilizada para avaliação de aparência, aroma e firmeza ficaram situadas 

entre “gostei” e “gostei muito”. Quanto à intensidade da firmeza os espécimes analisados 

obtiveram médias situadas principalmente em “do jeito que eu gosto” na escala utilizada. A 

média atribuída para classificação do grau de frescor ficou entre “moderado frescor” e “muito 

frescor”. Em relação à intenção de compra, os espécimes analisados foram classificados 

principalmente como ”provavelmente compraria”.  



83 

 

 

5.3.2.2 Comparação entre os espécimes analisados da 2ª semana 

 

 

Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha da 2ª semana estão 

apresentados no apêndice Ae, tabela 27. Verificou-se que os espécimes analisados não 

diferiram ao nível de erro de 5% em relação a todos os atributos estudados, evidenciando a 

homogeneidade dos espécimes analisados no lote para os consumidores. As médias dos 

espécimes analisados na escala utilizada para avaliação de aparência, aroma e firmeza ficaram 

situadas entre “gostei” e “gostei muito”. Quanto à intensidade da firmeza os dez espécimes 

analisados obtiveram médias situadas principalmente em “do jeito que eu gosto” na escala 

utilizada. A média atribuída para classificação do grau de frescor ficou entre “moderado 

frescor” e “muito frescor”. Em relação à intenção de compra, os espécimes analisados foram 

classificados principalmente como ”provavelmente compraria”.  

 

 

5.3.2.3 Comparação entre os espécimes analisados da 3ª semana 

 

 

Os resultados médios obtidos no teste de aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, 

grau de frescor e intenção de compra da 3ª semana estão apresentados no apêndice Af, tabela 

28. Verificou-se que os espécimes analisados não diferiram ao nível de erro de 5% em relação 

a todos os atributos estudados, evidenciando a homogeneidade no lote para os consumidores. 

As médias dos espécimes analisados na escala utilizada para avaliação de aparência, aroma e 

firmeza ficaram situadas entre “gostei” e “gostei muito”. Quanto à intensidade da firmeza os 

dez espécimes analisados obtiveram médias situadas principalmente em “do jeito que eu 

gosto” na escala utilizada. A média atribuída para classificação do grau de frescor ficou entre 

“moderado frescor” e “muito frescor”. Em relação à intenção de compra, os espécimes 

analisados foram classificados principalmente como “provavelmente compraria”.  

No apêndice Ag, tabelas 29, apêndice Ah, tabela 30 e apêndice Ai, tabela 31 estão 

apresentadas as porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição, associadas aos espécimes 

analisados por meio das escalas hedônicas utilizadas, correspondentes às porcentagens de 
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valores da escala de 9 a 6 (acima do ponto médio), 5 (ponto médio) e de 4 a 1 (abaixo do 

ponto médio), respectivamente, atribuídos pelos consumidores consultados, bem como as 

porcentagens de classificações acima do ideal (valores 5 e 4 da escala), ideal (valor 3) e 

abaixo do ideal (valores 2 e 1 da escala), e porcentagens relacionadas à compra do produto 

(valores 4 e 5), a dúvida em relação à compra do produto “talvez compraria, talvez não 

compraria” (valor 3) e à compra (valores 1 e 2). 

Observou-se que todos os espécimes analisados, nas três semanas, obtiveram elevadas 

porcentagens de aceitação da aparência, aroma, firmeza e frescor. Quanto à intensidade da 

firmeza foram classificados principalmente como ideal. Ao analisar a intenção de compra, 

observou-se que a maioria dos consumidores compraria os espécimes analisados nas três 

semanas. Na figura 20 estão apresentadas as distribuições em frequência dos valores da escala 

atribuídos pelos consumidores aos produtos quanto à aceitabilidade da aparência (a), aroma 

(b), firmeza (c) e frescor (d) das 3 semanas, período verão. Para os atributos “aparência”, 

“aroma” e “firmeza” os espécimes analisados foram classificados principalmente como 

“gostei” na escala utilizada, nas três semanas. Entretanto, para avaliação do grau de frescor 

dos espécimes analisados, observou-se que na terceira semana houve predomínio da opinião 

“gostei muito”, seguido do “gostei”, o que indica maior agrado dos consumidores pelos 

espécimes apresentados neste dia quando comparado às demais semanas. Na figura 21 

encontra-se a distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos para a intensidade de 

firmeza (a) e intenção de compra (b) dos espécimes analisados de tainha. Observou-se que a 

firmeza dos espécimes analisados atendeu às expectativas dos consumires nas três semanas, 

pois foram classificadas principalmente como “do jeito que eu gosto”. Em relação à intenção 

de compra, verificou-se que, após as análises das características em questão, a maioria dos 

consumidores compraria o produto (“certamente compraria” e “provavelmente compraria”), 

indicando alta aceitação do produto.  

Os gostos e desgostos descritos pelos consumidores da 1ª, 2ª e 3ª semana, estão 

apresentados nos apêndices Aj, tabela 32; apêndice Ak, tabela 33; apêndice Al, tabela 34; 

apêndice Am, tabela 35; apêndice An, tabela 36 e apêndice Ao, tabela 37 respectivamente. 

Quanto às razões de agrado, mas também de desagrado, verificou-se que as maiores 

frequências de citações dizem respeito à aparência, aroma, e firmeza dos espécimes 

analisados, atributos estes que foram mais utilizados pelos julgadores para qualificar os 

espécimes analisados, seja positivamente, ou negativamente nas 3 semanas, o que indica que 

estes foram os atributos mais importantes na hora da decisão da compra do pescado.  
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(a) 

 
(b) 

  
Figura 20 - Distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos pelos consumidores aos espécimes de 

tainha analisados quanto à aceitabilidade aparência (a), aroma (b), firmeza (c) e grau de frescor(d) - 
período verão, 2010   

 

(continuação) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 20 - Distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos pelos consumidores aos 
espécimes de tainha analisados quanto à aceitabilidade aparência (a), aroma (b), firmeza 
(c) e grau de frescor(d) - período verão, 2010   

 

(conclusão) 
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(a) 

 
 

(b) 

 
 

Figura 21 - Distribuição em frequência dos valores da escala atribuídos pelos consumidores aos 
espécimes de tainha analisados quanto à intensidade da firmeza (a) e intenção de compra 
do produto (b) – período verão, 2010 
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5.3.3 Confronto dos resultados do teste de ADQ e teste de aceitabilidade 

 

 

 A correção entre os dados de aceitabilidade e ADQ está apresentada no apêndice Ap, 

tabela 38. Observou-se que os resultados de aceitabilidade e de ADQ não se correlacionaram 

significativamente para os atributos estudados, e isto pode ser justificado pela semelhança 

entre os espécimes analisados dentro de um lote/semana (demonstrado pela figura 1- perfil 

sensorial) ou que o grupo de consumidores avaliou os espécimes analisados de forma 

diferenciada da equipe treinada. Ressalta-se que a equipe passou por treinamento criterioso, 

com a oportunidade de conhecer os diferentes estágios de frescor da tainha, suas mudanças 

com o decorrer do tempo para cada atributo em estudo. Os consumidores, por sua vez, 

utilizaram-se de seus conhecimentos pessoais adquiridos durante a vida na prática de compra 

de pescado. Além disso, as pessoas escolhidas para participarem da equipe passaram por 

testes para verificar suas habilidade sensoriais, enquanto os consumidores, participantes do 

trabalho poderiam apresentar capacidades variáveis de percepção e discriminação de 

caracteres sensoriais relevantes para a avaliação do pescado, levando a resultados bastante 

distintos. Por isso, para aplicação da análise sensorial no sistema de inspeção e autocontrole 

de pescado é fundamental que seja previamente realizado um trabalho criterioso de 

treinamento da equipe sensorial, como já recomendado acima no texto, para que assim os 

resultados possam ser confiáveis. 

Entre os atributos avaliados na ADQ, observou-se que a intensidade da pigmentação, 

transparência do globo ocular, delineamento da pupila, odor característico e firmeza da carne 

se correlacionaram significativamente com Avaliação Global de Frescor (correlação de 

0,7144; 0,7696; 0,6484; 0,7683; 0,6757, respectivamente), indicando que estes atributos 

foram importantes na determinação de frescor para este pescado. Para o teste de 

aceitabilidade, verificou-se que para os consumidores, o aroma foi o atributo que teve maior 

grau de correlação com o grau de frescor do mesmo (correlação de 0,6596). 

Os quadros 1, 2, 3, 4 resumem as correlações obtidas através deste, conforme o 

exposto acima.  

 

Não Houve Correção significativa entre os dados de ADQ e TA 

Quadro 1 - Correlação entre os dados obtidos através da Análise Descritiva Quantitativa e Teste de Aceitabilidade, 
realizado com espécimes de tainha - período verão, 2010 
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Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “intenção de compra” 

 Grau de correção Nível de significância 

Aparência 0,6240 0,0002 

Quadro 2 - Correlação entre os dados obtidos através do Teste de Aceitabilidade. Verificação dos atributos que 
melhor correlacionaram com o atributo “Intenção de compra” – período verão, 2010 

 

 

Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “grau de frescor” 

 Grau de correção Nível de significância 

Aroma 0,6596 0,0001 

Quadro 3 - Correlação entre os dados obtidos através do Teste de Aceitabilidade. Verificação dos atributos que 
melhor correlacionaram com o atributo “Grau de frescor” – período verão, 2010 

 

 

Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “grau de frescor” 

 Grau de correção Nível de significância 

Intensidade da pigmentação 0,7144 0,0001 

Transparência do globo ocular 0,7696 0,0001 

Delineamento da pupila 0,6484 0,0001 

Odor característico 0,7683 0,0001 

Firmeza da carne 0,6757 0,0001 

Quadro 4 - Correlação entre os dados obtidos através da Análise Descritiva Quantitativa. Verificação dos atributos 
que melhor correlacionaram com o atributo “Avaliação global do frescor” – período verão, 2010 

 

 

5.4. COMPARATIVO INVERNO E VERÃO (EQUIPE TREINADA E CONSUMIDORES) 

 

 

 Ao final do experimento, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson para as 

duas estações (Apêndice Aq, tabela 39), considerando-se todos os espécimes em estudo. 

Quando analisado o período inverno, isoladamente, observou-se correlação entre as notas 

atribuídas pelos consumidores para o atributo “aroma” e as notas atribuídas pela equipe 

treinada para “odor característico” (correlação de 0,7679, com nível de significância de 

0,001% no teste de t-student). No entanto, ao unir os dados do período inverno e verão, esta 

correlação decresceu (correlação de 0,6506, com nível de significância de 0,001%). Para os 
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demais atributos em estudo, não se observou correlação significativa entre os resultados 

obtidos através da ADQ e do teste de aceitabilidade, o que mostra que os consumidores 

analisam a tainha de forma diferenciada da equipe treinada, ou de alguma forma, apresentam 

uma percepção diferenciada em relação às amostras. Deve-se ressaltar que o consumidor usa 

o recurso de forma empírica, enquanto a equipe treinada recebeu, previamente às avaliações, 

orientações e padronizações para a tomada de decisões, a partir de conhecimento técnico 

recomendado pelo Codex Alimentarius  e também a partir de parâmetros determinados pelo 

Regulamento de Inspeção Industrial de Sanitária de Produtos de Origem Animal, vigente no 

país – Decreto-Lei 30.691/1952. Soares (2007) argumenta que os consumidores não possuem 

informações perfeitas sobre os atributos do pescado e por isso estabelecem seu próprio padrão 

de qualidade do pescado.  

 Observou-se ainda que todos os atributos utilizados no teste de aceitabilidade 

(“aparência”, “aroma”, “firmeza” e “grau de frescor”) apresentaram-se diretamente 

correlacionados com a intenção de compra do produto, o que demonstra que, de fato, estes 

atributos são importantes para o consumidor na decisão de aquisição deste tipo de produto. Ao 

pesquisar o perfil de consumidores de pescado em feiras livre, Vasconcellos (2010), afirmou 

que as principais características citadas pelos entrevistados na escolha do pescado para 

compra foram: olhos (33,4%), brânquias (30,1%), firmeza da carne (28,2%), cor característica 

(19,1%), cheiro específico (11,8%), escamas (6,6%), superfície limpa (4,4%), dados similares 

aos encontrados na presente pesquisa. 

 Na ADQ, os resultados mostraram que os principais atributos que correlacionam com 

a avaliação global do frescor foram “pigmentação característica”, “delineamento da pupila” e 

“coloração das brânquias”, “odor característico”, “odor pútrido” (inversamente 

correlacionado) e “firmeza” o que indica que estas são características importantes a serem 

utilizadas para avaliação de frescor de tainha.  

 Os quadros 9, 10, 11 e 12 resumem as correlações obtidas entre os dados de ADQ e 

teste de aceitabilidade. 

 

 

Atributo no teste de 

ADQ 

Atributo no TA Grau de correlação Nível de 

significância 

Odor característico Aroma 0,6506 0,0001 

Quadro 9 - Correlação entre os dados obtidos através da Análise Descritiva Quantitativa e Teste de 
Aceitabilidade, realizado com espécimes de tainha - período inverno e verão, 2009/2010 

 



91 

 

 

 

Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “intenção de compra” 

 Grau de correção Nível de significância 

Aparência 0,8935 0,0001 

Aroma 0,8599 0,0001 

Firmeza 0,8710 0,0001 

Classificação da firmeza 0,7636 0,0001 

Grau de frescor 0,8963 0,0001 

Quadro 10 - Correlação entre os dados obtidos através do Teste de Aceitabilidade. Verificação dos 
atributos que melhor correlacionaram com o atributo “Intenção de compra” - período 
inverno e verão, 2009/2010 

 
 
 
Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “grau de frescor” 

 Grau de correção Nível de significância 

Aparência 0,8305 0,0001 

Aroma 0,9166 0,0001 

Firmeza 0,8515 0,0001 

Classificação da firmeza 0,8515 0,0001 

Intenção de compra 0,7059 0,0001 

Quadro 11 - Correlação entre os dados obtidos através do Teste de Aceitabilidade. Verificação dos 
atributos que melhor correlacionaram com o atributo “Grau de frescor” - período inverno e 
verão, 2009/2010 

 

 

Teste de Aceitabilidade: correlação com o atributo “grau de frescor” 

 Grau de correção Nível de significância 

Intensidade da pigmentação 0,7024 0,0001 

Delineamento da pupila 0,7012 0,0001 

Coloração das brânquias 0,7004 0,0001 

Odor característico 0,8498 0,0001 

Odor pútrido -0,6921 0,0001 

Firmeza da carne 0,6732 0,0001 

Quadro 12 - Correlação entre os dados obtidos através da Análise Descritiva Quantitativa. Verificação dos 
atributos que melhor correlacionaram com o atributo “Avaliação global do frescor” - período 
inverno e verão, 2009/2010 

 
 

Além disso, observou-se que de modo geral, a equipe treinada (Apêndice Ar, tabela 

40) considerou que não houve diferença significativa entre os espécimes analisados no 
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período inverno e verão. Apenas para os atributos “odor característico” e “firmeza da carne” 

foi observado diferença significativa entre os dois períodos, porém, pela avaliação global, 

julgou os espécimes analisados estarem na mesma condição de frescor, ou seja, a estação do 

ano não influenciou o frescor da tainha. 

Entretanto, para os consumidores (Apêndice As, tabela 41), houve diferença 

significativa entre os espécimes analisados do período inverno e do período verão. De acordo 

com os resultados, os espécimes analisados do período verão apresentaram-se mais frescos em 

relação ao outro período. 

A época de maior desembarque de tainhas ocorre entre abril e maio (PAES et al, 

2009), ou seja, no período denominado como “inverno” incluiu o mês de maio, e desta forma, 

provavelmente o estado de frescor da tainha não estaria inferior ao estado de frescor 

observado no período verão, como avaliado pelos consumidores.  

Ainda, deve-se considerar que no mês de maio, muitas espécimes de Mugil liza 

encontram-se em período reprodutivo, e, desta forma apresentam desenvolvimento das 

gônadas, além de acúmulo de gordura abdominal (IBAMA, 2007). Estas características 

podem ter influenciado na avaliação da firmeza da carne, tanto por parte da equipe treinada, 

como dos consumidores sem que houvesse relação com o estado de frescor. Vale ressaltar 

que, a equipe foi treinada para avaliar a firmeza da carne na região dorsal, assim, apenas o 

fator “acúmulo de gordura abdominal” pode ter interferido neste aspecto. É importante 

também considerar os diversos fatores relacionados à logística do produto e que interferem no 

frescor como um todo do produto. Algumas vezes há a presença de comerciantes 

intermediários, já que há um complexo sistema desde a captura até distribuição no ponto 

atacadista, que poderia ocasionar em um longo período até a chegada do produto ao destino 

final. 

É importante ressaltar que este estudo deve ser realizado para cada uma das espécies 

de peixes de interesse de consumo humano, considerando suas características próprias de 

habitat, biologia e esforços de pesca.  

 

 

5.5 AVALAÇÃO DE PERFIL DOS CONSUMIDORES 

 

 

Conforme observado no apêndice At, tabela 42; apêndice Au, tabela 43; apêndice Av, 

tabela 44 e  apêndice Aw, tabela 45, os motivos que levam ao consumo de pescado, as 
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espécies de pescado mais consumidas, frequência de consumo e a forma de embalagem, 

apresentaram perfil semelhantes quando comparada as respostas dos homens e das mulheres, 

ou seja, o sexo não influenciou nestes atributos. Quando questionado o local de compra 

(Apêndice Ax, tabela 46), observou-se que, a frequência de mulheres que compram pescado 

em feiras livres é maior do que de homens, que majoritariamente optam pela compra em 

supermercados. Mesmo assim, em pesquisa realizada por Minozzo et al. (2008) em 

supermercados, constatou-se que cerca de 50 a 70% dos consumidores de pescado em 

supermercados são do sexo feminino. De acordo com Soares (2007), os locais de compra de 

pescado seguem a seguinte distribuição: 24,45% em supermercados, 15,50% em feiras livres e 

mercados de peixes, 13,06% em peixarias e açougues, 12,32% foi de produção própria e 

11,76% de mercados estaduais e municipais, sendo os 22,91% restantes foram distribuídos 

entre vendedores ambulantes, particulares e pescador, mercearias e quitandas. 

Quando questionado aos consumidores o que eles levam em consideração na hora da 

compra (Apêndice Ay, tabela 47), observou-se que o fator “preço” foi citado em maior 

frequência pelas mulheres (13,41%) quando comparado aos homens (4,76%). Vasconcellos 

(2010) verificou que quanto maior a renda, maior o consumo de pescado, sendo que, as 63,7% 

das pessoas que possuíam renda entre R$0,00 e R$700,00, consumiam pescado, e esta 

porcentagem aumentou gradativamente conforme aumento da renda (70,4% para renda entre 

R$700,00 e R$1200,00; 71,3% para renda entre R$1200,00 a R$2200,00 e 80,4% para 

pessoas com renda acima de R$2200,00).   

Em relação à classe social, observou-se que o motivo pelo consumo de pescado não é 

afetado pelo extrato social (Apêndice Az, tabela 48). Entretanto, ao analisar as espécies de 

pescado consumidas, observou-se que algumas espécies (Apêndice Ba, tabela 49) foram mais 

frequentemente citadas pelas classes mais elevadas, como ocorre com o abadejo, anchova, 

salmão e sardinha. Em contrapartida, outras espécies foram mais frequentemente lembradas 

pelas classes mais baixas, como por exemplo, a merluza e a corvina. De acordo com 

levantamento bibliográfico realizado por Soares (2007), as espécies de água salgada de maior 

consumo, sem considerar renda, foram pescada, sardinha e bagre. Este mesmo autor verificou 

que nas famílias de renda per capta mensal acima de R$1601,00 predomina o consumo de 

pescado de água salgada, enquanto nas famílias com renda per capta mensal de até R$600,00, 

predomina o consumo de pescado de água doce. Entretanto, na Região Sudeste e Sul do 

Brasil, o autor afirmou que há predomínio no consumo de espécies de água salgada 

independente da renda, fato este confirmado pela nossa pesquisa. 
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Em relação à frequência de consumo (Apêndice Bb, tabela 50), não se observou 

nenhuma tendência marcante, apenas é importante ressaltar, que apenas um consumidor fazia 

parte do grupo C2. De qualquer forma, é importante lembrar que a renda é um dos fatores que 

facilitam o consumo de peixe, e caso o número de entrevistados fosse maior, talvez a relação 

frequência de consumo x classe social ficasse melhor evidenciada neste estudo. As 

frequências obtidas no item “local de compra do pescado” (Apêndice Bc, tabela 51), 

evidenciou que as classes mais elevadas optaram em sua maioria pela compra em 

supermercados, enquanto nas classes mais baixas, as feiras livres e peixarias representaram 

grande importância na compra deste produto. De acordo com estudo de Vasconcelos (2010), 

41,3% dos consumidores optam pela compra de pescado em feiras livres, enquanto 42,7% 

preferem os supermercados. Entretanto, é importante ressaltar que a pesquisa conduzida por 

esta autora foi desenvolvida em feiras-livre, o que aumenta a população que prefere este local 

de compra de um modo geral. 

 A forma de embalagem (Apêndice Bd, tabela 52) também indicou diferença nos perfis 

entre as classes sociais, sendo que as classes mais elevadas optam principalmente pelo 

pescado congelado (embalagem industrializada ou de supermercado) enquanto as classes mais 

baixas preferem o pescado fresco inteiro. Este achado corrobora com Barros (2001), que 

afirmou a existência de dois grupos de consumidores: o de consumidores mais exigentes 

quanto a qualidade do pescado e a regularidade na oferta e este primeiro grupo não apresenta 

restrições ao congelamento do pescado, pois acredita que essa forma de comercialização 

diminui a possibilidade de deterioração do pescado, e o segundo grupo formado por 

consumidores que julgam o pescado pelos aspectos sensoriais, com menor exigência quanto à 

regularidade da oferta. Este segundo grupo prioriza o preço na hora da compra.  

Em relação às características que são levadas em consideração na hora da compra 

(Apêndice Be, tabela 53), observou-se que a aparência e o aroma foram os atributos mais 

citados em todas as classes sociais. O preço foi citado com maior frequência pela classe B2 e 

a textura pela classe C1. De acordo com Vasconcellos (2010), dentre as pessoas que 

consomem pescado pelo menos uma vez ao mês, o preço tem importância na decisão de 

consumo da seguinte forma: 90% disseram que o preço exerce “muito pouca” importância na 

decisão do consumo, 81,5% disseram exercer “pouca” importância, 70,6% comentaram ser 

“indiferente”, enquanto, 71,5% e 65,2% afirmaram ser “muito” e “muitíssimo” importante, 

respectivamente. 
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Ao analisar os grupos etários, não se observou grandes diferenças de comportamento 

entre os diferentes grupos, apenas chama-se atenção para a forma de embalagem (Apêndice 

Bf, tabela 54), em que a opção “fresco inteiro” foi citada como preferida em maior frequência 

pelos grupos de pessoas com mais de 50 anos. Talvez as pessoas nesta faixa etária possa ter 

adquirido o hábito de compra na forma fresco inteiro e mantiveram este costume. A partir da 

década de 80 houve grandes mudanças na indústria agroalimentar, com consequente aumento 

da produção de alimentos semi-prontos (TARDIDO; FALCÃO, 2006). Tal fato pode justificar 

os dados encontrados de que a opção congelada, ou em filé ocorreu em maior frequência entre 

os grupos mais jovens. Em estudo realizado para se determinar o perfil alimentar de idosos, 

Lima- Filho et al. (2008) verificou que apenas 17,7% dos idosos entrevistados consomem 

alimentos congelados ou prontos em geral e de acordo com este mesmo autor, tal fato pode 

ser explicado pela crença de que os alimentos preparados em casa são mais saudáveis.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo permitiu concluir que: 

1- Os parâmetros sensoriais relevantes e significativos para avaliação da tainha através 

da ADQ são: “pigmentação característica”, “delineamento da pupila” e “odor característico” 

2- Para o consumidor, os atributos relevantes para determinação do frescor da tainha 

são: “aparência”, “aroma” e “firmeza” 

3- Os consumidores apresentam uma percepção diferenciada dos parâmetros de frescor 

do pescado em relação à equipe treinada. 

4- Não houve diferença significativa entre os espécimes, no que se refere à avaliação 

de frescor, no período inverno e verão. 

5- Conhecer “como” o consumidor percebe o pescado é importante tanto para o setor 

produtivo quanto para os órgãos normatizadores e fiscalizadores, pois a partir desse 

conhecimento é possível identificar formas mais eficazes de estabelecer comunicação e 

informação ao consumidor sobre qualidade e frescor do pescado. 

6- A avaliação e manutenção do frescor do pescado durante a cadeia produtiva 

depende da atuação de profissionais capacitados para realizar análises sensoriais 

padronizadas, espécie-específicas e passíveis de serem rastreadas.  
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APÊNDICE A - Convite impresso para participação em equipe de análise sensorial de tainha - 
2009 

 
CONVITE PARA PARTICIPAR DE EQUIPE PARA ANÁLISE 

SENSORIAL 
 

Você já deve ter ouvido falar em avaliadores profissionais de vinhos, que diferenciam 

produtos de safras diferentes apenas pelo odor. O que torna esses avaliadores capazes de tal 

façanha é principalmente o treinamento que eles recebem. 

 

Neste momento desejamos formar uma equipe treinada de avaliadores e gostaríamos 

de convidá-lo(a) a ser um de nossos colaboradores oficias. 

 

Sabemos que você possui suas próprias atribuições, as quais ocupam basicamente todo 

o expediente normal de seu trabalho, mas assim mesmo, a sua participação na equipe de 

avaliadores é importante para nós. Ser um(a) membro(a) de nossa equipe não exigirá de você 

nenhuma habilidade excepcional, não tomará muito o seu  tempo e não envolverá nenhuma 

tarefa difícil. 

 

A equipe avaliará a qualidade sensorial de pescado (corvina, tainha, pescada e 

sardinha), ajudando a definir parâmetros para determinação do grau de frescor de pescado. 

Lembramos que não será necessário degustar nenhum produto, pois as análises serão pautadas 

nos atributos visuais, táteis e olfativos. O que buscamos é uma colaboração efetiva, 

profissional, dinâmica e principalmente sincera.  

 

Se você deseja participar da equipe de avaliadores, por favor, preencha o questionário 

em anexo e retorne, preferencialmente, no prazo de uma semana a partir da entrega. 

 

Se você tiver qualquer dúvida, ou precisar de informações adicionais, pro favor, entre 

em contato conosco pelo ramal ou e-mail: bia_lie@yahoo.com.br 

 

Atenciosamente, 

Beatriz Lie Yamamoto 
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Nome completo: _______________________________________________ Ramal: 

Data de aniversário: _____/______ 

 

1. Você sabe o que é ou tem alguma idéia do que é análise sensorial? 

[    ]  Sim   [    ]  Não 

 

2. Você gostaria de ser um dos colaboradores no processo de análise sensorial? 

 [    ]  Sim   [    ]  Não 

 

3. Existe algum dia ou horário no qual você não poderá participar das sessões de análise 

sensorial? Quais?  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

4. Indique os períodos que você pretende tirar férias ou se ausentar da instituição por outras 

razões: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

5. Cite aromas que você desgosta muito: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

6. Você é capaz de citar um alimento que com o tempo adquire odor rançoso? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

7. Você é capaz de citar um alimento que possua brilho na superfície? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

8. Você tem algum problema de saúde que contra-indique o contato (com as mãos/ aroma) 

com pescado? 
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_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

9. Você possui alguma doença que prejudique sua acuidade visual e/ou capacidade de 

perceber odores e/ou capacidade tátil? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

10. Você está tomando alguma medicação que poderia influir sobre a sua capacidade de 

perceber odores? Em caso positivo, explique por favor: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

11. Indique se você possui: 

Diabetes [    ] Hipoglicemia [    ] 

Alergia a alimentos [    ] Hipertensão [    ] 

Doenças bucais [    ] Dentaduras / aparelho [    ] 

Resfriados freqüentes [    ] 

 

12. Você é fumante? 

  Sim [    ]     Não [    ] 

 

13. Por favor indique sua faixa etária: 

[    ] 15-20 

[    ] 21-30 

[    ] 31-40 

[    ] 41-50 

[    ] 51-60 
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APÊNDICE B - Modelo de ficha utilizada para Análise Descritiva Quantitativa de tainha por 
equipe treinada - 2009 

Nome:_______________________________  Amostra: ______________  Data: ____ / ___ /  
 

Pescado- TAINHA- análise descritiva quantitativa 
Aparência 

Aparência superficial           
1. Brilho superficial           

         F  

     
                                                              Ausente       Muito  

2. Cor superficial característica           
         F  

      
                                                                                   Pouco       Muito  

Aparência dos olhos            
3. Transparência do globo ocular           

        F   

      
 Pouco       Muito  
4. Delineamento da pupila           

         F  

     
                                                                                Pouco       Muito  

5. Forma do globo ocular            
        F   

      
 Côncavo       Convexo  

Aparência das brânquias            
6. Coloração das brânquias            

       F    

       
 Marrom       Vermelho 

vivo 
 

Odor            
7. Odor característico           

       F    

      
                                                        Ausente       Muito  

8. Odor pútrido           
F           

    
                                                         Ausente       Muito  

9.Odor rançoso           
F           

    
                                                         Ausente       Muito  

Textura não oral           
10. Firmeza da carne           

       F    

       
 Pouco       Muito  

Avaliação global do frescor           
        F   

       
 Deteriorado       Fresco  

Observação: F= Referência do peixe fresco utilizado no treinamento      
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APÊNDICE C - Glossário elaborado durante treinamento da equipe de análise sensorial para 
avaliação de tainhas - 2009 

 

Descritor Definição Referências 

Aparência Superficial   

1. Brilho 
superficial 

Intensidade de brilho característico de pescado 
percebido em toda superfície corporal. O brilho 
é característico de uma superfície reluzente. 

Ausente: Pescado deteriorado 
Muito: Pescado fresco 

2. Cor superficial 

Cor característica do pescado na superfície 
corporal, que se torna opaco ou com coloração 
alterada conforme há perda de frescor.  
-Tainha: Prateada, com regiões acinzentadas, 
podendo ter áreas douradas ou levemente 
amareladas. 

Pouco: Pescado deteriorado 
Muito: Pescado fresco 

3. Intensidade da 
pigmentação 

Intensidade da cor característica do pescado 
percebido na superfície do mesmo. Conforme há 
perda de frescor, há diminuição na intensidade 
da pigmentação. 

Pouco: Pescado deteriorado 
Muito: Pescado fresco 

Aparência dos olhos   

1. Transparência 
do globo 
ocular 

Transparência do globo ocular, que se torna 
opaco conforme há perda de frescor. A 
transparência do globo ocular  é máxima quando 
permite a passagem de luz e o aparecimento de 
uma imagem distinta.  

Pouco: Pescado deteriorado 
   Muito: pescado fresco 

2. Delineamento 
da pupila 

Delimitação da circunferência da pupila do 
pescado, conforme há perda de frescor, há perda 
do delineamento. Atribui-se nota 10 quando 
100% da circunferência está bem delimitada, 
50% quando metade da circunferência está bem 
delimitada e assim por diante, seguindo as 
proporções. 

Pouco: Pescado deteriorado 
Muito: Pescado fresco 

3. Forma do globo 
ocular 

Formato do globo ocular do pescado quando 
observa-se a região ocular paralelamente ao 
pescado. Considera-se nota 5 quando o globo 
ocular apresenta-se plano; nota 10 quando 
completamente convexo (globo ocular saliente à 
superfície do pescado); e nota 0 quando 
completamente côncavo (globo ocular retraído 
em relação à superfície do pescado) 

Côncavo:Pescado deteriorado 
Convexo:Pescado fresco 

   
Aparência das 

brânquias 
  

1. Coloração das 
brânquias 

Coloração das brânquias; com a perda de frescor 
há alteração da coloração característica. No 
pescado fresco observa-se coloração vermelho e 
se torna marrom conforme há perda de frescor. 
Pode-se observar a coloração vinho quando há a 
situação intermediária de frescor. 
 

Marrom: pescado deteriorado 
Vermelho:Pescado fresco 

Odor  
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1. Odor 
caracterítico 

Intensidade do aroma característico de pescado. 
O aroma característico é suave, agradável, de 
maresia e/ou algas. 

Ausente: Pescado deteriorado 
Muito: Pescado fresco 

2. Odor rançoso 

Intensidade do aroma rançoso, característico de 
deterioração gordurosa. O odor rançoso pode ser 
percebido em alguns peixes conforme há perda 
de frescor.  

Ausente: Pescado frescor 
Muito: Pescado deteriorado 

3. Odor pútrido 
Intensidade do aroma  pútrido, que é percebido 
conforme há deterioração de proteínas 
decorrente da perda de frescor. 

Ausente: pescado fresco 
Muito:Pescado deteriorado 

   
Textura não oral   

2 Firmeza da 
carne 

É a característica percebida quando pressiona-se 
levemente a região dorsal do corpo do peixe 
com o dedo indicador.  

Pouco: Pescado deteriorado 
Muito: Pescado fresco 

 
Avaliação global do frescor 

Avaliação global do 
frescor 

É a avaliação do estado de frescor do pescado 
considerando todos os atributos avaliados 
previamente.  

Deteriorado: Pescado 
deteriorado 
Fresco: Pescado fresco 

 
Observação:  

Pescado fresco: Pescado obtido no dia da avaliação 
           Pescado deteriorado: Pescado armazenado em geladeira a aproximadamente 4°C por 7 
dias 
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APÊNDICE E 

Tabela 1 - Comparação das médias das amostras de tainha avaliadas por 16 julgadores com três 
repetições, pelo teste de Tukey ao nível de erro de 5% de probabilidade, para validação da 
equipe treinada – 2009 

 Tainha (Mugil Liza, Valenciennes, 1836) 

ATRIBUTOS Fresco Intermediário Deteriorado d.m.s. (5%) 

Aparência     

Brilho superficial (i) 7,4 ± 2,0 a 6,9 ± 1,6 a 5,7 ± 1,3 b 0,65 

Cor superficial característica 7,7 ± 1,6 a 7,0 ± 1,5 b 5,8 ± 1,5 c 0,71 

Aparência dos olhos     

Transparência do globo ocular 7,1 ± 1,2 a 5,9 ± 1,4 b 4,3 ± 1,4 c 0,62 

Delineamento da Pupila 8,0 ± 1,4 a 6,8 ± 1,3 b 4,8 ± 1,6 c 0,69 

Forma do globo ocular 7,2 ± 1,5 a 5,5 ± 1,5 b 3.4 ± 1,4 c 0,65 

Aparência das brânquias     

Coloração das brânquias 5,9 ± 1,3 a 5,3 ± 1,1 a 3,6 ± 1,5 b 0,60 

Odor     

Odor característico (i) 6,7 ± 1,3 a 5,1 ± 1,5 b 3,3 ± 1,3 c 0,56 

Odor pútrido (i) 0,2 ± 0,9 c 1,6 ± 1,6 b 3,2 ± 2,2 a 0,64 

Odor rançoso (i) 0,1 ± 0,5 b 0,5 ± 1,2 a 0,8 ± 1,4 a 0,34 

Textura não oral     

Firmeza da carne 6,7 ± 1,0 a 5,2 ± 1,3 b 4,0 ± 1,2 c 0,50 

Avaliação global do frescor 7,3 ± 1,3 a 5,7 ± 1,5 b 3,6 ± 1,4 c 0,62 

d.m.s. : diferença mínima significativa do teste de Tukey ao nível de erro de 5% de probabilidade. 
As amostras (média ± desvio padrão) seguidas de mesmas letras minúsculas na linha não diferem ao nível 
de 5%. 
(i): interação amostra x julgador significativa ao nível de erro de 5% (valor da estatística F≥1,59)
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APÊNDICE F 
Tabela 2 - Níveis de significância (p) para julgadores em função da discriminação das amostras (pamostra) e da repetibilidade (prepetição), para validação de equipe treinada de análise 

sensorial de tainha – 2009    
 (continuação) 

Julgadores 
Atributos Fator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

p amo 0, 0003 0, 1777 0, 7122* 0, 0758 0, 4203 0, 0026 0, 3237 0, 0008 0, 0057 0, 0844 0, 6134* 0, 6494* 0, 0086 0, 0856 0, 8567* 0, 0606 1.Brilho 

superficial p rep 0, 6899 0, 7010 0, 4951 0, 9130 0, 7921 0, 6159 0, 5032 0, 1643 0, 0154* 0, 6891 0, 8204 0, 4242 0, 0810 0, 6711 0, 7917 0, 3799 

p amo 0, 0054 0, 3236 0, 8012* 0, 2869 0, 5659* 0, 0284 0, 3243 0, 0007 0, 3071 0, 0769 0, 9284* 0, 8232* 0, 0522 0, 0997 0, 6913* 0, 0485 
2.Pigmentação 

p rep 0, 1308 0, 6944 0, 6352 0, 4243 0, 6373 0, 1828 0, 4820 0, 0199* 0, 1559 0, 7015 0, 9609 0, 7445 0, 3910 0, 5730 0, 7508 0, 2965 

p amo 0, 0003 0, 4572 0, 0788 0, 6078* 0, 0934 0, 0030 0, 0061 0, 0037 0, 0173 0, 0397 0, 4384 0, 2669 0, 0012 0, 0142 0, 0459 0, 1199 3.Transparência 

do globo ocular p rep 0, 1160 0, 7467 0, 7697 0, 9310 0, 6350 0, 1669 0, 3718 0, 1347 0, 0082* 0, 9989 0, 1489 0, 8565 0, 5395 0, 7968 0, 3579 0, 5677 

p amo 0, 0001 0, 4820 0, 0319 0, 6104* 0, 1592 0, 0021 0, 0034 0, 0026 0, 2739 0, 0575 0, 1402 0, 2771 0, 0002 0, 0564 0, 0602 0, 2782 4. 

Delineamento 

da Pupila 

p rep 
0, 4444 0, 5512 0, 0465* 0, 7595 0, 7778 0, 1698 0, 8788 0, 1952 0, 5944 0, 9256 0, 4000 0, 6009 0, 2166 0, 4660 0, 1043 0, 3822 

p amo 0, 0002 0, 1747 0, 4026 0, 1464 0, 2159 0, 0014 0, 0001 0, 0035 0, 0134 0, 0482 0, 1200 0, 2004 0, 0055 0, 0127 0, 0293 0, 1860 5. Forma do 

globo ocular p rep 0, 1373 0, 2556 0, 5974 0, 1702 0, 9794 0, 9604 0, 0789 0, 3521 0, 0878 0, 6700 0, 1993 0, 4720 0, 8249 0, 4334 0, 2307 0, 6641 

p amo 0, 0140 0, 1323 0, 2841 0, 1839 0, 0130 0, 0006 0, 0015 0, 0005 0, 9411* 0, 0738 0, 1950 0, 1907 0, 0162 0, 1303 0, 9591* 0, 2777 6.Cor das 

brânquias p rep 0, 2751 0, 5667 0, 1639 0, 4897 0, 8302 0, 2648 0, 8013 0, 0114* 0, 7706 0, 9228 0, 7609 0, 3545 0, 5106 0, 4176 0, 8247 0, 0642 

p amo 0, 0055 0, 0027 0, 3902 0, 0118 0, 1423 0, 0012 0, 0134 0, 0005 0, 4666 0, 0436 0, 0222 0, 1989 0, 0006 0, 0438 0, 0456 0, 1184 7. Odor 

característico p rep 0, 2002 0, 0500 0, 4225 0, 1801 0, 9682 0, 3785 0, 4235 0, 1078 0, 7488 0, 7926 0, 8206 0, 8309 0, 2551 0, 3491 0, 2511 0, 8803 

p amo 0, 1134 0, 0214 0, 3427 0, 0650 0, 0507 0, 0001 0, 4444 0, 0003 0, 2437 0, 0623 0, 0982 0, 2755 0, 1801 0, 1376 0, 1008 0, 4070 
8.Odor pútrido 

p rep 0, 4444 0, 1668 0, 9556 0, 2822 0, 7200 0, 0181* 0, 4444 0, 1190 0, 9312 0, 9116 0, 8258 0, 6765 0, 3832 0, 8259 0, 9507 0, 7166 

p amo 0, 1784 - - - 0, 4448 - - - 0, 6162* - 0, 0098 0, 1395 - 0, 4444 0, 0460 - 9. Odor 

Rançoso p rep 0, 1661 - - - 0, 8371 - - - 0, 6162 - 0, 3132 0, 2524 - 0, 4444 0, 7015 - 

p amo 0, 1932 0, 0375 0, 1293 0, 4306 0, 0994 0, 0001 0, 3281 0, 0035 0, 1044 0, 0330 0, 0165 0, 1928 0, 0611 0, 0251 0, 1007 0, 0508 
10. Firmeza 

p rep 0, 1121 0, 7872 0, 6047 0, 9555 0, 9162 0, 3352 0, 6469 0, 2314 0, 5749 0, 8893 0, 7772 0, 9995 0, 8598 0, 0304* 0, 1082 0, 3755 

p amo 0, 0004 0, 0286 0, 3042 0, 0778 0, 1075 0, 0001 0, 0896 0, 0017 0, 1070 0, 0547 0, 0368 0, 2010 0, 0035 0, 0446 0, 0630 0, 0678 11. Avaliação 

global p rep 0, 1913 0, 6923 0, 5514 0, 4612 0, 9825 0, 6104 0, 6414 0, 6083 0, 1246 0, 8251 0, 5182 0, 6342 0, 1017 0, 3682 0, 8670 0, 7660 
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- Não houve discriminação (praticamente mesmo valor da escala para as 3 amostras)  
* Não atendimento ao especificado para pamostra e prepetição 

             
 

   

                 

Número de atributos em 

que discriminou as 

amostras (p<0,50) 

11 11 9 9 10 11 11 11 9 11 9 9 11 11 8 11 

Número de atributos com 

falta de repetibilidade 

(p<0,05) 

0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 

(Conclusão) 
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APENDICE G 
Tabela 3 - Valores médios obtidos nas 3 semanas de avaliação dos espécimes analisados de tainha por 10 

julgadores treinados e selecionados para análise descritiva quantitativa - período inverno, 2009 1 

AMOSTRAS 
ATRIBUTOS 1ªsemana 2ªsemana 3ªsemana 

D.M.S. 
(5%) 

Aparência     
1. Cor superficial característica 8,7 ± 0,4 a 8,6 ± 0,5 ab 8,5 ± 0,6 b 0,14 

Olhos     
2. Transparência do globo ocular 7,7 ± 0,6 a 7,8 ± 0,4 a 7,5 ± 0,7 b 0,16 
3. Delineamento da pupila 8,8 ± 0,5 a 8,6 ± 0,6 b 8,4 ± 0,7 c 0,16 
4. Forma do globo ocular 7,6 ± 0,8 a 7,4 ± 0,7 ab 7,2 ± 0,9 b 0,26 

Brânquias     
5. Coloração das brânquias 7,0 ± 0,7 a 6,7 ± 0,7 b 6,4 ± 0,9 c 0,24 

Aroma/ odor     
6. Odor característico 6,8 ± 0,4 a 6,7 ± 0,5 a 6,2 ± 0,8 b 0,18 
7. Odor pútrido 0,1 ± 0,2 b 0,1 ± 0,3 b 0,4 ± 0,6 a 0,12 
8. Firmeza da carne 6,8 ± 0,5 a 6,6 ± 0,6 b 6,5 ± 0,7 b 0,17 

9. Avaliação global do frescor 7,7 ± 0,5 a 7,6 ± 0,6 a 7,1 ± 0,8 b 0,19 
1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores 
seguidos de letras diferentes são estatisticamente diferentes ao nível de erro de 5% 
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APENDICE H 
Tabela 4 - Valores médios obtidos na avaliação dos espécimes analisados de tainha na 1ª semana por 10 julgadores treinados e selecionados para análise descritiva 

quantitativa - período inverno, 2009 1 

1ª semana A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
D.M.S. 
(5%) 

1. Cor superficial característica 8,7 ± 0,3 a 8,8 ± 0,5 a 8,7 ± 0,6 a 8,7 ± 0,4 a 8,6 ± 0,5 a 8,7 ± 0,4 a 8,9 ± 0,3 a 8,5 ± 0,5 a 8,6 ± 0,5 a 8,7 ± 0,4 a 8,7 ± 0,3 a 

2. Transparência do globo ocular 7,3 ± 1,2 a 7,9 ± 0,4 a 7,9 ± 0,3 a 7,8 ± 0,5 a 7,9 ± 0,3 a 8,0 ± 0,1 a 7,6 ± 0,6 a 7,8 ± 0,2 a 7,3 ± 0,7 a 7,7 ± 0,4 a 7,3 ± 1,2 a 

3. Delineamento da pupila 8,5 ± 1,2 a 8,9 ± 0,2 a 8,8 ± 0,3 a 8,9 ± 0,2 a 8,9 ± 0,3 a 8,9 ± 0,2 a 8,8 ± 0,4 a 8,7 ± 0,4 a 8,5 ± 0,6 a 8,9 ± 0,2 a 8,5 ± 1,2 a 

4. Forma do globo ocular 6,7 ± 1,3 c 7,6 ± 0,6 abc 7,9 ± 0,3 ab 7,8 ± 0,4 ab 7,9 ± 0,2 ab 8,0 ± 0,2 a 7,5 ± 0,7 abc 7,4 ± 1,2 abc 6,9 ± 1,0 bc 7,9 ± 0,3 ab 6,7 ± 1,3 c 

5. Coloração das brânquias 6,9 ± 0,9 ab 7,0 ± 0,6 ab 7,1 ± 0,4 ab 7,1 ± 0,6 ab 6,5 ± 1,0 b 7,3 ± 0,5 ab 7,5 ± 0,7 a 6,5 ± 0,6 b 6,6 ± 1,1 b 7,1 ± 0,3 ab 
6,9 ± 0,9 
ab 

6. Odor característico 6,8 ± 0,4 a 6,8 ± 0,3 a 6,8 ± 0,4 a 6,8 ± 0,3 a 6,6 ± 0,8 a 7,0 ± 0,1 a 7,0 ± 0,3 a 6,6 ± 0,5 a 6,5 ± 0,5 a 6,9 ± 0,3 a 6,8 ± 0,4 a 

7. Odor pútrido 0,1 ± 0,1 a 0,1 ± 0,1 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,1 a 0,1 ± 0,4 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,2 ± 0,4 a 0,2 ± 0,3 a 0,1 ± 0,1 a 0,1 ± 0,1 a 

8. Firmeza da carne 6,9 ± 0,8 a 7,0 ± 0,3 a 6,4 ± 0,8 a 6,8 ± 0,3 a 6,8 ± 0,4 a 6,9 ± 0,2 a 6,9 ± 0,3 a 6,7 ± 0,3 a 6,7 ± 0,5 a 6,7 ± 0,3 a 6,9 ± 0,8 a 

9. Avaliação global do frescor 7,7 ± 0,5 ab 7,8 ± 0,4 ab 7,6 ± 0,6 ab 7,7 ± 0,5 ab 7,5 ± 0,8 ab 8,0 ± 0,2 a 7,9 ± 0,3 a 7,6 ± 0,5 ab 7,3 ± 0,7 b 7,8 ± 0,3 ab 
7,7 ± 0,5 
ab 

1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente 
diferentes ao nível de erro de 5%. 
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APENDICE I 
 
Tabela 5 - Valores médios obtidos na avaliação dos espécimes analisados de tainha na 2ª semana por 10 julgadores treinados e selecionados para análise descritiva 

quantitativa -período inverno, 2009 1 

2ª semana A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
D.M.S. 
(5%) 

1. Cor superficial característica 8,5 ± 0,7 a 8,8 ± 0,3 a 8,5 ± 0,5 a 8,4 ± 0,7 a 8,6 ± 0,4 a 8,4 ± 0,8 a 8,8 ± 0,3 a 8,5 ± 0,6 a 8,8 ± 0,5 a 8,6 ± 0,6 a 0,60 

2. Transparência do globo ocular 7,6 ± 0,5 ab 8,0 ± 0,1 a 7,8 ± 0,3 ab 7,7 ± 0,4 ab 7,8 ± 0,4 ab 7,5 ± 0,5 b 7,9 ± 0,2 ab 7,8 ± 0,3 ab 7,7 ± 0,5 ab 7,8 ± 0,5 ab 0,49 

3. Delineamento da pupila 8,5 ± 0,7 a 8,9 ± 0,2 a 8,6 ± 0,6 a 8,5 ± 0,7 a 8,9 ± 0,3 a 8,3 ± 0,7 a 8,8 ± 0,3 a 8,7 ± 0,6 a 8,7 ± 0,6 a 8,6 ± 0,7 a 0,59 

4. Forma do globo ocular 7,4 ± 1,0 a 7,6 ± 0,7 a 7,4 ± 0,6 a 7,3 ± 0,7 a 7,5 ± 0,7 a 7,2 ± 0,8 a 7,5 ± 0,8 a 7,1 ± 1,0 a 7,5 ± 0,6 a 7,5 ± 0,6 a 1,03 

5. Coloração das brânquias 6,8 ± 0,8 a 7,1 ± 0,5 a 6,9 ± 0,4 a 6,7 ± 0,8 a 6,8 ± 0,6 a 6,6 ± 0,5 a 6,5 ± 0,7 a 6,5 ± 1,1 a 7,0 ± 0,5 a 6,7 ± 0,6 a 0,89 

6. Odor característico 6,7 ± 0,4 a 6,8 ± 0,4 a 6,8 ± 0,2 a 6,6 ± 0,5 a 6,9 ± 0,5 a 6,7 ± 0,6 a 6,6 ± 0,6 a 6,7 ± 0,8 a 7,0 ± 0,6 a 6,6 ± 0,6 a 0,66 

7. Odor pútrido 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,1 a 0,0 ± 0,0 a 0,3 ± 0,5 a 0,0 ± 0,1 a 0,2 ± 0,5 a 0,0 ± 0,1 a 0,0 ± 0,0 a 0,3 ± 0,6 a 0,0 ± 0,0 a 0,38 

8. Firmeza da carne 6,6 ± 0,6 a 6,8 ± 0,6 a 6,3 ± 0,5 a 6,6 ± 0,8 a 6,9 ± 0,7 a 6,6 ± 0,8 a 6,7 ± 0,7 a 6,3 ± 0,7 a 6,8 ± 0,4 a 6,6 ± 0,6 a 0,84 

9. Avaliação global do frescor 7,5 ± 0,5 a 7,7 ± 0,3 a 7,6 ± 0,4 a 7,5 ± 0,5 a 7,8 ± 0,4 a 7,4 ± 0,8 a 7,5 ± 0,7 a 7,4 ± 0,9 a 7,7 ± 0,4 a 7,5 ± 0,5 a 0,80 
1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 

D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente diferentes ao 
nível de erro de 5%. 
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APENDICE J 
 
 
Tabela 6 - Valores médios obtidos na avaliação dos espécimes analisados de tainha na 3ª semana por 10 julgadores treinados e selecionados para análise descritiva 

quantitativa -período inverno, 2009 1 

3ª semana A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
D.M.S. 
(5%) 

1. Cor superficial característica 8,4 ± 0,6 a 8,5 ± 0,5 a 8,5 ± 0,6 a 8,3 ± 0,9 a 8,4 ± 0,5 a 8,4 ± 0,6 a 8,6 ± 0,5 a 8,4 ± 0,6 a 8,5 ± 0,7 a 8,5 ± 0,5 a 0,62 

2. Transparência do globo ocular 7,5 ± 0,7 a 7,4 ± 0,7 ab 7,5 ± 0,5 ab 6,7 ± 1,0 b 7,6 ± 0,5 a 7,8 ± 0,4 a 7,7 ± 0,4 a 7,5 ± 0,5 a 7,4 ± 0,6 ab 7,9 ± 0,5 a 0,78 

3. Delineamento da pupila 8,5 ± 0,8 a 8,4 ± 0,7 a 8,3 ± 0,9 a 8,0 ± 0,9 a 8,5 ± 0,7 a 8,6 ± 0,6 a 8,7 ± 0,4 a 8,4 ± 0,7 a 8,3 ± 0,9 a 8,6 ± 0,7 a 0,68 

4. Forma do globo ocular 6,9 ± 1,1 a 7,1 ± 0,8 a 7,2 ± 0,9 a 6,7 ± 1,2 a 7,1 ± 1,1 a 7,2 ± 1,0 a 7,4 ± 0,9 a 7,2 ± 0,9 a 7,1 ± 1,0 a 7,6 ± 0,6 a 1,20 

5. Coloração das brânquias 7,1 ± 0,8 a 5,9 ± 0,9 b 6,4 ± 0,8 ab 6,0 ± 1,1 ab 6,5 ± 1,0 ab 6,7 ± 0,6 ab 6,2 ± 0,8 ab 6,0 ± 1,0 ab 6,4 ± 0,7 ab 6,5 ± 0,6 ab 1,14 

6. Odor característico 6,4 ± 0,6 a 5,9 ± 0,9 a 6,3 ± 0,9 a 6,1 ± 0,8 a 6,3 ± 1,0 a 6,4 ± 0,5 a 6,0 ± 0,8 a 6,2 ± 0,9 a 6,3 ± 0,9 a 6,6 ± 0,5 a 0,93 

7. Odor pútrido 0,3 ± 0,4 a 0,8 ± 1,0 a 0,3 ± 0,4 a 0,5 ± 0,6 a 0,3 ± 0,6 a 0,4 ± 0,5 a 0,4 ± 0,5 a 0,3 ± 0,5 a 0,3 ± 0,6 a 0,1 ± 0,3 a 0,69 

8. Firmeza da carne 6,8 ± 0,6 a 6,4 ± 0,7 ab 6,5 ± 0,7 ab 6,5 ± 0,9 ab 6,8 ± 0,6 a 6,4 ± 0,5 ab 6,5 ± 0,5 ab 6,5 ± 0,6 ab 6,0 ± 0,7 b 6,8 ± 0,6 a 0,66 

9. Avaliação global do frescor 7,4 ± 0,6 a 6,6 ± 1,1 a 7,1 ± 1,0 a 6,8 ± 1,0 a 7,2 ± 0,8 a 7,4 ± 0,6 a 7,1 ± 0,7 a 7,1 ± 0,8 a 6,9 ± 1,0 a 7,4 ± 0,5 a 0,96 
1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 

D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente diferentes ao 
nível de erro de 5%. 
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APENDICE K 
 

Tabela 7 - Resultados das médias de cada semana de análise, obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da 
aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha 
- período inverno, 2009 

Aceitabilidade e Intensidade 1ª semana 2ª semana 3ª semana 
D.M.S. 
(5%) 

Aceitabilidade da aparência 7.1 ± 1.6 a 6.6 ± 1.6 b 6.7 ± 1.5 b 0,29 

Aceitabilidade do aroma 7.2 ± 1.6 a 6.9 ± 1.2 b 6.3 ± 1.5 c 0,26 

Aceitabilidade da firmeza 7.1 ± 1.4 a 6.5 ± 1.4 b 6.5 ± 1.5 b 0,27 

Intensidade da firmeza 2.8 ± 0.7 a 2.5 ± 0.7 b 2.6 ± 0.7 b 0,12 

Grau de frescor 7.0 ± 1.7 a 6.6 ± 1.5 b 6.3 ± 1.7 c 0,28 

Intenção de compra 3.8 ± 1.2 a 3.4 ± 1.2 b 3.3 ± 1.2 b 0,21 
* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada 
atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao nível de 
erro de 5%. 
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APENDICE L 
 

Tabela 8 - Resultados obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados 
de tainha na 1ª semana - período inverno, 2009 

Amostra 

1ª semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.M.S 
(5%) 

Aceitabilidade da aparência 7,7 ± 1,3 a 7,4 ± 1,4 ab 6,9 ± 1,7 ab 6,6 ± 2,2 b 7,3 ± 1,4 ab 7,1 ± 1,1 ab 7,1 ± 1,2 ab 7,3 ± 1,6 ab 7,2 ± 1,4 ab 6,8 ± 2,1 ab 0,29 

Aceitabilidade do aroma 7,5 ± 1,3 a 7,0 ± 1,6 a 6,6 ± 1,8 a 6,9 ± 2,2 a 7,4 ± 1,3 a 7,0 ± 1,2 a 7,3 ± 1,2 a 7,3 ± 1,6 a 7,1 ± 1,5 a 7,4 ± 1,5 a 0,26 

Aceitabilidade da firmeza 7,0 ± 1,6 a 7,1 ± 1,4 a 7,0 ± 1,6 a 7,2 ± 1,5 a 7,0 ± 1,5 a 7,2 ± 1,3 a 6,9 ± 1,6 a 7,4 ± 0,9 a 7,3 ± 1,4 a 6,9 ± 1,5 a 0,27 

Intensidade da firmeza 2,9 ± 0,7 a 2,8 ± 0,6 a 2,7 ± 0,7 a 2,7 ± 0,7 a 2,8 ± 0,8 a 2,7 ± 0,7 a 2,7 ± 0,6 a 3,0 ± 0,6 a 3,0 ± 0,8 a 2,7 ± 0,5 a 0,12 

Grau de frescor 7,2 ± 1,7 a 6,7 ± 1,9 a 6,7 ± 2,0 a 6,7 ± 2,1 a 7,3 ± 1,4 a 7,1 ± 1,2 a 7,0 ± 1,5 a 7,1 ± 1,6 a 7,0 ± 1,4 a 6,9 ± 1,7 a 0,28 

Intenção de compra 4,3 ± 1,0 a 3,8 ± 1,4 a 3,6 ± 1,3 a 3,7 ± 1,4 a 3,9 ± 1,0 a 3,5 ± 1,3 a 3,6 ± 1,2 a 4,0 ± 1,3 a 3,8 ± 1,1 a 3,7 ± 1,3 a 0,21 

* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem 
estatisticamente entre si ao nível de erro de 5%. 
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APENDICE M 
 
Tabela 9 - Resultados obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de tainha 

na 2ª semana - período inverno, 2009 

Amostra 

2ª semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.M.S
(5%) 

Aceitabilidade aparência 6,7 ± 1,7 a 6,7 ± 1,2 a 6,2 ± 1,8 ab 7,2 ± 1,3 a 6,7 ± 1,3 a 7,0 ± 1,0 a 6,3 ± 1,9 ab 6,8 ± 1,4 a 7,2 ± 1,5 a 5,5 ± 2,2 b 1,13 

Aceitabilidade aroma 6,8 ± 1,6 ab 6,9 ± 0,9 a 6,8 ± 1,1 ab 6,9 ± 1,2 a 7,0 ± 1,0 a 7,2 ± 1,1 a 6,7 ± 1,3 ab 7,0 ± 1,2 a 7,4 ± 0,7 a 6,0 ± 1,7 b 0,82 

Aceitabilidade firmeza 6,4 ± 1,7 abc 6,0 ± 1,4 bc 6,4 ± 1,5 abc 6,5 ± 1,5 abc 6,7 ± 1,4 abc 6,9 ± 1,0 ab 6,5 ± 1,4 abc 6,8 ± 1,1 ab 7,0 ± 0,7 a 5,8 ± 1,8 c 0,93 

Intensidade da firmeza 2,5 ± 0,8 a 2,3 ± 0,7 a 2,4 ± 0,8 a 2,3 ± 0,7 a 2,7 ± 0,6 a 2,7 ± 0,5 a 2,6 ± 0,6 a 2,8 ± 0,7 a 2,7 ± 0,5 a 2,4 ± 0,7 a 0,50 

Grau de frescor 6,6 ± 1,8 ab 6,6 ± 1,5 ab 6,4 ± 1,8 ab 6,9 ± 1,5 ab 6,7 ± 1,5 ab 7,0 ± 1,1 a 6,5 ± 1,5 ab 6,8 ± 1,3 ab 6,9 ± 1,3 ab 6,1 ± 1,8 b 0,86 

Intenção de compra 3,5 ± 1,2 abc 3,1 ± 1,3 bc 3,1 ± 1,3 bc 3,7 ± 1,1 ab 3,5 ± 1,2 abc 3,8 ± 1,0 ab 3,4 ± 1,2 abc 3,6 ± 1,0 abc 4,0 ± 1,0 a 2,9 ± 1,5 c 0,81 

* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem 
estatisticamente entre si ao nível de erro de 5%. 
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APENDICE N 

 
Tabela 10 - Resultados obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes 

analisados de tainha na 3ª semana - período inverno, 2009 

Amostra 

3ª semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.M.S
. (5%) 

Aceitabilidade da aparência 7,2 ± 0,9 a 6,5 ± 1,6 a 6,3 ± 1,5 a 6,5 ± 1,6 a 6,7 ± 1,6 a 6,9 ± 1,3 a 6,6 ± 1,8 a 6,9 ± 1,2 a 6,4 ± 2,0 a 6,8 ± 1,3 a 1,04 

Aceitabilidade do aroma 6,6 ± 1,1 a 5,9 ± 1,8 a 6,4 ± 1,4 a 6,4 ± 1,4 a 6,3 ± 1,5 a 6,3 ± 1,6 a 6,1 ± 1,7 a 6,1 ± 1,5 a 6,6 ± 1,4 a 6,5 ± 1,2 a 0,98 

Aceitabilidade da firmeza 7,0 ± 0,9 a 6,5 ± 1,6 a 6,5 ± 1,5 a 6,8 ± 1,1 a 6,4 ± 1,6 a 6,2 ± 2,1 a 6,2 ± 1,7 a 6,2 ± 1,6 a 6,8 ± 1,3 a 6,6 ± 1,6 a 1,09 

Intensidade da firmeza 2,9 ± 0,4 a 2,5 ± 0,6 ab 2,6 ± 0,7 ab 2,9 ± 0,7 a 2,5 ± 0,7 ab 2,6 ± 0,9 ab 2,3 ± 0,5 b 2,5 ± 0,7 ab 2,8 ± 0,6 ab 2,4 ± 0,7 ab 0,51 

Grau de frescor 6,9 ± 1,4 a 6,0 ± 1,8 a 6,0 ± 1,9 a 6,4 ± 1,6 a 6,1 ± 1,9 a 5,9 ± 2,0 a 6,1 ± 1,7 a 6,4 ± 1,4 a 6,5 ± 1,5 a 6,3 ± 1,5 a 1,04 

Intenção de compra 3,7 ± 1,1 a 3,1 ± 1,3 a 3,0 ± 1,3 a 3,4 ± 1,2 a 3,3 ± 1,3 a 3,2 ± 1,3 a 3,2 ± 1,4 a 3,3 ± 1,1 a 3,5 ± 1,3 a 3,3 ± 1,2 a 0,80 

* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem 
estatisticamente entre si ao nível de erro de 5%. 
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APENDICE O 
 

Tabela 11 - Porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição dos espécimes analisados de tainha da 1ª semana - período inverno, 2009 

1ª Semana 

Amostras 

Aceitabilidade e intensidade 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceitação (%) 96,7 93,3 86,6 80,1 96,7 96,6 96,6 90,1 90 86,7 
Indiferença (%) 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,3 0 

Aceitabilidade 
Aparência 

Rejeição (%) 3,3 6,7 13,3 20 3,3 3,3 3,3 6,6 6,6 13,3 
Aceitação (%) 96,6 83,3 80 83,3 96,6 93,3 93,3 93,4 90 96,7 

Indiferença (%) 0 3,3 3,3 0 0 0 3,3 0 3,3 0 
Aceitabilidade 
Aroma  

Rejeição (%) 3,3 13,3 16,7 16,7 3,3 6,7 3,3 6,6 6,7 3,3 

Aceitação (%) 86,7 90 83,4 96,7 90 90 80 100 90 90 
Indiferença (%) 6,7 6,7 6,7 0 0 3,3 6,7 0 3,3 3,3 

Aceitabilidade 
Firmeza 

Rejeição (%) 6,6 3,3 10 3,3 10 6,7 13,3 0 6,6 6,6 

Acima do ideal (%) 13,3 10 10 3,3 10 3,3 6,7 16,7 13,4 0 
Ideal (%) 63,3 63,3 56,7 66,7 60 66,7 63,3 63,3 63,3 73,3 

Intensidade 
Firmeza 

Abaixo do ideal (%) 23,3 26,7 33,4 30 30 30 30 20 23,3 26,6 

Aceitação (%) 86,7 73,3 76,7 80 86,7 93,3 83,3 86,6 90 86,7 
Indiferença (%) 3,3 13,3 6,7 3,3 10 3,3 10 3,3 3,3 3,3 

Aceitabilidade 
frescor   

Rejeição (%) 9,9 13,3 16,7 16,6 3,3 3,3 6,6 10 6,6 9,9 

Compraria (%) 86,6 60 56,6 66,6 73,3 50 53,4 73,4 70 53,3 
Talvez compraria (%) 6,7 23,3 20 6,7 13,3 26,7 33,3 10 16,7 26,7 

Intenção de 
compra 

Não compraria (%) 6,6 16,7 23,4 26,7 13,3 23,4 13,4 16,7 13,3 20 
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APENDICE P 

Tabela 12 - Porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição dos espécimes analisados de tainha da 2ª semana - período inverno, 2009 

2ª Semana 

Amostras 
Aceitabilidade e intensidade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aceitação (%) 79,9 66,6 90 73,3 93,3 86,7 96,7 83,3 86,7 93,4 

Indiferença (%) 10 0 6,7 10 3,3 6,7 0 3,3 3,3 0 
Aceitabilidade 
Aparência 

Rejeição (%) 9,9 33,3 3,3 16,6 3,3 6,6 3,3 13,3 10 6,6 
Aceitação (%) 90 76,6 93,3 86,7 90 90 93,4 90 93,4 100 

Indiferença (%) 3,3 3,3 6,7 6,7 3,3 6,7 0 6,7 3,3 0 
Aceitabilidade 
Aroma  

Rejeição (%) 6,6 20,1 0 6,7 6,6 3,3 6,7 3,3 3,3 0 
Aceitação (%) 83,4 66,6 73,4 80 86,6 83,4 90 86,7 93,3 100 

Indiferença (%) 3,3 3,3 6,7 0 6,7 6,7 6,7 0 3,3 0 
Aceitabilidade 
Firmeza 

Rejeição (%) 13,3 30 20 20 6,6 10 3,3 13,4 3,3 0 
Acima do ideal (%) 3,3 3,3 3,3 3,3 0 6,7 0 3,3 13,3 3,3 

Ideal (%) 53,3 40 33,3 46,7 43,3 63,3 70 56,7 50 60 
Intensidade 
Firmeza 

Abaixo do ideal (%) 43,3 56,7 63,3 50 56,7 30 30 40 36,7 36,7 
Aceitação (%) 80 70,1 86,6 80 83,3 80 93,3 86,7 83,4 90 

Indiferença (%) 10 6,7 3,3 3,3 10 10 3,3 3,3 10 6,7 
Aceitabilidade 
frescor   

Rejeição (%) 10 23,3 10 16,7 6,6 10 3,3 9,9 6,6 3,3 
Compraria (%) 46,6 40 40 43,3 56,7 53,3 60 50 46,7 70 

Talvez compraria (%) 40 13,3 26,7 26,7 33,3 30 30 26,7 46,7 23,3 
Intenção de 
compra 

Não compraria (%) 13,3 46,6 33,3 30 10 16,7 10 23,3 6,6 6,6 
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APENDICE Q 

Tabela 13 - Porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição dos espécimes analisados de tainha da 3ª semana - período inverno, 2009 

3ª Semana 

Amostras 
Aceitabilidade e intensidade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aceitação (%) 93,3 93,3 76,7 76,6 83,4 90,1 90 80 90,1 76,8 

Indiferença (%) 6,7 0 6,7 6,7 3,3 0 0 3,3 6,7 6,7 
Aceitabilidade 
Aparência 

Rejeição (%) 0 6,6 16,6 16,7 13,3 10 10 16,7 3,3 16,6 
Aceitação (%) 86,6 83,3 66,7 83,3 80 83,3 83,4 79,9 73,3 86,7 

Indiferença (%) 6,7 10 20 3,3 10 3,3 3,3 3,3 13,3 3,3 
Aceitabilidade 
Aroma  

Rejeição (%) 6,7 6,7 13,2 13,4 10 13,3 13,3 16,7 13,3 10 
Aceitação (%) 90 86,7 80 80 93,3 83,3 70 76,6 73,4 80 

Indiferença (%) 10 3,3 3,3 6,7 0 3,3 6,7 3,3 6,7 13,3 
Aceitabilidade 
Firmeza 

Rejeição (%) 0 9,9 16,7 13,3 6,7 13,3 23,3 20 20 6,7 
Acima do ideal (%) 6,7 3,3 0 6,7 10 3,3 10 0 0 10 

Ideal (%) 80 46,7 53,3 50 63,3 53,3 56,7 36,7 56,7 56,7 
Intensidade 
Firmeza 

Abaixo do ideal (%) 13,3 50 46,7 43,4 26,7 43,3 33,4 63,3 43,3 33,3 
Aceitação (%) 89,9 80 70 70 76,6 73,3 63,3 76,6 80 76,6 

Indiferença (%) 3,3 6,7 6,7 3,3 6,7 3,3 13,3 6,7 3,3 10 
Aceitabilidade 
frescor   

Rejeição (%) 6,6 13,3 23,3 26,7 16,7 23,2 23,3 16,6 16,6 13,4 
Compraria (%) 66,7 43,3 46,7 40 50 50 46,7 50 50 56,7 

Talvez compraria (%) 23,3 30 16,7 26,7 33,3 20 20 16,7 30 20 
Intenção de 
compra 

Não compraria (%) 10 26,7 36,6 33,3 16,7 30 33,3 33,4 30 23,4 
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APENDICE R 

Tabela 14 - Gostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 1ª semana - período 
inverno, 2009 

 

Amostras 
Gostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 12 12 7 8 11 6 6 10 12 8 
Brânquias 4 3 2 1 3 3 1 3 2 1 
Olhos (geral) 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
Olhos brilhantes 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
Olhos transparentes 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Olhos convexos 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 
Cor 3 2 1 0 0 2 1 1 2 1 
Escamas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
Integridade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brilho 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
Tamanho 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Total de menções positivas sobre 
aparência 

24 20 16 10 18 15 9 17 18 14 

Firmeza 6 5 7 9 5 7 3 7 5 5 
Aroma 9 5 3 4 8 6 2 6 2 6 
Gostou de tudo 2 4 4 1 3 1 2 1 2 2 
Total de menções positivas 41 34 31 24 34 29 16 31 27 27 
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APENDICE S 

 

Tabela 15 - Desgostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 1ª 
semana - período inverno, 2009 

Amostras 
Desgostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 1 3 7 5 2 5 2 5 2 5 
Brânquias 0 1 3 2 0 0 1 0 2 1 
Olhos  1 4 3 7 3 2 1 1 3 2 
Cor  0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 
Escamas 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Lesões/manchas de sangue 2 0 3 0 4 6 5 2 3 3 

Total de menções negativas sobre 
aparência 

6 9 16 16 10 14 10 8 11 13 

Firmeza 7 4 2 0 6 4 4 6 6 6 
Aroma 2 8 6 7 5 6 5 4 5 2 

Total de menções negativas 15 21 24 23 21 24 19 18 22 21 
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APENDICE T 

 

Tabela 16 - Gostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 2ª semana - 
período inverno, 2009 

 

Amostras 
Gostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 8 2 8 8 6 10 9 9 9 8 
Integridade da pele 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Olhos  3 2 3 1  1 3 2 6 1 
Tamanho 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
Cor 1 2 2 2 3 1 1 2 3 4 
Brilho 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Brânquias 0 1 1 3 2 0 3 1 1 5 
Total de menções positivas sobre 
aparência 

12 7 16 14 12 13 17 15 19 19 

Firmeza 6 8 3 5 8 7 5 6 7 4 
Aroma 6 4 6 3 10 9 4 4 4 7 
Gostou de tudo 2 2 0 0 1 0 1 1 0 2 
Total de menções positivas 26 21 25 22 31 29 27 26 30 32 
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APENDICE U 

Tabela 17 - Desgostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 2ª semana - 
período inverno, 2009 

Amostras 
Desgostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aparência (geral) 2 14 6 9 7 5 6 9 6 4 
Brânquias 3 3 4 1 1 2 2 1 3 0 
Olhos  3 1 0 0 0 2 1 0 1 0 
Cor  1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 
Escamas soltas 0 0 2 4 1 3 2 0 1 2 
Lesões/manchas de sangue 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 
Tamanho 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Total de menções negativas sobre 
aparência 

11 19 14 18 9 13 12 10 11 8 

Firmeza 4 2 10 10 6 4 5 5 4 3 
Aroma 5 4 1 3 5 1 3 5 5 3 
Desgostou de tudo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de menções negativas 20 26 25 31 20 18 20 20 20 14 
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APENDICE V 

Tabela 18 - Gostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 3ª semana - 
período inverno, 2009 

 

Amostras 
Gostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 10 5 9 6 9 6 6 5 6 9 
Brânquias 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 
Olhos (geral) 3 2 2 2 0 0 1 2 0 1 
Olhos brilhantes 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cor 2 2 3 1 0 1 2 2 3 0 
Brilho 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 
Tamanho 1 2 0 0 3 2 2 3 2 4 
Total de menções positivas sobre 
aparência 

19 12 15 12 13 9 12 15 12 17 

Firmeza 9 7 6 4 11 7 5 4 9 9 
Aroma 3 2 4 4 5 3 3 3 2 3 
Gostou de tudo 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Total de menções positivas 32 21 25 20 29 19 21 23 23 29 
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APENDICE W 

Tabela 19 - Desgostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 3ª semana 
- período inverno, 2009 

Amostras 
Desgostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência 3 1 3 3 3 2 1 3 2 3 
Brânquias 4 3 3 3 1 3 3 1 0 1 
Olhos (geral) 0 2 0 2 4 1 2 1 0 1 
Olhos opacos 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
Falta de brilho 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
Cor  1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 
Lesões/manchas de sangue 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 
Tamanho 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Total de menções negativas sobre 
aparência 

9 12 8 10 13 7 9 6 2 6 

Firmeza 2 7 5 3 6 3 4 7 7 2 
Aroma 10 6 9 6 10 6 8 9 12 8 

Total de menções negativas 21 25 22 19 29 16 21 22 21 16 
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Tabela 20 - Correlação linear de Pearson com os três lotes de tainha (total de 30 espécimes), através de média dos 10 julgadores na Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) e média de 30 

consumidores para o teste de Aceitabilidade - período inverno, 2009* 
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ADQ_PIGM 1.0000 0.4427 0.7456 0.5220 0.6435 0.6362 -0.5414 0.4894 0.6785 0.1892 0.4875 0.2309 0.0945 0.3659 0.2541 
 0.0000 0.0143 0.0001 0.0031 0.0001 0.0002 0.0020 0.0061 0.0001 0.3166 0.0063 0.2196 0.6194 0.0468 0.1754 
                
ADQ_TRAN  1.0000 0.8393 0.7616 0.4429 0.5243 -0.5244 0.2204 0.6129 -0.0084 0.1797 -0.1249 -0.3259 0.1122 -0.0920 
  0.0000 0.0001 0.0001 0.0142 0.0029 0.0029 0.2418 0.0003 0.9647 0.3421 0.5109 0.0789 0.5549 0.6287 
                
ADQ_PUPI   1.0000 0.7891 0.6470 0.6905 -0.6186 0.4958 0.7991 0.2152 0.4667 0.2021 0.0143 0.3989 0.2180 
   0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0053 0.0001 0.2534 0.0093 0.2842 0.9403 0.0290 0.2471 
                
ADQ_OCUL    1.0000 0.4667 0.5361 -0.4962 0.2298 0.6035 -0.0690 0.2494 0.0696 -0.2112 0.1941 -0.0381 
    0.0000 0.0093 0.0023 0.0053 0.2218 0.0004 0.7171 0.1839 0.7146 0.2627 0.3040 0.8418 
                
ADQ_BRAN     1.0000 0.8382 -0.6844 0.5215 0.8724 0.3180 0.5815 0.3218 0.1573 0.5081 0.3390 
     0.0000 0.0001 0.0001 0.0031 0.0001 0.0868 0.0008 0.0829 0.4066 0.0042 0.0669 
                
ADQ_CARA      1.0000 -0.8320 0.4895 0.9272 0.3061 0.7679 0.3592 0.1589 0.6154 0.4383 
      0.0000 0.0001 0.0060 0.0001 0.0999 0.0001 0.0513 0.4015 0.0003 0.0154 
                
ADQ_PUTR       1.0000 -0.3690 -0.8228 -0.0624 -0.5618 -0.1611 -0.0842 -0.4843 -0.2303 
       0.0000 0.0448 0.0001 0.7434 0.0012 0.3951 0.6581 0.0067 0.2208 
                
ADQ_FIRM        1.0000 0.6609 0.5513 0.5204 0.3708 0.2573 0.5108 0.4677 
        0.0000 0.0001 0.0016 0.0032 0.0437 0.1699 0.0039 0.0092 
                
ADQ_FRES         1.0000 0.3611 0.6943 0.2954 0.1160 0.5932 0.4002 
         0.0000 0.0499 0.0001 0.1130 0.5417 0.0006 0.0284 
                

APÊNDICE X Continuação 
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ACE_APAR          1.0000 0.6464 0.6475 0.5199 0.7180 0.8293 
          0.0000 0.0001 0.0001 0.0032 0.0001 0.0001 
             

 
  

                

ACE_AROM           1.0000 0.6671 0.5115 0.8859 0.8023 
           0.0000 0.0001 0.0039 0.0001 0.0001 
                
ACE_FIRM            1.0000 0.8522 0.7367 0.8053 
            0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 
                
ACE_CLAS             1.0000 0.5992 0.7083 
             0.0000 0.0005 0.0001 
                
ACE_FRES              1.0000 0.8535 
              0.0000 0.0001 
                
ACE_COMP               1.0000 
               0.0000 
*Os números apresentados na 1ª linha de cada atributo demonstra o grau de correlação pelo teste linear de Pearson, e os números apresentados na 2ª linha representam a significância 
da correlação apresentada pelo teste t-student. 

Conclusão 
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Tabela 21 - Valores médios obtidos nas 3 semanas de avaliação dos espécimes analisados de tainha por 10 julgadores 
treinados e selecionados para análise descritiva quantitativa - período verão, 20101 

AMOSTRAS 
ATRIBUTOS 1ªsemana 2ªsemana 3ªsemana 

D.M.S. 
(5%) 

Aparência     
1. Intensidade da pigmentação 8,8 ± 0,4 a 8,6 ± 0,5 b 8,6 ± 0,6 b 0,15 
Olhos     
2. Transparência do globo ocular 7,8 ± 0,5 a 7,5 ± 0,6 b 7,3 ± 0,9 c 0,19 
3. Delineamento da pupila 8,8 ± 0,4 a 8,5 ± 0,6 b 8,4 ± 0,8 b 0,16 
4. Forma do globo ocular 7,8 ± 0,7 a 7,1 ± 1,2 b 7,0 ± 1,5 b 0,32 
Brânquias     
5. Coloração das brânquias 6,7 ± 0,9 a 6,9 ± 1,0 a 6,8 ± 0,8 a 0,22 
Aroma/ odor     
6. Odor característico 6,8 ± 0,7 a 6,7 ± 0,6 a 6,8 ± 0,6 a 0,15 
7. Odor pútrido 0,1 ± 0,3 a 0,1 ± 0,2 a 0,0 ± 0,2 a 0,10 
8. Firmeza da carne 6,8 ± 0,6 a 6,7 ± 0,6 a 6,7 ± 0,5 a 0,13 
9. Avaliação global do frescor 7,7 ± 0,8 a 7,5 ± 0,7 ab 7,4 ± 0,9 b 0,20 
1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos 
de letras diferentes são estatisticamente diferentes ao nível de erro de 5%. 
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Tabela 22  - Valores médios obtidos na avaliação dos espécimes analisados de tainha na 1ª semana do período verão por 10 julgadores treinados e selecionados para análise 

descritiva quantitativa – período verão, 2010 1 

1ª semana A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
D.M.S. 
(5%) 

1. Intensidade da pigmentação 8,9 ± 0,2 a 8,8 ± 0,3 ab 8,7 ± 0,4 ab 8,9 ± 0,2 a 8,8 ± 0,3 ab 8,8 ± 0,5 ab 8,8 ± 0,3 ab 8,7 ± 0,5 ab 8,9 ± 0,3 ab 8,5 ± 0,6 b 0,43 

2. Transparência do globo ocular 7,9 ± 0,5 a 7,9 ± 0,5 a 7,9 ± 0,2 a 7,8 ± 0,5 a 7,8 ± 0,6 a 8,0 ± 0,6 a 7,5 ± 0,6 a 7,8 ± 0,6 a 7,9 ± 0,5 a 7,5 ± 0,5 a 0,50 

3. Delineamento da pupila 8,9 ± 0,3 a 8,6 ± 0,6 a 8,9 ± 0,3 a 8,8 ± 0,3 a 8,8 ± 0,4 a 8,8 ± 0,4 a 8,7 ± 0,3 a 8,7 ± 0,5 a 8,9 ± 0,3 a 8,6 ± 0,5 a 0,41 

4. Forma do globo ocular 8,0 ± 0,3 a 7,6 ± 0,9 a 8,0 ± 0,4 a 7,5 ± 1,2 a 7,7 ± 0,8 a 7,8 ± 0,7 a 7,6 ± 0,8 a 7,8 ± 0,4 a 8,0 ± 0,4 a 7,6 ± 0,4 a 0,68 

5. Coloração das brânquias 7,3 ± 1,0 a 6,6 ± 0,8 abc 7,1 ± 0,7 a 6,9 ± 0,6 ab 6,7 ± 0,6 abc 7,1 ± 1,0 a 5,8 ± 1,2 c 6,8 ± 0,4 ab 6,7 ± 0,9 abc 6,0 ± 0,9 bc 0,97 

6. Odor característico 7,2 ± 0,7 a 6,8 ± 0,6 a 7,1 ± 0,5 a 7,0 ± 0,6 a 7,0 ± 0,7 a 6,7 ± 0,7 a 6,6 ± 1,0 ab 6,8 ± 0,3 a 6,8 ± 0,4 a 6,0 ± 1,1 b 0,66 

7. Odor pútrido 0,0 ± 0,0 a 0,1 ± 0,3 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,1 ± 0,2 a 0,1 ± 0,1 a 0,1 ± 0,3 a 0,0 ± 0,1 a 0,4 ± 0,9 a 0,42 

8. Firmeza da carne 7,0 ± 0,4 a 6,7 ± 0,7 ab 7,0 ± 0,3 a 7,0 ± 0,6 a 6,8 ± 0,3 a 7,1 ± 0,4 a 6,9 ± 0,6 a 6,7 ± 0,4 ab 6,9 ± 0,4 a 6,2 ± 0,7 b 0,53 

9. Avaliação global do frescor 8,0 ± 0,4 a 7,7 ± 0,8 a 8,0 ± 0,4 a 7,8 ± 0,8 a 7,8 ± 0,6 a 7,8 ± 0,7 a 7,4 ± 1,0 ab 7,7 ± 0,4 a 8,0 ± 0,5 a 6,9 ± 1,2 b 0,73 
1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 

D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente diferentes ao nível 
de erro de 5%. 
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Tabela 23 - Valores médios obtidos na avaliação dos espécimes analisados de tainha na 2ª semana do período verão por 10 julgadores treinados e selecionados para análise 

descritiva quantitativa – período verão, 2010 1 

2ª semana A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
D.M.S. 
(5%) 

1. Intensidade da pigmentação 8,7 ± 0,4 a 8,8 ± 0,3 a 8,7 ± 0,3 a 8,7 ± 0,3 a 8,4 ± 1,0 a 8,6 ± 0,4 a 8,6 ± 0,4 a 8,5 ± 0,6 a 8,6 ± 0,7 a 8,6 ± 0,4 a 0,55 

2. Transparência do globo ocular 7,7 ± 0,7 a 7,7 ± 0,4 a 7,3 ± 0,5 ab 7,7 ± 0,7 a 7,7 ± 0,4 a 7,4 ± 0,6 ab 7,7 ± 0,4 a 7,4 ± 0,5 ab 7,6 ± 0,6 a 7,0 ± 0,9 b 0,58 

3. Delineamento da pupila 8,5 ± 0,6 ab 8,6 ± 0,4 ab 8,5 ± 0,6 ab 8,7 ± 0,3 a 8,7 ± 0,4 a 8,4 ± 0,4 ab 8,6 ± 0,4 ab 8,5 ± 0,5 ab 8,7 ± 0,4 a 8,1 ± 1,2 b 0,63 

4. Forma do globo ocular 6,9 ± 1,4 ab 7,2 ± 0,9 a 7,5 ± 0,9 a 7,6 ± 0,9 a 7,1 ± 1,1 a 6,0 ± 1,9 b 7,7 ± 0,4 a 7,1 ± 1,1 a 6,9 ± 1,0 ab 6,8 ± 1,3 ab 1,07 

5. Coloração das brânquias 7,1 ± 1,0 a 7,0 ± 0,8 ab 7,1 ± 1,0 a 7,1 ± 1,0 a 7,0 ± 1,1 ab 6,3 ± 1,3 b 7,1 ± 0,8 a 7,0 ± 1,3 ab 6,6 ± 0,7 ab 6,8 ± 0,8 ab 0,72 

6. Odor característico 6,8 ± 0,7 a 6,8 ± 0,4 a 6,7 ± 0,4 a 6,8 ± 0,6 a 6,9 ± 0,5 a 6,4 ± 0,7 a 6,8 ± 0,8 a 6,4 ± 0,8 a 6,7 ± 0,6 a 6,8 ± 0,6 a 0,51 

7. Odor pútrido 0,2 ± 0,4 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,1 a 0,0 ± 0,1 a 0,1 ± 0,1 a 0,1 ± 0,2 a 0,1 ± 0,3 a 0,1 ± 0,2 a 0,1 ± 0,2 a 0,1 ± 0,3 a 0,22 

8. Firmeza da carne 6,8 ± 0,7 a 6,7 ± 0,6 a 6,5 ± 0,6 a 6,8 ± 0,5 a 6,8 ± 0,4 a 6,7 ± 0,6 a 6,8 ± 0,7 a 6,6 ± 0,7 a 6,8 ± 0,6 a 6,7 ± 0,5 a 0,43 

9. Avaliação global do frescor 7,6 ± 0,7 ab 7,8 ± 0,5 a 7,5 ± 0,6 ab 7,6 ± 0,6 ab 7,6 ± 0,5 ab 7,1 ± 1,0 b 7,7 ± 0,6 a 7,3 ± 0,9 ab 7,5 ± 0,7 ab 7,6 ± 0,6 ab 0,56 
1 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 

D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente 
diferentes ao nível de erro de 5%. 
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Tabela 24 - Valores médios obtidos na avaliação dos espécimes analisados de tainha na 3ª semana do período verão por 10 julgadores treinados e selecionados para análise 

descritiva quantitativa - período verão, 2010 1 

3ª semana A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
D.M.S. 
(5%) 

1. Intensidade da pigmentação 8,3 ± 1,2 a 8,7 ± 0,3 a 8,6 ± 0,4 a 8,6 ± 0,4 a 8,7 ± 0,4 a 8,8 ± 0,3 a 8,6 ± 0,4 a 8,3 ± 0,9 a 8,6 ± 0,5 a 8,8 ± 0,3 a 0,72 

2. Transparência do globo ocular 7,2 ± 1,1 ab 7,3 ± 0,6 ab 7,1 ± 1,4 ab 7,2 ± 0,9 ab 7,4 ± 0,7 ab 7,5 ± 0,6 ab 7,4 ± 0,8 ab 6,9 ± 1,3 b 7,4 ± 0,7 ab 7,8 ± 0,3 a 0,79 

3. Delineamento da pupila 8,3 ± 0,9 ab 8,4 ± 0,5 ab 8,2 ± 1,0 ab 8,6 ± 0,4 ab 8,5 ± 0,6 ab 8,7 ± 0,2 a 8,4 ± 0,5 ab 7,9 ± 1,6 b 8,7 ± 0,4 a 8,7 ± 0,4 a 0,81 

4. Forma do globo ocular 7,1 ± 1,4 abc 5,7 ± 1,9 c 6,1 ± 2,0 bc 7,7 ± 0,5 a 6,7 ± 1,6 abc 7,8 ± 0,4 a 7,3 ± 1,0 ab 7,0 ± 2,0 abc 7,4 ± 0,7 ab 7,8 ± 0,5 a 1,45 

5. Coloração das brânquias 6,9 ± 0,4 ab 6,6 ± 1,2 ab 6,7 ± 1,0 ab 6,5 ± 0,7 b 7,1 ± 0,8 a 6,8 ± 0,4 ab 6,9 ± 0,6 ab 7,0 ± 0,7 ab 6,8 ± 0,5 ab 6,9 ± 0,9 ab 0,66 

6. Odor característico 6,8 ± 0,6 a 6,7 ± 0,6 a 6,7 ± 1,0 a 6,7 ± 0,4 a 6,8 ± 0,5 a 6,8 ± 0,4 a 6,9 ± 0,4 a 6,7 ± 0,8 a 6,8 ± 0,5 a 7,0 ± 0,5 a 0,50 

7. Odor pútrido 0,1 ± 0,3 a 0,0 ± 0,1 a 0,0 ± 0,0 a 0,1 ± 0,2 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,0 a 0,0 ± 0,1 a 0,1 ± 0,3 a 0,1 ± 0,2 a 0,0 ± 0,0 a 0,19 

8. Firmeza da carne 6,6 ± 0,6 a 6,6 ± 0,6 a 6,8 ± 0,5 a 6,5 ± 0,6 a 6,8 ± 0,6 a 6,9 ± 0,4 a 6,8 ± 0,5 a 6,9 ± 0,5 a 6,7 ± 0,7 a 7,0 ± 0,5 a 0,43 

9. Avaliação global do frescor 7,2 ± 0,9 ab 7,2 ± 0,9 ab 7,4 ± 1,1 ab 7,3 ± 0,9 ab 7,5 ± 0,7 ab 7,6 ± 0,4 ab 7,5 ± 0,6 ab 7,0 ± 1,4 b 7,3 ± 1,0 ab 7,9 ± 0,6 a 0,85 
1
 Valores expressos como Média ± Desvio-padrão. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo, valores seguidos de letras diferentes são estatisticamente diferentes ao 
nível de erro de 5%. 
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Tabela 25 - Resultados das médias de cada semana de análise, obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade 

da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes analisados de 
tainha - período verão, 2010 

Aceitabilidade e Intensidade 1ª semana 2ª semana 3ª semana D.M.S. (5%) 

Aceitabilidade da aparência: 7,4 ± 1,5 a 7,3 ± 1,2 a 7,4 ± 1,3 a 0,24 

Aceitabilidade do aroma 7,4 ± 1,0 a 7,3 ± 1,0 a 7,3 ± 1,0 a 0,18 

Aceitabilidade da firmeza: 7,3 ± 1,2 a 7,2 ± 1,1 a 7,2 ± 1,2 a 0,21 

Intensidade da firmeza 2,8 ± 0,7 a 2,8 ± 0,6 a 3,0 ± 0,6 b 0,12 

Grau de frescor 7,3 ± 1,2 a 7,2 ± 1,2 a 7,2 ± 1,2 a 0,20 

Intenção de compra  4,0 ± 1,1 a 4,0 ± 1,0 a 4,0 ± 1,0 a 0,19 
* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), 
valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente entre si ao nível de erro de 5%. 
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Tabela 26 - Resultados obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes 
analisados de tainha na 1ª semana - período verão, 2010 

Amostra 

1ª semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.M.S
. (5%) 

Aceitabilidade da aparência 7,5 ± 1,1 a 7,5 ± 1,4 a 7,3 ± 1,5 a 7,2 ± 1,9 a 7,4 ± 1,7 a 7,5 ± 1,7 a 7,4 ± 1,5 a 7,6 ± 1,2 a 7,3 ± 1,4 a 7,1 ± 1,7 a 0,90 

Aceitabilidade do aroma 7,4 ± 1,1 a 7,4 ± 1,1 a 7,3 ± 1,0 a 7,3 ± 0,9 a 7,5 ± 0,8 a 7,6 ± 0,9 a 7,5 ± 1,0 a 7,4 ± 1,2 a 7,3 ± 0,8 a 7,2 ± 1,3 a 0,61 

Aceitabilidade da firmeza 7,2 ± 1,3 a 7,5 ± 1,0 a 7,2 ± 1,3 a 7,5 ± 1,0 a 7,5 ± 0,9 a 7,2 ± 1,4 a 7,1 ± 1,2 a 7,3 ± 1,1 a 7,3 ± 1,0 a 7,2 ± 1,5 a 0,78 

Intensidade da firmeza 2,8 ± 0,7 a 2,9 ± 0,6 a 2,8 ± 0,8 a 2,9 ± 0,7 a 3,0 ± 0,6 a 2,7 ± 0,7 a 2,8 ± 0,8 a 2,8 ± 0,7 a 2,8 ± 0,7 a 2,8 ± 0,8 a 0,40 

Grau de frescor 7,1 ± 1,3 a 7,3 ± 1,3 a 7,2 ± 1,4 a 7,4 ± 0,9 a 7,5 ± 0,9 a 7,5 ± 1,0 a 7,2 ± 1,1 a 7,2 ± 1,3 a 7,3 ± 1,1 a 6,9 ± 1,7 a 0,52 

Intenção de compra 4,1 ± 1,1 a 4,1 ± 1,2 a 3,9 ± 1,2 a 3,9 ± 1,2 a 4,0 ± 1,2 a 4,1 ± 1,0 a 3,9 ± 1,1 a 4,0 ± 1,1 a 3,8 ± 1,0 a 3,8 ± 1,3 a 0,73 
* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente entre si 
ao nível de erro de 5%. 
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Tabela 27 - Resultados obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes 

analisados de tainha na 2ª semana - período verão, 2010 

Amostra 

2ª semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.M.S
. (5%) 

Aceitabilidade aparência 7,2 ± 1,4 a 7,3 ± 1,0 a 7,4 ± 1,3 a 7,4 ± 0,9 a 7,4 ± 1,0 a 7,5 ± 1,1 a 7,4 ± 1,1 a 7,3 ± 1,4 a 7,1 ± 1,5 a 7,3 ± 1,4 a 0,76 

Aceitabilidade aroma 7,1 ± 1,1 a 7,2 ± 0,8 a 7,3 ± 1,0 a 7,3 ± 0,8 a 7,5 ± 0,9 a 7,5 ± 0,9 a 7,1 ± 1,2 a 7,3 ± 1,0 a 7,2 ± 0,8 a 7,3 ± 1,2 a 0,60 

Aceitabilidade firmeza 7,3 ± 1,0 a 7,4 ± 0,9 a 7,3 ± 1,1 a 7,2 ± 1,0 a 7,2 ± 1,2 a 7,4 ± 1,1 a 7,2 ± 1,3 a 7,3 ± 0,9 a 6,8 ± 1,3 a 7,2 ± 1,1 a 0,70 

Intensidade da firmeza 2,8 ± 0,5 a 2,9 ± 0,5 a 2,8 ± 0,5 a 2,9 ± 0,7 a 2,7 ± 0,8 a 2,9 ± 0,7 a 2,7 ± 0,6 a 2,9 ± 0,5 a 2,7 ± 0,8 a 2,9 ± 0,7 a 0,40 

Grau de frescor 7,1 ± 1,2 a 7,2 ± 1,2 a 7,4 ± 1,0 a 7,2 ± 1,1 a 7,4 ± 1,2 a 7,4 ± 0,9 a 7,2 ± 1,2 a 7,2 ± 1,1 a 7,0 ± 1,3 a 7,0 ± 1,4 a 0,69 

Intenção de compra 4,0 ± 1,1 a 4,1 ± 1,1 a 4,1 ± 1,0 a 4,0 ± 1,0 a 4,1 ± 0,8 a 4,1 ± 1,1 a 4,0 ± 1,2 a 3,9 ± 1,0 a 3,7 ± 1,1 a 4,1 ± 0,8 a 0,68 
* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem 
estatisticamente entre si ao nível de erro de 5%. 
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Tabela 28 - Resultados obtidos no teste para avaliação da aceitabilidade da aparência, aroma, firmeza, grau de frescor e intenção de compra dos espécimes 
analisados de tainha na 3ª semana - período verão, 2010 

Amostra 

3ª semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D.M.S
. (5%) 

Aceitabilidade da aparência 7,5 ± 1,1 a 7,5 ± 0,9 a 7,3 ± 1,3 a 7,1 ± 1,5 a 7,4 ± 1,1 a 7,5 ± 1,3 a 7,2 ± 1,3 a 7,4 ± 1,5 a 7,3 ± 1,4 a 7,4 ± 1,5 a 0,83 

Aceitabilidade do aroma 7,5 ± 0,7 a 7,6 ± 0,8 a 7,3 ± 1,0 a 7,3 ± 0,9 a 7,3 ± 1,1 a 7,0 ± 1,4 a 7,1 ± 1,3 a 7,3 ± 1,0 a 7,2 ± 0,9 a 7,3 ± 1,0 a 0,63 

Aceitabilidade da firmeza 7,4 ± 1,1 a 7,3 ± 1,0 a 7,2 ± 1,0 a 6,9 ± 1,4 a 7,2 ± 1,1 a 7,1 ± 1,2 a 7,1 ± 1,3 a 7,2 ± 1,3 a 7,3 ± 1,0 a 7,3 ± 1,2 a 0,74 

Intensidade da firmeza 3,0 ± 0,7 a 3,0 ± 0,7 a 3,0 ± 0,7 a 3,0 ± 0,7 a 3,1 ± 0,6 a 2,9 ± 0,7 a 2,9 ± 0,5 a 3,1 ± 0,6 a 3,2 ± 0,7 a 3,0 ± 0,6 a 0,34 

Grau de frescor 7,5 ± 1,0 a 7,5 ± 0,8 a 7,2 ± 1,0 a 7,1 ± 1,2 a 7,1 ± 1,3 a 7,0 ± 1,3 a 7,2 ± 1,1 a 7,1 ± 1,4 a 7,2 ± 1,2 a 7,4 ± 1,2 a 0,74 

Intenção de compra 4,3 ± 0,8 a 4,1 ± 0,9 a 4,0 ± 1,1 a 3,8 ± 1,3 a 4,0 ± 1,0 a 4,0 ± 1,1 a 4,0 ± 1,0 a 4,1 ± 1,0 a 3,9 ± 1,0 a 4,1 ± 1,0 a 0,63 
* Resultado expresso como média ± desvio-padrão entre 30 avaliações. 
D.M.S.: Diferença mínima significativa ao nível de erro de 5% (Teste de Tukey). Para cada atributo (linha), valores seguidos de letras iguais não diferem estatisticamente entre si 
ao nível de erro de 5%. 
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Tabela 29 - Porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição dos espécimes analisados de tainha da 1ª semana, de acordo com 

os consumidores que participaram do teste de Aceitabilidade - período verão, 2010 

1ª Semana 

Amostras 
Aceitabilidade e intensidade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceitação (%) 83,30 86,60 86,70 86,70 96,70 99,90 100,00 99,90 86,70 96,60 
Indiferença (%) 3,30 0,00 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 

Aceitabilidade 
Aparência 

Rejeição (%) 13,3 13,3 9,9 9,9 3,3 0,00 0,00 0,00 10,0 3,3 
Aceitação (%) 96,60 96,70 90,00 90,10 93,40 96,70 100,00 100,00 96,70 93,40 

Indiferença (%) 3,30 3,30 6,70 6,70 6,70 3,30 0,00 0,00 3,30 6,70 
Aceitabilidade 
Aroma  

Rejeição (%) 0,00 0,00 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aceitação (%) 86,60 93,30 83,30 86,80 96,70 96,60 100,00 100,10 96,60 96,70 

Indiferença (%) 6,70 6,70 6,70 3,30 3,30 3,30 0,00 0,00 3,30 3,30 
Aceitabilidade 
Firmeza 

Rejeição (%) 6,70 0,00 10,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acima do ideal (%) 6,60 6,70 3,30 10,00 6,70 6,70 6,60 6,70 6,70 3,30 

Ideal (%) 53,30 70,00 43,30 50,00 76,70 73,30 86,70 86,70 60,00 80,00 
Intensidade 
Firmeza 

Abaixo do ideal (%) 40,00 23,30 53,40 40,00 16,70 20,00 6,70 6,70 33,30 16,70 
Aceitação (%) 93,30 93,40 83,40 93,30 96,70 96,60 100,00 100,00 96,70 96,60 

Indiferença (%) 0,00 3,30 3,30 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 3,30 
Aceitabilidade 
frescor   

Rejeição (%) 6,70 3,30 13,30 6,60 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Compraria (%) 50,00 70,00 53,30 50,00 76,70 93,30 86,70 83,40 63,30 83,30 

Talvez compraria (%) 40,00 10,00 26,70 16,70 16,70 6,70 13,30 13,30 10,00 10,00 
Intenção de 
compra 

Não compraria (%) 10,0 20,0 20,0 33,3 6,6 0,0 0,0 3,3 26,7 6,7 
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Tabela 30 - Porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição dos espécimes analisados de tainha da 2ª semana, de acordo com 
os consumidores que participaram do teste de Aceitabilidade - período verão, 2010 

2ª Semana 

Amostras 
Aceitabilidade e intensidade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceitação (%) 96,6 90 93,3 90 89,9 96,7 100 100 93,3 96,6 
Indiferença (%) 0,0 6,7 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aceitabilidade 
Aparência 

Rejeição (%) 3,3 3,3 3,3 6,6 10,0 3,3 0,0 0,0 6,6 3,3 
Aceitação (%) 96,6 86,6 96,6 96,6 100,1 100 96,6 96,7 93,4 100 

Indiferença (%) 3,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 6,7 0,0 
Aceitabilidade 
Aroma  

Rejeição (%) 0 6,6 3,3 3,3 0 0 3,3 0 0 0 
Aceitação (%) 96,6 83,4 93,3 100 96,6 100 90 96,7 86,7 96,6 

Indiferença (%) 3,3 6,7 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 3,3 6,7 3,3 Aceitabilidade 
Firmeza 

Rejeição (%) 0 10 3,3 0 0 0 6,7 0 6,7 0 
Acima do ideal (%) 0 6,7 3,3 6,7 10 3,3 10 6,6 6,6 6,6 

Ideal (%) 73,3 36,7 76,7 86,7 76,7 80 60 80 56,7 73,3 
Intensidade 
Firmeza 

Abaixo do ideal (%) 26,7 56,7 20 6,7 13,3 16,7 30 13,3 36,7 20 
Aceitação (%) 90 90 93,3 93,4 96,8 93,4 89,9 96,7 93,3 96,7 

Indiferença (%) 6,7 0,0  6,7 3,3 6,7 3,3 3,3 0,0  Aceitabilidade 
frescor   

Rejeição (%) 3,3 10 6,6 0 0 0 6,7 0 6,6 3,3 
Compraria (%) 66,7 56,6 63,3 76,7 83,4 60 73,3 90 70 76,6 

Talvez compraria (%) 26,7 30 23,3 10 10 30 23,3 6,7 20 16,7 
Intenção de 
compra 

Não compraria (%) 6,6 13,3 13,3 13,3 6,7 10,0 3,3 3,3 10,0 6,7 
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Tabela 31 - Porcentagens de aceitação, indiferença e rejeição dos espécimes analisados de tainha da 3ª semana, de acordo com os 
consumidores que participaram do teste de Aceitabilidade - período verão, 2010 

 3ª Semana 

Amostras 
Aceitabilidade e intensidade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceitação (%) 96,7 93,2 93,3 93,4 89,9 96,6 96,6 93,3 93,4 83,4 
Indiferença (%) 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 3,3 3,3 

Aceitabilidade 
Aparência 

Rejeição (%) 0,0 6,6 3,3 3,3 6,6 0,0 3,3 6,7 3,3 13,3 
Aceitação (%) 93,3 93,3 96,6 96,6 96,7 99,9 93,3 100 100 90 

Indiferença (%) 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 10 
Aceitabilidade 
Aroma  

Rejeição (%) 6,7 3,3 3,3 0 3,3 0 3,3 0 0 0 
Aceitação (%) 90 93,3 96,7 93,3 93,3 96,7 93,3 96,7 100 80,1 

Indiferença (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 6,7 Aceitabilidade 
Firmeza 

Rejeição (%) 10 6,7 3,3 6,6 3,3 3,3 3,3 3,3 0 13,3 
Acima do ideal (%) 20 10 6,7 13,4 13,3 6,6 23,3 6,7 10 16,6 

Ideal (%) 63,3 80 80 83,3 76,7 70 60 80 80 50 
Intensidade 
Firmeza 

Abaixo do ideal (%) 16,7 10 13,3 3,3 10 23,3 16,7 13,3 10 26,7 
Aceitação (%) 86,6 93,3 96,7 96,7 93,3 93,3 93,4 90 93,3 90 

Indiferença (%) 6,7 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 6,7 Aceitabilidade 
frescor   

Rejeição (%) 6,6 6,6 3,3 3,3 3,3 6,7 3,3 6,7 3,3 3,3 
Compraria (%) 80 70 76,7 80 73,3 70 86,6 83,3 70 56,7 

Talvez compraria (%) 10 23,3 13,3 6,7 20 26,7 6,7 6,7 20 20 
Intenção de 
compra 

Não compraria (%) 10,0 6,7 10,0 13,3 6,6 3,3 6,7 10,0 10,0 23,4 
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Tabela 32 - Gostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 1ª semana - período 
verão, 2010 

 

Amostras 
Gostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 5 8 10 5 7 8 6 7 11 10 
Brânquias 3 2 2 2 1 0 5 2 1 1 
Olhos  3 0 1 1 5 2 2 2 3 2 
Cor 1 0 1 1 0 1 2 0 0 3 
Escamas 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 
Brilho 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Tamanho 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 
Total de menções positivas sobre 
aparência 

14 15 18 14 16 13 18 12 18 19 

Firmeza 3 8 3 5 7 5 11 6 6 6 
Aroma 3 4 5 4 8 4 7 3 3 3 
Integridade  0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 
Gostou de tudo 4 3 2 3 2 9 5 9 3 7 
Total de menções positivas 20 29 28 24 32 22 37 23 28 29 



 

 

146 

 

APENDICE Ak 

Tabela 33 - Desgostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 1ª 
semana - período verão, 2010 

Amostras 
Desgostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 2 2 3 3 3 2 2 1 2 0 
Brânquias 1 3 2 2 2 0 0 0 2 2 
Olhos (geral) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Olhos opacos 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Cor  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falta de brilho 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Lesões 9 4 1 7 6 2 8 0 5 5 
Escamas 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total de menções negativas sobre 
aparência 

15 15 10 14 11 5 11 1 9 7 

Firmeza 7 3 9 4 4 5 1 3 4 3 
Aroma 3 3 4 7 2 1 2 3 2 3 
Desgostou de tudo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Total de menções negativas 10 6 13 12 6 6 3 6 7 6 
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Tabela 34 - Gostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 2ª semana - período 
verão, 2010 

 

Amostras 
Gostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 3 13 5 10 6 4 8 8 10 10 
Integridade do corpo 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
Brânquias 3 1 1 3 3 3 1 4 0 2 
Olhos  0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
Cor 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 
Brilho 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 
Tamanho 1 0 0 0 3 1 1 1 1 2 

Escamas bem aderidas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Total de menções positivas sobre 
aparência 

7 17 10 16 15 11 15 16 15 17 

Firmeza 9 2 6 11 8 9 2 5 3 4 
Aroma 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 
Gostou de tudo 4 1 2 3 4 3 3 3 4 3 
Total de menções positivas 23 23 20 34 31 26 22 27 25 27 
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Tabela 35 - Desgostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 2ª 
semana - período verão, 2010 

Amostras 
Desgostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência (geral) 3 0 2 2 2 6 1 0 0 1 
Brânquias 0 5 3 0 0 1 2 0 4 2 
Olhos (geral) 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 
Olhos opacos 1 0 2 1 3 3 2 2 1 1 
Olhos fundos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Falta de brilho 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Escamas soltas 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
Lesões 2 0 3 3 4 4 0 1 1 2 
Tamanho 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

Total de menções negativas sobre 
aparência 

12 7 13 7 10 21 6 4 7 9 

Firmeza 3 9 4 0 0 2 6 1 9 2 
Aroma 4 1 3 3 0 3 4 3 2 2 

Total de menções negativas 19 17 20 10 10 26 16 8 18 13 
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Tabela 36 - Gostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 3ª semana - período 
verão, 2010 

 

Amostras 
Gostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aparência 8 3 9 3 5 9 6 9 6 4 
Brânquias 1 3 3 1 1 1 3 0 2 0 
Olhos (geral) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
Olhos brilhantes 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Olhos translúcidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brilho 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tamanho 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
Integridade 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Escamas 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Total de menções positivas sobre 
aparência 

13 8 14 6 10 14 11 11 11 7 

Firmeza 3 11 7 8 6 4 2 7 7 2 
Aroma 4 4 2 5 7 5 4 2 4 5 
Gostou de tudo 5 4 3 3 5 3 5 4 5 2 
Total de menções positivas 25 31 26 22 28 26 22 24 27 16 
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Tabela 37 - Desgostos descritos pelos consumidores em relação aos espécimes analisados de tainha (números indicam a frequência com que foram citados) na 3ª semana 
- período verão, 2010 

Amostras 
Desgostos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aparência 0 5 2 3 1 1 2 1 4 4 
Brânquias 0 2 0 2 2 2 0 1 0 3 
Olhos (geral) 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2 
Olhos opacos 2 1 1 2 0 0 2 0 2 0 
Olhos vermelhos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Escamas 2 2 0 0 1 1 0 1 2 0 
Lesões 2 1 3 4 2 2 1 1 3 5 
Cor  1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Falta de brilho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tamanho 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 

Total de menções negativas sobre 
aparência 

8 14 7 12 10 7 7 5 11 15 

Firmeza 4 3 2 2 3 2 2 2 5 4 
Aroma 4 4 5 1 4 3 1 2 2 2 
Desgostou de tudo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Total de menções negativas 16 21 14 15 17 13 10 9 18 21 
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Tabela 38 - Correlação linear de Pearson com os três lotes de tainha, ADQ= média dos 10 julgadores e Aceitabilidade média dos 30 consumidores - período verão, 2010 
 (Continuação)  
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1. Intensidade da pigmentação 1.0000 0.6718 0.6618 0.3849 0.0691 0.4506 -0.4330 0.5057 0.7144 0.2154 0.0535 0.2462 -0.1533 0.2065 -0.1694 

 0.0000 0.0001 0.0001 0.0357 0.7166 0.0125 0.0168 0.0044 0.0001 0.2530 0.7788 0.1897 0.4186 0.2735 0.3708 

2. Transparência do globo ocular  1.0000 0.8773 0.5927 0.1467 0.4081 -0.1288 0.4453 0.7696 0.1463 0.0877 0.2170 -0.4852 0.2204 -0.2257 

  0.0000 0.0001 0.0006 0.4391 0.0252 0.4975 0.0137 0.0001 0.4406 0.6450 0.2494 0.0066 0.2418 0.2304 

3. Delineamento da pupila   1.0000 0.6423 0.0258 0.3494 -0.2047 0.2932 0.6484 0.0393 0.0587 0.0277 -0.3654 0.1449 -0.4313 

   0.0000 0.0001 0.8922 0.0584 0.2778 0.1159 0.0001 0.8366 0.7582 0.8844 0.0471 0.4450 0.0173 

4. Forma do globo ocular    1.0000 0.1499 0.3256 -0.0462 0.2881 0.5581 -0.0280 -0.1691 -0.0389 -0.2979 -0.1213 -0.2347 

    0.0000 0.4292 0.0791 0.8086 0.1226 0.0014 0.8832 0.3717 0.8385 0.1099 0.5231 0.2119 

5. Coloração das brânquias     1.0000 0.6415 -0.4530 0.4002 0.4716 0.1681 -0.1669 0.1345 0.0278 0.0995 0.4168 

     0.0000 0.0001 0.0119 0.0285 0.0085 0.3746 0.3781 0.4786 0.8839 0.6009 0.0219 

6. Odor característico      1.0000 -0.7173 0.7038 0.7683 0.2431 0.0624 0.1481 0.0238 0.2640 0.2948 

      0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.1955 0.7433 0.4349 0.9006 0.1587 0.1138 

7. Odor pútrido       1.0000 -0.5831 -0.5386 -0.1837 -0.1118 -0.0423 -0.1821 -0.3847 -0.1333 

       0.0000 0.0007 0.0021 0.3312 0.5563 0.8244 0.3354 0.0358 0.4826 

8. Firmeza da carne        1.0000 0.6757 0.2607 0.1019 0.0390 -0.1546 0.2089 0.1112 

        0.0000 0.0001 0.1641 0.5919 0.8378 0.4148 0.2679 0.5585 

9. Avaliação global do frescor         1.0000 0.1797 0.0218 0.1631 -0.3694 0.1922 0.0161 

         0.0000 0.3419 0.3893 0.0445 0.3088 0.9328 0.5071 
O quanto você gostou da 
APARÊNCIA do produto:          1.0000 0.5431 0.3806 -0.0431 0.4440 0.6240 
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          0.0000 0.0019 0.0380 0.8211 0.0140 0.0002 
O quanto você gostou do 
AROMA do produto           1.0000 0.2923 -0.0910 0.6596 0.3571 

           0.0000 0.1170 0.6326 0.0001 0.0528 
O quanto você gostou da 
FIRMEZA do produto            1.0000 0.2419 0.5986 0.4276 

            0.0000 0.1977 0.0005 0.0184 
Indique como você classifica a 
FIRMEZA do produto             1.0000 0.0569 0.1500 

             0.0000 0.7653 0.4290 
Por favor, indique como você avalia o 
FRESCOR da amostra.              1.0000 0.3758 

              0.0000 0.0407 

Intenção de compra               1.0000 

               0.0000 

(Conclusão) 
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Tabela 39 - Comparação das médias de atributos utilizados para avaliação de tainhas no 
inverno e verão pelo teste de Tukey ao nível de erro de 5% - 2009/2010 

 Inverno Verão d.m.s(5%) 
1. Intensidade da pigmentação 8.6 ± 0.5 a 8.7 ± 0.5 a 0,11 
2. Transparência do globo ocular 7.7 ± 0.6 a 7.5 ± 0.7 a 0,12 
3. Delineamento da pupila 8.6 ± 0.6 a 8.6 ± 0.6 a 0,09 
4. Forma do globo ocular 7.4 ± 0.9 a 7.3 ± 1.2 a 0,15 
5. Coloração das brânquias 6.7 ± 0.8 a 6.8 ± 0.9 a 0,13 
6. Odor característico 6.6 ± 0.6 b 6.8 ± 0.6 a 0,09 
7. Odor pútrido 0.2 ± 0.4 a 0.1 ± 0.2 a 0,13 
8. Firmeza da carne 6.6 ± 0.6 b 6.8 ± 0.6 a 0,08 
9. Avaliação global do frescor 7.4 ± 0.7 a 7.5 ± 0.8 a 0,11 
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Tabela 40 - Coeficiente de correlação de Pearson calculado com os atributos de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) e Aceitabilidade, nas duas estações 
(verão e inverno), dos três lotes de tainha por estação, e 10 espécimes analisados por lote, totalizando 60 médias de observações- 2009/2010 

  (continuação) 
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ADQ_PIGM 1.0000 0.4709 0.6517 0.3816 0.3916 0.5867 -0.5152 0.5348 0.7024 0.3068 0.4234 0.3383 0.1693 0.3949 0.2794 

 0.0000 0.0001 0.0001 0.0026 0.0020 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0171 0.0008 0.0082 0.1958 0.0018 0.0306 

                

ADQ_TRAN  1.0000 0.8523 0.6361 0.2502 0.3540 -0.2416 0.2350 0.6326 -0.1218 -0.0362 -0.1592 -0.4195 -0.0670 -0.2331 

  0.0000 0.0001 0.0001 0.0539 0.0055 0.0629 0.0708 0.0001 0.3538 0.7837 0.2244 0.0008 0.6108 0.0731 

                

ADQ_PUPI   1.0000 0.6769 0.3321 0.4795 -0.3875 0.3582 0.7012 0.0674 0.2009 0.0554 -0.1436 0.1527 -0.0286 

   0.0000 0.0001 0.0095 0.0001 0.0022 0.0050 0.0001 0.6087 0.1237 0.6741 0.2736 0.2441 0.8285 

                

ADQ_OCUL    1.0000 0.2454 0.3345 -0.1970 0.2102 0.5302 -0.0801 0.0085 -0.0355 -0.2229 -0.0202 -0.1173 

    0.0000 0.0588 0.0090 0.1315 0.1069 0.0001 0.5429 0.9489 0.7877 0.0869 0.8783 0.3723 

                

ADQ_BRAN     1.0000 0.7604 -0.5983 0.4910 0.7004 0.2972 0.3934 0.2939 0.1814 0.3728 0.3447 

     0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0211 0.0019 0.0227 0.1655 0.0034 0.0070 

                

ADQ_CARA      1.0000 -0.8080 0.6088 0.8498 0.4132 0.6506 0.4319 0.2868 0.5776 0.4946 

      0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0010 0.0001 0.0006 0.0263 0.0001 0.0001 

                

ADQ_PUTR       1.0000 -0.4675 -0.6921 -0.3006 -0.6067 -0.3541 -0.3048 -0.5759 -0.4107 

       0.0000 0.0002 0.0001 0.0196 0.0001 0.0055 0.0179 0.0001 0.0011 

                

ADQ_FIRM        1.0000 0.6732 0.5285 0.4909 0.3998 0.2761 0.4941 0.4602 

        0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0016 0.0328 0.0001 0.0002 
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ADQ_FRES         1.0000 0.3163 0.4705 0.2805 0.0493 0.4204 0.3034 

         0.0000 0.0138 0.0001 0.0299 0.7085 0.0008 0.0185 

                

ACE_APAR          1.0000 0.7870 0.7850 0.6496 0.8305 0.8935 

          0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

                

ACE_AROM           1.0000 0.7836 0.6327 0.9166 0.8599 

           0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

                

ACE_FIRM            1.0000 0.8364 0.8515 0.8710 

            0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 

                

ACE_CLAS             1.0000 0.7059 0.7636 

             0.0000 0.0001 0.0001 

                

ACE_FRES              1.0000 0.8963 

              0.0000 0.0001 

                

ACE_COMP               1.0000 

               0.0000 

(conclusão) 
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APENDICE As 
Tabela 41 - Comparação das médias de atributos utilizados para avaliação de tainhas no inverno e verão pelo 

teste de Tukey ao nível de erro de 5% - 2010 
 Inverno Verão d.m.s.(5%) 

O quanto você gostou da APARÊNCIA do produto: 6.8 ± 1.6 b 7.4 ± 1.4 a 0,13 
O quanto você gostou do AROMA do produto : 6.8 ± 1.5 b 7.3 ± 1.0 a 0,11 
O quanto você gostou da FIRMEZA do produto : 6.7 ± 1.5 b 7.2 ± 1.2 a 0,12 
Indique como você classifica a FIRMEZA do produto: 2.6 ± 0.7 b 2.9 ± 0.7 a 0,06 
Por favor, indique como você avalia o FRESCOR da amostra: 6.6 ± 1.6 b 7.2 ± 1.2 a 0,12 
Intenção de compra do pescado 3.5 ± 1.2 b 4.0 ± 1.1 a 0,10 
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APENDICE At 
 

Tabela 42 - Motivos pelo qual homens e mulheres optam 
pelo consumo de pescado. Dados obtidos 
em análise sensorial, com 22 homens e 44 
mulheres participando da pesquisa – 2009/ 
2010 

  Frequência (%) 

Motivo consumo HOMENS MULHERES 

Sabor 50 50,70 

Hábito 0 2,82 

Saudável 50 46,48 

Total 100 100 
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Tabela 43 - Espécies de pescado mais consumidas por 
homens e mulheres. Dados obtidos em 
análise sensorial, com 22 homens e 44 
mulheres participando da pesquisa – 
2009/ 2010 

  Frequência (%) 
Nome popular de 
pescado citado 
 

HOMENS MULHERES 

Abadejo 1,54 0,77 

Abrotea 1,54 0,00 

Anchova 1,54 2,31 

Atum 3,08 2,31 

Bacalhau 1,54 1,54 

Bonito 0,00 0,77 

cação 10,77 12,31 

Cat fish 0,00 1,54 

Cavalinho 1,54 0,00 

Corimbá 0,00 0,77 

Corvina 4,62 3,08 

Dourado 1,54 0,00 

Linguado 1,54 0,00 

Mapará 1,54 0,00 

Merluza 10,77 8,46 

Namorado 0,00 0,77 
Pacú 1,54 3,08 

Pescada 12,31 15,38 

Pintado 3,08 1,54 

Porquinho 3,08 2,31 

Robalo 0,00 1,54 

Salmão 12,31 12,31 

Sardinha 10,77 13,85 

Tainha 6,15 6,92 

Tilápia 6,15 4,62 

Truta 1,54 2,31 

Tucunaré 1,54 1,54 

Total 100,00 100,00 
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Tabela 44 - Frequência de consumo de pescado por homens e 
mulheres. Dados obtidos em análise sensorial, com 22 
homens e 44 mulheres participando da pesquisa – 2009 
/ 2010 

  Frequência (%) 

Frequência de consumo HOMENS MULHERES 

Diariamente 0,00 4,55 

2 vezes ou mais por semana 4,55 4,55 

1 vez por semana 18,18 15,91 

1 vez a cada 15 dias 36,36 43,18 

Uma vez por mês 22,73 9,09 

De vez em quando 18,18 22,73 

TOTAL 100,00 100,00 
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Tabela 45 - Forma de apresentação/ embalagem de pescado  que é preferido para 
compra por homens e mulheres. Dados obtidos em análise sensorial, 
com 22 homens e 44 mulheres participando da pesquisa- 2009 / 2010 

  Frequência (%) 

Forma de embalagem HOMENS MULHERES 

Fresco inteiro 30,77 23,71 

Fresco em postas 17,31 17,53 

Fresco em filé 13,46 24,74 

Congelado, embalagem industrializada 19,23 17,53 

Congelado, em bandejas de supermecados 17,31 14,43 

Outros 1,92 2,06 

TOTAL 100,00 100,00 
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Tabela 46 - Local de compra de pescado por homens e mulheres. 
Dados obtidos em análise sensorial, com 22 homens e 
44 mulheres participando da pesquisa – 2009 / 2010 

  Frequência (%) 
Local de compra 
dos pescado HOMENS MULHERES 

Feiras livres 10,00 20,51 

Supermercados 63,33 46,15 

Ceasa 0,00 6,41 

Peixarias 20,00 21,79 

Outros 6,67 5,13 

TOTAL 100,00 100,00 
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Tabela 47 – Características consideradas para compra de pescado 
por homens e mulheres. Dados obtidos em análise 
sensorial, com 22 homens e 44 mulheres participando 
da pesquisa- 2009 / 2010 

  Frequência (%) 

Características para compra HOMENS MULHERES 

Aparência 19,05 34,15 

Aroma 28,57 21,95 

Brânquias 9,52 1,22 

Conservação 2,38 1,22 

Cor 11,90 7,32 

Escamas 0,00 1,22 

Firmeza 2,38 6,10 

Local de compra 2,38 2,44 

Olhos 4,76 7,32 

Pigmentação 2,38 1,22 

Preço 4,76 13,41 

Textura 11,90 1,22 

Tamanho 0,00 1,22 

TOTAL 100,00 100,00 
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Tabela 48 - Motivo pelo qual as diferentes classes sociais consomem pescado. Dados obtidos em análise 

sensorial, com  os seguintes números de integrantes por classe: A2 (17), B1 (15), B2(26), C1 (6), 
C2 (1), D (1),participando da pesquisa – 2009 / 2010 

  Frequência (%) 
Motivo do consumo 
de pescado A2 B1 B2 C1 C2 D 

Sabor 51,85 52,38 51,22 40,00 100,00 0,00 

Hábito 3,70 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 

Saudável 44,44 47,62 46,34 60,00 0,00 100,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 49 - Espécies de pescado mais consumidas pelas diferentes classes sociais. Dados obtidos em análise 

sensorial, com  os seguintes números de integrantes por classe: A2 (17), B1 (15), B2(26), C1 (6), C2 
(1), D (1),participando da pesquisa – 2009 / 2010 

  Frequência (%) 
Nome popular 
de pescado citado A2 B1 B2 C1 C2 D 

Abadejo 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abrotea 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anchova 4,08 2,27 1,16 0,00 0,00 0,00 

Atum 4,08 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bacalhau 2,04 2,27 1,16 0,00 0,00 0,00 

Bonito 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cacao 10,20 4,55 16,28 13,33 0,00 0,00 

Cat fish 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 

Cavalinho 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 

Corimbá 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 

Corvina 0,00 4,55 3,49 13,33 0,00 0,00 

Dourado 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linguado 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mapará 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Merluza 8,16 9,09 8,14 20,00 0,00 0,00 

Namorado 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pacú 4,08 4,55 1,16 0,00 0,00 0,00 

Pescada 12,24 13,64 15,12 20,00 0,00 0,00 

Pintado 2,04 2,27 2,33 0,00 0,00 0,00 

Porquinho 2,04 0,00 3,49 6,67 0,00 0,00 

Robalo 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 

Salmão 14,29 11,36 12,79 6,67 0,00 0,00 

Sardinha 16,33 18,18 8,14 6,67 0,00 100,00 

Tainha 2,04 6,82 9,30 6,67 0,00 0,00 

Tilápia 4,08 6,82 4,65 6,67 0,00 0,00 

Truta 2,04 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 

Tucunaré 0,00 2,27 2,33 0,00 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 
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Tabela 50 - Frequência de consumo de pescado pelas diferentes classes sociais. Dados obtidos em análise 

sensorial, com  os seguintes números de integrantes por classe: A2 (17), B1 (15), B2(26), C1 (6), 
C2 (1), D (1),participando da pesquisa – 2009 / 2010 

  Frequência (%) 
Frequência de consume 
de pescado A2 B1 B2 C1 C2 D 

Diariamente 0,00 6,67 0,00 0,00 100,00 0,00 

2 vezes ou mais por semana 5,88 6,67 3,85 0,00 0,00 0,00 

1 vez por semana 17,65 33,33 7,69 16,67 0,00 0,00 

1 vez a cada 15 dias 52,94 26,67 46,15 33,33 0,00 0,00 

Uma vez por mês 17,65 20,00 3,85 33,33 0,00 0,00 

De vez em quando 5,88 6,67 38,46 16,67 0,00 100,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 51 - Local de compra de pescado pelas diferentes classes sociais. Dados obtidos em análise sensorial, 

com  os seguintes números de integrantes por classe: A2 (27), B1 (21), B2(41), C1 (10), C2 (1), D 
(1),participando da pesquisa – 2009 / 2010 

  Frequência (%) 
Local de compra  
de pescado A2 B1 B2 C1 C2 D 

Feiras livres 15,38 19,23 13,64 37,50 33,33 0,00 

Supermercados 65,38 53,85 45,45 37,50 33,33 0,00 

Ceasa 0,00 3,85 9,09 0,00 0,00 0,00 

Peixarias 15,38 15,38 27,27 12,50 33,33 100,00 

Outros 3,85 7,69 4,55 12,50 0,00 0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 52 - Forma de comercialização/ embalagem de pescado preferidas para compra pelas diferentes classes sociais. 
Dados obtidos em análise sensorial, com  os seguintes números de integrantes por classe: A2 (17), B1 (15), 
B2(26), C1 (6), C2 (1), D (1),participando da pesquisa - 2009 / 2010 

  Frequência (%) 

Forma de embalagem A2 B1 B2 C1 C2 D 

Fresco inteiro 12,82 38,71 23,88 40,00 100,00 100,00 

Fresco em postas 20,51 12,90 19,40 10,00 0,00 0,00 

Fresco em file 20,51 16,13 22,39 30,00 0,00 0,00 

Congelado, embalagem industrializada 23,08 16,13 17,91 10,00 0,00 0,00 

Congelado, em bandejas de supermecados 20,51 16,13 13,43 10,00 0,00 0,00 

Outros 2,56 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 53 - Características citadas como relevantes na compra de pescado pelas diferentes classes sociais. 
Dados obtidos em análise sensorial, com  os seguintes números de integrantes por classe: A2 
(17), B1 (15), B2(26), C1 (6), C2 (1), D (1),participando da pesquisa - 2009 / 2010 

  Frequência (%) 
Características  para 
compra de pescado A2 B1 B2 C1 C2 D 

Aparência 32,26 25,93 28,00 33,33 0,00 25,00 

Aroma 29,03 25,93 20,00 25,00 0,00 25,00 

Brânquias 3,23 7,41 4,00 0,00 0,00 0,00 

Conservação 3,23 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Cor 6,45 3,70 8,00 25,00 0,00 25,00 

Escamas 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Firmeza 6,45 3,70 4,00 0,00 0,00 25,00 

Local de compra 3,23 3,70 2,00 0,00 0,00 0,00 

Olhos 6,45 3,70 10,00 0,00 0,00 0,00 

Pigmentação 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preço 6,45 11,11 16,00 0,00 0,00 0,00 

Textura 3,23 3,70 4,00 16,67 0,00 0,00 

Tamanho 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100 100 100 100 0 100,00 
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Tabela 54 - Forma de comercialização/ embalagem de pescado preferidas para compra pelas diferentes faixas 
etárias. Dados obtidos em análise sensorial, com  os seguintes números de integrantes por faixa etária: 
18-25 anos (19), 26-30 anos (6), 31-35 anos (8), 36-40 anos (8), 41-45 anos (6), 46-50 anos (10), 51 a 
55 anos (8), 56-60 anos (1), participando da pesquisa – 2009 /2010 

  Frequência (%) 

Forma de 
embalagem 

18-
25anos 

26-
30anos 

31-
35anos 

36-
40anos 

41-
45anos 

46-
50anos 

51-
55anos 

56-
60anos 

Fresco inteiro 
17,07 27,27 27,78 25,00 22,22 26,09 70,00 50,00 

Fresco em postas 
17,07 18,18 11,11 21,43 27,78 13,04 0,00 50,00 

Fresco em file 
21,95 27,27 11,11 21,43 27,78 21,74 10,00 0,00 

Congelado, 
embalagem 
industrializada 21,95 18,18 22,22 17,86 11,11 17,39 10,00 0,00 
Congelado, em 
bandejas de 
supermecados 21,95 9,09 16,67 14,29 11,11 17,39 10,00 0,00 
Outros 

0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 
TOTAL 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 




