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RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a aceitabilidade do leite caprino e seus 

derivados. As entrevistas foram realizadas por meio de um questionário 

semiestruturado, com consumidores habituais e potenciais de forma aleatória. Foram 

utilizados para a análise sensorial leite de cabra pasteurizado, queijo de cabra fresco e 

curado e iogurte de leite de cabra. Foram 111 entrevistados para a análise sensorial de 

leite de cabra, 163 para o iogurte, 143 para o queijo frescal e 138 para o queijo curado. 

Após a degustação de cada alimento foi dado início ao questionário, as variáveis 

avaliadas foram a idade dos entrevistados, renda familiar, sexo dos entrevistados e se os 

mesmos já haviam consumido o leite de cabra e seus derivados. Foi questionado 

também em relação aos produtos avaliados a aparência, odor e sabor. Dentro de cada 

característica avaliada o questionário possuía as opções de resposta boa, ruim ou 

indiferente. Também no questionário, foi avaliada a aceitação do produto tendo com 

referência uma escala gradativa de 1 a 5, classificadas da seguinte forma: 1 (Detestou), 

2 (Não gostou), 3 (Indiferente), 4 (Gostou) e 5 (Adorou) do leite de cabra e seus 

derivados. Ainda em relação à aceitação dos produtos foi questionado se o entrevistado 

compraria o produto ou não. Por fim, o entrevistado correlacionava o leite de cabra e 

seus derivados com a característica caprina possivelmente presente no alimento, sendo a 

questão estruturada com as alternativas de resposta: Forte característica caprina; Média; 

Fraca e Nenhuma característica caprina relacionada ao alimento. As variáveis não 

paramétricas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado a 5% de probabilidade. 

Independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior, a maior parte dos 

entrevistados avaliou a aparência, o sabor, o odor e a aceitação, dos produtos avaliados 

como bom, exceto para o queijo curado que foi o produto que apresentou menor 

aceitação em relação aos outros. A maioria dos entrevistados comprariam os produtos 

avaliados. Também, a maior parte dos entrevistados não detectaram característica 

caprina nos produtos avaliados. 

 

Palavras chave: caprino, iogurte, queijo curado, queijo fresco.
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, grande parte do rebanho caprino mundial está em países em 

desenvolvimento. Existem relatos mostrando o incentivo à criação de cabras no Peru, 

China, Romênia e Tanzânia como ferramenta econômica de manutenção de comunidade 

(Vries, 2008; Correia & Borges, 2009). A caprinocultura têm se destacado no 

agronegócio brasileiro. A criação de caprinos, com rebanho estimado em 14 milhões de 

animais, distribuído em 436 mil estabelecimentos agropecuários, colocando o Brasil em 

18º lugar do ranking mundial de exportações (MAPA, 2014). 

A criação de cabras está em crescimento no país devido ao aumento pela procura 

do leite e de seus derivados. A maior parte do rebanho brasileiro encontra-se no 

Nordeste do país, sendo os principais estados, Paraíba, Bahia, Pernambuco e Piauí os 

responsáveis por aproximadamente 91% de todo rebanho. Porém, a sazonalidade e a 

baixa produção por animal dificultam o fornecimento e a distribuição do leite de e seus 

derivados. 

De maneira geral, a caprinocultura ainda é conduzida de forma empírica e 

extensiva, com baixos níveis de tecnologia, não somente no Brasil, mas em várias partes 

do mundo (Dubeuf et al., 2004; Correia & Borges, 2009). Grande parte do leite 

produzido no Brasil, é consumido pelos próprios produtores ou comercializado nas 

proximidades, o que torna a atividade basicamente restrita para certas localidades. 

O leite de cabra possui qualidades próprias, que muito o recomendam como 

alimento, porém a sua composição varia de acordo com vários fatores, entre estes, a 

raça, estágio de lactação, ciclo estral, condições ambientais, estação do ano, 

alimentação, cuidados dispensados ao animal e estado de saúde do mesmo (Jardim, 



2 

 

1984; Mumdim, 2008). Muitas vezes o leite pode apresentar sabor característico não 

desejável, tal sabor depende das condições de higiene durante o manejo e a ordenha dos 

animais. Mas, quando são seguidos os padrões de higiene corretos, o leite produzido 

apresenta excelente aceitabilidade. 

O leite caprino é descrito como um produto de alta digestibilidade e potencial 

alergênico inferior ao leite de vaca (Haenlein, 2004; Alférez et al., 2003; Alves et al., 

2009). De acordo com PELLERIN (2001), o leite de cabra apresenta propriedades que 

favorecem seu valor nutricional, sendo recomendado para crianças, particularmente para 

aquelas intolerantes ao leite de vaca, para pessoas com doenças gastrointestinais ou 

mesmo como suplemento para pessoas idosas e mal nutridas. 

O leite e seus derivados estão entre os produtos de origem caprina mais 

comercializados nos mercados locais, regionais e nacional. No entanto, a 

industrialização do leite ainda é restrita devido a fatores tais como: pequena produção 

do leite in natura; desconhecimento dos valores nutricionais deste produto, falta de 

hábito alimentar da população, preconceito quanto ao produto e seus derivados, elevado 

preço quando comparado ao de origem bovina, já estabelecido no mercado, entre outros 

(Carvalho, 2014). 

Segundo Haelein (2004) e Bomfim (2006) a demanda por leite de cabra cresce 

em função de três aspectos. Os caprinos, mais que outros mamíferos, são fonte de carne 

e leite para população de áreas rurais, representando, em certas regiões, parte importante 

do consumo doméstico de proteína e sua demanda, nestas regiões, acompanha o próprio 

crescimento populacional. O segundo aspecto é o interesse de conhecedores e 

especialistas por produtos como queijos e iogurtes, especialmente em países 

desenvolvidos, demanda que está relacionada à maior renda. O terceiro aspecto deriva 
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da preocupação das pessoas com a saúde e a crescente procura por alimentos nutritivos, 

saudáveis e funcionais. Este último aspecto apresenta uma perspectiva de demanda 

crescente em função da preocupação cada vez maior com a alimentação e saúde 

humana. 

A análise sensorial tem como ferramenta os sentidos humanos para avaliar as 

características de um determinado produto.  A partir dai, pode-se saber a opinião dos 

consumidores sobre o produto avaliado. Como a procura de leite de cabra e seus 

derivados está em crescimento é de grande importância conhecer a opinião dos 

consumidores para auxiliar na cadeia produtiva e na comercialização do leite e seus 

derivados. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o perfil sensorial e a aceitabilidade do 

leite caprino e seus derivados.  

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  O AGRONEGÓCIO CAPRINOCULTURA NO BRASIL 

A caprinocultura é a parte da Zootecnia que trata do estudo e da criação de 

caprinos, sendo uma atividade que consta desde os primórdios da historia humana. Os 

caprinos foram domesticados cerca de 14.000 a.C., nas montanhas Zagros, no atual Irã. 

O caprino foi um dos primeiros ruminantes que foi criado pelo homem para fornecer 

carne, leite e lã, especialmente nas regiões áridas e de topografia irregular. Eles são 

poucos exigentes no tocante a alimentação e podem sobreviver se alimentando de tudo, 

folhas de arvores, arbustos do deserto, rizomas e tubérculos. Os caprinos consomem por 

dia a média de 4,5 kg de matéria seca por cada 100 kg de peso vivo (Costa, 2014). 
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 Em 1535 várias raças foram trazidas por colonizadores portugueses e 

introduzidas no Brasil primeiramente no Nordeste brasileiro, fazendo desta região a 

maior produtora desses animais. Houve uma rápida disseminação destes animais devido 

sua fácil adaptação aos mais variados ambientes. Como a caprinocultura no Nordeste 

não era feita de forma controlada ocorreu cruzamento de várias raças distintas, dando 

origem aos animais sem raça definida (SRD) gerando muitas vezes animais 

improdutivos em termos de produção leiteira, porém com qualidades genéticas valiosas 

como rusticidade e prolificidade.  

No Brasil a caprinocultura voltada para produção de leite começou na década de 

1970 em Belo Horizonte. A caprinocultura leiteira é uma atividade muito rentável, que 

pode ser implantada em pequenas propriedades e com baixo custo de investimento. Por 

essas características tem contribuído para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

A caprinocultura leiteira no Brasil tem aumentado de forma bastante significativa sua 

participação no cenário agropecuário brasileiro, superando o constante desafio de 

conquistar e manter novos mercados para o leite de cabra e seus derivados (Borges & 

Bresslau, 2002).  

A caprinocultura leiteira no Brasil vem se consolidando como atividade rentável, 

que não requer muitos investimentos e/ou grandes áreas para seu desenvolvimento. Em 

função destes motivos, a caprinocultura leiteira é uma das alternativas mais favoráveis 

para a geração de emprego e renda no campo, principalmente através dos programas de 

fortalecimento da agricultura familiar (Holanda Júnior, et al., 2008). Conforme Holanda 

Júnior et al. (2006), além da sua importância na produção de alimento saudável, a 

caprinocultura leiteira é uma atividade que permite fluxo de recursos mais regular para a 

agricultura familiar. 



5 

 

De acordo com Cordeiro & Cordeiro (2009), 92% do rebanho caprino brasileiro 

concentra-se na região Nordeste, e é onde mais recentemente iniciou-se sistema 

organizado de aquisição, industrialização e distribuição de leite com os programas 

institucionais de governos estaduais. Dentre os estados nordestinos, vale destacar os 

Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Nestes Estados que são obtidas as 

maiores produções de leite de cabra, respectivamente, 18.000 e 10.000 litros de leite/dia 

(Holanda Júnior et al., 2008). Lopes et al. (2007), em estudo realizado em 28 

propriedades localizadas na microrregião de Mossoró/ RN, observaram que em 28,7% 

das propriedades a pecuária era a principal atividade econômica, onde 7,14% tinham a 

agricultura como principal atividade e 64,28% realizam ambas atividades. A 

caprinocultura leiteira como fonte de renda nas propriedades estudadas mantém se em 

sua maior parte (78,57%) como atividade secundária e apenas 10,71% como atividade 

principal. O principal regime de criação adotado é o extensivo (78,57% das 

propriedades entrevistadas contra 21,42% que adotam o sistema semiextensivo). Foi 

constatada que a maioria das propriedades possui rebanhos pequenos destinados a 

produção leiteira, sendo que 53,57% possuem até 50 animais destinados à exploração 

leiteira; 28,57% possuem entre 51 e 100 animais; apenas 7,14% possuem de 101 a 200 

animais e 10,71% acima de 200 cabeças. 

O Brasil ainda pode ser caracterizado, como um país de baixa produtividade 

leiteira caprina (Silva, 1996). O leite de cabra vem sendo produzido no Brasil em 

diferentes escalas produtivas, sendo encontrado principalmente em regiões geográficas 

especificas, como por exemplo, a região sul (devido à população de origem europeia) e 

região nordeste (devido às condições climáticas e geográficas). Comparando-se a 

produção mundial com a nacional, conclui-se que a caprinocultura leiteira brasileira 
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encontra-se ainda em fase de desenvolvimento. De acordo com Souza et al. (2002), o 

Rio de Janeiro é uma alternativa de mercado aberto para carne, leite e pele de caprinos, 

despertando também interesse em outros estados e outras regiões do país. 

Existem bacias de leite caprino já sedimentadas nas regiões Sudeste e Sul do 

Brasil. No Sudeste a expressão produtiva se concentra nos Estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, e no Sul, o Rio Grande do Sul é o destaque de produção de leite de 

cabra. Nestes Estados, a maior parte do leite produzido tem como destino as usinas de 

pasteurização e/ou produção de queijos finos. Contudo, nestas bacias leiteiras, a 

exemplo do Nordeste, a produção de leite de cabra tem origem em sistemas de produção 

do tipo familiar ou por pequenos produtores (Holanda Júnior et al., 2008).  

A produção de leite de cabra na região Sudeste do Brasil caracteriza-se pelo uso 

de sistemas de produção intensivos confinados, na sua grande totalidade em pequenas 

áreas próximas das regiões metropolitanas e centros urbanos. Nesses sistemas, animais 

de raças leiteiras especializadas (Saanen, Alpina e Toggenburg) ou mestiços destas 

raças são mantidos em áreas restritas ou galpões, sendo toda a alimentação fornecida no 

cocho (Borges, 2003). 

Diante disso, para a sustentabilidade da atividade é recomendado diversificar o 

mercado comprador do leite e agregar valor ao leite “in natura”. O desenvolvimento de 

derivados do leite de cabras, como queijos, doce de leite e iogurtes, é uma alternativa 

para o desenvolvimento da atividade e aumento da demanda. 

 

2.2  ANÁLISE SENSORIAL DO LEITE DE CABRA E SEUS DERIVADOS 

A análise sensorial é uma ferramenta chave no desenvolvimento de produtos. Os 

testes necessários devem ser aplicados conforme os critérios do produto que se deseja 
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avaliar. Um bom planejamento dos testes, uma criteriosa seleção dos julgadores e uma 

correta interpretação dos testes são fatores muito importantes para obtenção de respostas 

confiáveis (Mundim, 2008). 

As percepções sensoriais dos alimentos são interações complexas que envolvem 

cinco sentidos. No caso o sabor, é usualmente definido como impressões sensoriais que 

ocorrem na cavidade bucal, como resultado do odor e vários efeitos sensoriais, tais 

como frio, queimado, adstringência e outros (Geise, 1995; Mundim 2008).  

É de grande importância o uso da análise sensorial do leite de cabra e seus 

derivados para definir o perfil dos consumidores, tendo conhecimento de suas 

preferencias desde sabor até o nível de consumo de cada produto. Isso facilita a forma, a 

quantidade e o tipo de produção que melhor poderia atender a preferencia do 

consumidor. Além de fornecer também uma estimativa de venda do leite de cabra e seus 

derivados. 

De acordo com Correia & Borges (2009) os elementos sensoriais odor e sabor 

foram apontados como aspectos relevantes para a decisão de não-comprar leite de cabra, 

ao lado da confiabilidade no produto. Por outro lado, entre aqueles já consumidores de 

leite caprino, a necessidade alérgica ficou colocada em último lugar de importância 

dentre os fatores decisivos para a compra. Esse achado abre a perspectiva de que o leite 

caprino não é encarado como um simples substituto lácteo ou como alimento com o 

intuito meramente medicinal e sim, como um produto de elevado potencial tecnológico 

e funcional. 

Cassanego et al. (2012) avaliaram as características físico-químicas e sensoriais 

de duas formulações de bebida láctea, sendo uma desenvolvida com soro e leite de 

cabra, e outra com soro e leite de vaca. Os autores concluíram que em relação a analise 
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sensorial, apesar do leite de cabra apresentar um sabor característico, a bebida láctea 

achocolatada elaborada com soro e leite caprino foi bem aceita sensorialmente na 

análise de todos os parâmetros avaliados (aparência, sabor, textura e aroma), assim 

como a bebida láctea achocolatada elaborada com soro e leite bovino também 

demostrou ter boa aceitação, até superior a elaborada com soro e leite caprino. No geral, 

não houve uma formulação preferida, sendo assim, demonstrou-se a viabilidade da 

utilização do leite de cabra em derivados lácteos já que esse produto foi aprovado pelos 

potenciais consumidores deste tipo de produto. 

Costa et al. (2008) avaliaram características sensoriais do leite de cabra da raça 

moxotó alimentadas com silagem de maniçoba. Os autores relataram que a silagem de 

maniçoba pode ser incluída em dietas para cabras Moxotó em lactação, pois, em níveis 

de até 60% da matéria seca total, não altera a composição e as características sensoriais 

do leite.  

Liserre et al (2014) avaliaram a aceitabilidade do leite de cabra e de vaca 

preparados com achocolatados por crianças de 8 a 11 anos no município de Itapetininga, 

visando verificar se existe ou não diferença entre os dois tipos de leite. Os resultados 

mostraram que o leite de vaca pode ser substituído pelo leite de cabra, pois não houve 

diferenças significativas quanto à percepção sensorial, e os índices de rejeição quanto 

aos atributos aceitabilidade global e sabor foram nulos. 

Em relação ao queijo, Garcia et al. (2008) avaliaram a qualidade sensorial de 

queijos de coalho comerciais obtidos a partir de leite de búfala, queijo de coalho de leite 

cabra e queijo de coalho de leite de vaca mediante teste de aceitabilidade, preferência e 

intenção de compra. Seus resultados mostraram que houve diferença significativa entre 

os queijos avaliados no aroma e sabor entre o queijo coalho de búfala e queijo coalho de 
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cabra, e, no sabor entre queijo coalho de cabra e queijo coalho de vaca. Em análise 

sensorial de produtos elaborados com leite caprino é comum os provadores perceberem 

diferença no aroma e sabor dos produtos. O queijo coalho de cabra obteve as menores 

notas nos atributos aroma e sabor e avaliação geral, sendo a avaliação geral um atributo 

importante visto que se trata de uma avaliação que envolve todos os demais atributos.  

Mattanna et al. (2008) desenvolveram cinco formulações de queijo frescal com 

diferentes concentrações de leite caprino em sua formulação e a análise dos parâmetros 

sensoriais e perfil de textura dos queijos produzidos. Os autores concluíram que é 

possível constatar que o leite de cabra pode ser utilizado como matéria-prima para a 

produção de queijo frescal, já que o mesmo apresentou características sensoriais e 

tecnológicas satisfatórias.  

Em um trabalho realizado por Leal et al. (20013) objetivando avaliar os efeitos 

da substituição de 0, 33, 67 e 100% do milho pela raspa de mandioca sobre as 

características sensoriais sabor e textura do queijo tipo Boursin, o s autores mostraram 

que sensorialmente os queijos não diferem quando a raspa de mandioca foi utilizada em 

substituição ao milho na dieta das cabras em lactação 

Moura et al. (2012) fizeram análise sensorial avaliando o iogurte de leite de 

cabra adoçado com açúcar e com mel. Segundo os autores houve certa resistência dos 

consumidores em relação à aceitação de iogurtes que apresentam mel em sua 

composição. Os autores enfatizaram ainda, que para aumentar a aceitabilidade do 

iogurte de leite de cabra adoçado com mel seria necessário a aplicação de um programa 

de divulgação dos benefícios sobre o consumo de produtos à base de leite caprino, como 

o iogurte, e também com o incremento adicional do mel, discorrendo sobre suas 

propriedades nutricionais, conscientizaria melhor a população.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 A análise sensorial foi realizada na Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ) no Campus Tancredo Neves, no Departamento de Zootecnia (DEZOO), situado 

na cidade de São João del-Rei- MG. A pesquisa foi realizada nos horários de 9 às 11h e 

de 14 às 17h no dia onze de junho de dois mil e quatorze. 

As entrevistas foram realizadas por meio de um questionário semiestruturado 

(Anexo I), com consumidores habituais e potenciais, sem restrição quanto à idade, sexo 

e classe social, portanto, as entrevistas foram realizadas de forma aleatória. 

Foram utilizados para a análise sensorial leite de cabra pasteurizado, queijo de 

cabra fresco, queijo de cabra curado e iogurte de leite de cabra nos sabores de morango, 

pêssego e coco. Todos os produtos foram doados pelo Laticínio Santa Fé situado na 

cidade de Barbacena a 60,9 km de São João del-Rei. O transporte dos alimentos foi feito 

no dia anterior a pesquisa em caixas de isopor devidamente refrigerados. 

Foram 111 entrevistados para a análise sensorial de leite de cabra, 163 para 

iogurte (os sabores foram escolhidos de acordo com a preferencia do entrevistado), 143 

para o queijo frescal e 138 para o queijo curado. O número de entrevistados variou entre 

o leite e seus derivados porque ficou a escolha do mesmo em degustar ou não cada 

produto avaliado.  

O leite e o iogurte foram servidos em pequenos copos descartáveis, e os queijos 

tanto o frescal quanto o curado foi servido em pedaços de aproximadamente 1cm³. O 

provador tinha a sua disposição bolacha de água e sal e água gasificada para consumo 

entre as degustações, para não haver interferência no sabor entre um produto e outro. 



11 

 

Após a degustação de cada alimento foi dado início ao questionário, as variáveis 

avaliadas foram a idade dos entrevistados, renda familiar, sexo dos entrevistados e se os 

mesmos já haviam consumido o leite de cabra e seus derivados. Os entrevistados foram 

questionados também em relação aos produtos avaliados, a aparência, odor e sabor. 

Dentro de cada característica avaliada, o questionário possuía as opções de resposta 

bom, ruim ou indiferente. Também no questionário, foi avaliada a aceitação do leite de 

cabra e seus derivados tendo com referência uma escala gradativa de 1 a 5 (Anexo I), 

classificadas da seguinte forma: 1 (Detestou), 2 (Não gostou), 3 (Indiferente), 4 

(Gostou) e 5 (Adorou) do leite de cabra e seus derivados. Ainda em relação a aceitação 

dos produtos foi questionado se o entrevistado compraria o produto ou não. Por fim, o 

entrevistado correlacionava o leite de cabra e seus derivados com a característica 

caprina possivelmente presente no alimento, sendo a questão estruturada com as 

alternativas de resposta: Forte característica caprina; Média; Fraca e Nenhuma 

característica caprina relacionada ao alimento (Anexo 1). Foi feito um questionário para 

cada alimento analisado.  

As variáveis não paramétricas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado a 5% 

de probabilidade. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 APARÊNCIA 

Em relação a aparência, para todas as variáveis (faixa salarial, sexo, idade e 

consumo anterior) o atributo bom, foi o que teve maior percentual para todos os 

produtos avaliados (leite de cabra, iogurte, queijo fresco e queijo curado). Vale salientar 

que a apresentação do produto a ser consumo independente da origem é algo importante 
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no que diz respeito a avaliação do consumidor e, neste caso, a aparência dos produtos 

pode ser considerada satisfatória, uma vez que os consumidores avaliaram, em sua 

maioria, a aparência como boa. 

Nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 observa-se a percepção dos entrevistados em relação à 

aparência dos produtos avaliados de acordo com a faixa salarial, sexo, idade e consumo 

anterior, respectivamente, do leite e produtos lácteos caprinos. Não houve diferença 

pelo teste do qui-quadrado entre os valores observados e esperados (P<0,05) quando 

relacionado com a faixa salarial e idade (Tabelas 1 e 3). Porém, houve diferença (P< 

0,05) entre os valores esperados e observados para a aparência do queijo curado em 

relação ao sexo (Tabela 2) e para a aparência do leite em relação ao consumo anterior 

(Tabela 4). 

 

4.1.1 LEITE 

Para as faixas salariais, em relação a aparência do leite notou-se que 36,04% dos 

entrevistados com a faixa salarial entre 1-3 salários mínimos avaliaram o leite caprino 

como bom. Uma pequena parte dos entrevistados independente da faixa salarial 

caracterizou a aparência do leite caprino como indiferente, totalizando apenas 12,61% 

do total (Tabela 1).  

Em relação ao sexo, 44,14% e 43,24 dos entrevistados do sexo masculino e 

feminino, respectivamente, classificou o leite como bom. Observou-se que 4,5% dos 

homens caracterizou o leite caprino como de aparência indiferente enquanto 8,11% das 

mulheres optaram por este atributo (Tabela 2).  

Na Tabela 3 observa-se que para aparência do leite de cabra de acordo com a 

idade, os valores que destacaram foram na faixa etária de 21-24 anos, na qual os 
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entrevistado classificaram a aparência do leite como bom (42,34 %)  e indiferente 

(8,11%), respectivamente. 

Em relação a aparência do leite caprino para os entrevistados que já haviam 

consumido o leite de cabra pelo menos uma vez, houve diferença significativa (P<0,05) 

para os valores esperados e observados somente para os contrastes bom e indiferente, 

(Tabela 4). Nenhuma das pessoas que responderam o questionário, em todas as 

variáveis avaliadas, caracterizou a aparência do leite como ruim (Tabelas 1, 2, 3 e 4). 

De forma geral, independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior 

os entrevistados avaliaram a aparência do leite de cabra como boa. Alguns estudos vêm 

sendo conduzidos objetivando avaliar características sensoriais de leite de cabra. Costa 

et al. (2008) avaliaram a aparência de leite de cabras da raça moxotó alimentadas com 

diferentes tipos de silagem e não relataram diferenças na aparência do leite. 
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Tabela 1: Aparência do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a faixa salarial. 

Leite (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 36,04 3,60 0 NS NS NS 

4-6 Salários 34,23 8,11 0 NS NS NS 

> 7 Salários 17,12 0,90 0 NS NS NS 

Iogurte (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 39,26 5,52 0,00 NS NS NS 

4-6 Salários 34,36 3,68 1,23 NS NS NS 

> 7 Salários 14,72 1,23 0,00 NS NS NS 

Queijo fresco (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 42,96 1,41 0,00 NS NS NS 

4-6 Salários 31,69 5,63 1,41 NS NS NS 

> 7 Salários 15,49 1,41 0,00 NS NS NS 

Queijo curado (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 32,84 6,72 3,73 NS NS NS 

4-6 Salários 26,87 8,96 1,49 NS NS NS 

> 7 Salários 16,42 2,24 0,75 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.1.2  IOGURTE 

Não houve diferença (P< 0,05) para a aparência do iogurte em nenhuma das 

variáveis avaliadas (Tabela 1, 2, 3 e 4). A aceitação do iogurte quanto à aparência foi 

alta em todas as variáveis, uma vez que o atributo que teve maior relevância foi o bom.   
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Com relação a faixa salarial, para a aparência do iogurte observa-se que 

independente da faixa salarial, a maioria dos entrevistados classificou a aparência do 

iogurte como boa (Tabela 1). Entretanto, vale destacar que para a faixa salarial de 4-6 

salários mínimos 1,23% dos entrevistados avaliaram a aparência do iogurte como ruim 

(Tabela 1). 

Na Tabela 2 relacionada ao sexo, 47,24% dos entrevistados do sexo feminino 

caracterizaram a aparência do iogurte do leite de cabra como bom, enquanto 7,36% dos 

provadores do sexo masculino avaliaram a aparência do iogurte de leite de cabra como 

indiferente. Nenhum dos entrevistados avaliou o iogurte de leite de cabra como ruim.  

Em relação a faixa etária (Tabela 3) 45,40% dos entrevistados entre 21-24 anos 

caracterizou a aparência do iogurte de cabra como bom, e apenas 1,23% desta faixa 

etária avaliou a aparência do iogurte de cabra como ruim, sendo que nenhuma outra 

faixa etária atribuiu como tal aparência (Tabela 3). 

Dos provadores que nunca haviam consumido o iogurte 54,6% avaliaram a 

aparência do iogurte como boa e dos que já haviam consumido 34,36%. Ambos os 

provadores caracterizaram a aparência do iogurte do leite de cabra como ruim (0,61%) 

(Tabela 4). 
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Tabela 2: Aparência do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o sexo. 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 44,14 4,50 0,00 NS NS NS 

Feminino 43,24 8,11 0,00 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 41,10 7,36 0,00 NS NS NS 

Feminino 47,24 3,07 1,23 NS NS NS 

Queijo fresco  (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 44,37 6,34 0,70 NS NS NS 

Feminino 46,48 2,11 0,00 NS NS NS 

Queijo curado (%) 

  Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 32,84 13,43 2,24 0,04342 NS NS 

Feminino 43,28 4,48 3,73 0,049968 NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.1.3 QUEIJO FRESCO 

Assim como para o  iogurte, para  a aparência do queijo fresco não apresentou 

diferença (P<0,05) em nenhuma das variáveis avaliadas (Tabela 1, 2, 3 e 4). 

Em relação à aparência do queijo fresco de acordo com a faixa salarial (Tabela 

1), a maior parte dos entrevistados caracterizou o produto como bom, 90,14% do total, 

destacando-se a faixa salarial 1-3 salários mínimos com 42,96%. Somente provadores 

na faixa salarial de 4-6 salários mínimos caracterizou a aparência do queijo fresco como 

ruim com 1,41%. 
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Em relação ao sexo 44,37 e 46,48% dos sexos masculino e feminino, 

respectivamente, avaliaram a aparência do queijo fresco como bom. 8,45% do total 

avaliaram como indiferente e apenas 0,7% dos homens caracterizaram a aparência do 

queijo curado como ruim, e nenhuma mulher optou por este atributo (Tabela 2). 

Na Tabela 3, a faixa etária que apresentou maior significância foi entre 21-24 

anos de idade, onde 44,37% avaliaram a aparência do queijo fresco como bom e 4,93% 

como indiferente. A única faixa etária que caracterizou a aparência do queijo fresco 

como ruim foi de 17-20 anos com o valor de 0,7%.  

Quando avaliado a aparência do queijo fresco em relação ao consumo anterior 

(Tabela 4) 59,15% dos provadores que nunca haviam experimentado o produto 

caracterizaram a aparência do queijo proveniente do leite de cabra como bom, e dos que 

já haviam consumido 32,39% também atribuíram como bom (Tabela 4). 
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Tabela 3: Aparência do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a idade. 

Leite (%) 

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 16,22 0,90 0,00 NS NS NS 

21-24 42,34 8,11 0,00 NS NS NS 

> 24 28,83 3,60 0,00 NS NS NS 

Iogurte (%) 

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 14,11 3,68 0,00 NS NS NS 

21-24 45,40 6,13 1,23 NS NS NS 

> 24 28,22 1,23 0,00 NS NS NS 

Queijo fresco (%) 

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 17,61 2,11 0,70 NS NS NS 

21-24 44,37 4,93 0,00 NS NS NS 

> 24 28,87 1,41 0,00 NS NS NS 

Queijo curado (%) 

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 10,45 5,22 1,49 NS NS NS 

21-24 37,31 8,21 5,22 NS NS NS 

> 24 27,61 4,48 0,00 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.1.4 QUEIJO CURADO 

O queijo curado foi o produto que apresentou valores mais diferenciados em 

relação aos demais produtos. Porém, não houve diferença (P<0,05) quando relacionado 

com a faixa salarial, idade e consumo anterior (Tabelas 1, 3 e 4). A única variável que 
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houve diferença (P<0,05) para os valores esperados e observados para a aparência do 

queijo curado foi em relação ao sexo (Tabela 2). 

Quanto a aparência do queijo curado de acordo com a faixa etária, a maioria dos 

entrevistados avaliaram o produto como bom, tendo sido observados valores de 32,84, 

26,87 e 16,42%, para 1-3, 4-6, e maior que 7 salários mínimos, respectivamente (Tabela 

1). A faixa salarial que teve destaque caracterizando a aparência do queijo curado como 

indiferente foi de 4-6 salários mínimos com 8,96%. O queijo curado foi o que 

apresentou maior número de provadores que avaliaram aparência como ruim, 

diferenciando dos demais produtos, onde foi observado 3,73, 1,49 e 0,75%, para 1-3, 4-

6 maior que 7 salários mínimos, respectivamente (Tabela 1). 

Para a variável sexo em relação à aparência (Tabela 2) observou-se diferença 

(P<0,05) somente para os contrates, bom e indiferente (para os sexos, masculino e 

feminino). Para os contrates restantes não observou-se diferença (P>0,05). 

Em relação à idade dos entrevistados que avaliou a aparência do queijo curado 

(Tabela 3), a faixa etária que se destacou foi a de 21-24 anos de idade com 37,31, 8,21 e 

5,22% para os atributos de bom, indiferente e ruim, respectivamente. Nenhum 

entrevistado com faixa etária maior que 24 anos caracterizou o produto avaliado como  

ruim (Tabela 3). 

Quanto à aparência do queijo curado em relação ao consumo anterior, 48,51% 

dos provadores que nunca tinham consumido o produto avaliado caracterizara-o como 

bom. Do total, 17,91% dos entrevistados avaliaram a aparência do queijo curado como 

indiferente e 7,46% como ruim (Tabela 4). 
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Tabela 4: Aparência do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o consumo 

anterior. 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 41,44 0,90 0,00 0,030376 NS NS 

Não 45,95 11,71 0,00 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 34,36 2,45 0,61 NS NS NS 

Não 54,60 7,36 0,61 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 32,39 3,52 0,00 NS NS NS 

Não 59,15 4,23 0,70 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 26,12 5,97 2,24 NS NS NS 

Não 48,51 11,94 5,22 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

A avaliação da aparência de um produto é de extrema importância, uma vez que 

a primeira impressão que se tem de um alimento é geralmente visual, sendo um dos 

aspectos fundamentais na qualidade e aceitação do produto. No presente estudo 

independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior para aparência do iogurte 

e dos queijos (frescal e curado) o atributo bom prevaleceu, o que pode indicar o 

potencial de aceitação desses produtos no mercado. Também Mundim (2008) avaliando 

a aparência global de iogurte de leite de cabra de diferentes sabores constatou que 

independente do sabor os avaliadores classificaram a aparência como boa. 
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4.2  SABOR 

Nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 observa-se a percepção dos entrevistados em relação ao 

sabor dos produtos avaliados (leite de cabra e deus derivados: iogurte, queijo fresco e 

queijo curado) de acordo com a faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior, 

respectivamente. Não houve diferença pelo teste qui-quadrado entre os valores 

observados e esperados (P<0,05) quando relacionado com a faixa salarial, sexo e idade 

(Tabelas 5, 6 e 7). Porém, houve diferença (P<0,05) para o sabor do queijo fresco e do 

queijo curado em relação ao consumo anterior (Tabela 8). Mas, mesmo havendo 

diferença significativa, o atributo que teve maior percentagem de aceitação foi o bom. 

 

4.2.1 LEITE  

Na Tabela 5 pode-se observar os dados relacionados ao sabor do leite de cabra 

de acordo com a faixa salarial. Nota-se que a maior parte dos entrevistados avaliou o 

sabor do leite caprino como bom, com destaque para a faixa salarial de 4-6 salários 

mínimos (24,32%).  

Em relação ao sabor do leite de cabra quando relacionado com a idade dos 

entrevistados o sexo masculino observa-se valores de 31,53, 9,01 e 8,11% para os 

atributos, bom, indiferente e ruim, respectivamente (Tabela 6). Já o sexo feminino nota-

se valores de 22,52, 14,41 e 14,41% para os atributos, bom, indiferente e ruim, 

respectivamente. Percebe-se também que o percentual para o atributo ruim foi maior 

para o sexo feminino (Tabela 6). 

Para o sabor do leite de cabra de acordo com a idade (Tabela 7), 54,05% do total 

dos entrevistados caracterizaram o sabor do leite como bom e 22, 52% como ruim. O 

restante (23,42%) avaliou o sabor do leite como indiferente.  
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Quanto ao sabor do leite de cabra em relação ao consumo anterior, verificou-se 

que 24,32% dos entrevistados que não haviam consumido e 29,73% dos que já haviam 

consumido o produto caracterizou o sabor do leite de cabra como bom (Tabela 8). 

Correia & Borges (2009) em um estudo avaliando posicionamento do 

consumidor frente ao consumo de leite de cabra e seus derivados observaram que 

muitos daqueles que expressam rejeição pelo sabor e odor do leite caprino, muitas vezes 

nunca o provaram. Segundo os autores isso faz parte de um preconceito arraigado na 

população entrevistada, a qual coloca o leite caprino em uma posição hierarquicamente 

inferior ao leite bovino. Porém, no presente estudo não observou-se o mesmo 

comportamento dos entrevistados, uma vez que, a maior parte destes, independente de 

já haver consumido o leite de cabra ou não, comprariam o produto, uma vez que o sabor 

foi satisfatório. 
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Tabela 5: Sabor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a faixa salarial 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 20,72 8,11 10,81 NS NS NS 

4-6 Salários 24,32 8,11 9,91 NS NS NS 

> 7 Salários 9,01 6,31 2,70 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 35,58 5,52 3,68 NS NS NS 

4-6 Salários 29,45 3,68 6,13 NS NS NS 

> 7 Salários 12,27 1,23 2,45 NS NS NS 

Queijo fresco (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 35,92 4,93 3,52 NS NS NS 

4-6 Salários 28,17 7,04 3,52 NS NS NS 

> 7 Salários 14,08 1,41 1,41 NS NS NS 

Queijo curado (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 17,16 7,46 18,66 NS NS NS 

4-6 Salários 17,16 7,46 12,69 NS NS NS 

> 7 Salários 11,94 5,22 2,24 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.2.2  IOGURTE 

Não houve diferença (P<0,05) pelo teste do chi-quadrado entre os valores 

observados e esperados para o sabor do iogurte em nenhuma das variáveis avaliadas 

(Tabelas 6, 7, e 8). 
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No que se refere ao sabor do iogurte em relação a faixa salarial (Tabela 5), 

observa-se que, a maioria dos entrevistados (77,3%) classificou o sabor do iogurte como 

bom, a faixa salarial que teve maior porcentagem de aceitação foi de 1-3 salários 

mínimos com 35,58%. Em relação ao sabor do iogurte na condição indiferente, a faixa 

salarial que mais sobressaiu foi de 1-4 salários mínimos (5,52%) e a que menos 

sobressaiu foi a maior de 7 salários mínimos (1,23%). Os entrevistados que 

classificaram o sabor do iogurte como ruim foram os com faixa salarial entre 4-6 

salários mínimos com 6,13%.  

Em relação ao sabor do iogurte do leite de cabra de acordo com sexo 39,88% 

dos entrevistados do sexo masculino e 37,42% do sexo feminino caracterizaram o sabor 

do iogurte de leite de cabra como bom, e apenas 3,07 e 9,82% avaliaram o sabor do 

iogurte de cabra como ruim, respectivamente para os sexos feminino e masculino 

(Tabela 6). 

Na Tabela 7 observa-se o sabor do iogurte de acordo com a faixa etária dos 

provadores. Os atributos que mais de destacaram foram o bom (77,3%) e o ruim 

(12,88%) dentro destes resultados a faixa etária com a maior taxa foi entre 21-24 anos 

de idade em ambos os atributos (Tabela 7). 

O sabor do iogurte de leite de cabra foi único atributo, dentre todos avaliados, 

que não apresentou diferença estatística em relação ao consumo anterior (Tabela 8). 

Mas, 50,31% das pessoas que não tinham consumido o iogurte do leite de cabra 

caracterizaram como bom, 6,75% como indiferente e 5,52% como ruim. Dos 

entrevistados que já tinham consumido o iogurte de cabra pelo menos uma vez 27,61, 

3,07 e 6,75% caracterizaram o produto como bom, indiferente e ruim, respectivamente 

(Tabela 8). 
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Grande parte dos entrevistados avaliou o sabor do iogurte como bom, 

independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior. Vale destacar, que os 

provadores tinham a disposição os sabores coco, morango e pêssego. Neste caso, a 

preferência pelo sabor (hábito de consumo) pode ter influenciado a avaliação, Ademais, 

como pode ser observado na Tabela 8, a maior parte dos entrevistados nunca haviam 

experimentado iogurte de leite de cabra e neste caso o sabor da fruta pode também 

explicar a aceitação, uma vez que produtos lácteos processados tendem a apresentar 

menor característica caprina (Mattanna, 2008). 

 

Tabela 6: Sabor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o sexo. 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 31,53 9,01 8,11 NS NS NS 

Feminino 22,52 14,41 14,41 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 39,88 5,52 3,07 NS NS NS 

Feminino 37,42 4,29 9,82 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 38,03 9,15 4,23 NS NS NS 

Feminino 40,14 4,23 4,23 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 26,87 9,70 11,94 NS NS NS 

Feminino 19,40 10,45 21,64 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  
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4.2.3  QUEIJO FRESCO  

Em relação ao sabor de acordo com a faixa salarial, o atributo bom para a faixa 

salarial entre 1-3 salários (35,92%) foi o de maior destaque e para a atribuição 

indiferente observou-se valor de 7,04% na faixa salarial de 4-6 salários mínimos. Para a 

caracterização ruim as faixas salariais de 1-3 e 4-6 salários mínimos apresentaram o 

mesmo valor (3,52%) (Tabela 5). Em comparação aos demais produtos (leite, iogurte e 

queijo curado), o queijo fresco foi o que teve menor porcentagem (1,41%) no atributo 

ruim para a faixa salarial acima de 7 salários mínimo (Tabela 5). 

Para o sabor do queijo fresco de acordo com o sexo (Tabela 6) observou-se 

maior valor para o atributo bom, 38,03% para o sexo masculino e 40,14% para o 

(Tabela 6). 

Quando relacionado à idade, o sabor do queijo fresco do leite de cabra que teve 

maior destaque foi para o atributo bom na faixa etária de 21-24 anos (35,92%) (Tabela 

7). 

Na Tabela 8 observa-se que grande parte dos entrevistados caracterizou o sabor 

do queijo fresco como bom, 50% das pessoas que nunca tinham experimentado queijo 

fresco do leite de cabra o caracterizou como bom e das que já haviam consumido o 

produto antes 5,75% avaliaram como ruim. Porém, houve diferença (P<0,05) em 

relação ao sabor do queijo fresco para os valores esperados e observados para os 

contrastes indiferente e ruim para ambos os atributos (Tabela8). 
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Tabela 7: Sabor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a idade 

Leite (%) 

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 10,81 3,60 2,70 NS NS NS 

21-24 23,42 10,81 16,22 NS NS NS 

> 24 19,82 9,01 3,60 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 12,27 3,68 1,84 NS NS NS 

21-24 40,49 4,91 7,36 NS NS NS 

> 24 24,54 1,23 3,68 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 14,79 4,23 1,41 NS NS NS 

21-24 35,92 8,45 4,93 NS NS NS 

> 24 26,76 1,41 2,11 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 5,97 3,73 7,46 NS NS NS 

21-24 15,67 11,94 23,13 NS NS NS 

> 24 24,63 4,48 2,99 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.2.4 – QUEIJO CURADO 

O queijo curado foi o derivado do leite de cabra que apresentou maior número 

de entrevistado que não gostou do sabor para todas as faixas salariais (Tabela 5), 

totalizando 33,59%. Apesar de muitos entrevistados terem caracterizado o queijo curado 
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com o sabor ruim, 17,16% com faixa salarial entre 4-6 salário mínimos avaliaram o 

sabor do queijo curado como bom e 5,22% com renda acima de 7 salários 

caracterizaram como indiferente (Tabela 5). 

Quanto ao sabor do queijo curado, em relação ao sexo, mais mulheres do que 

homens avaliou o sabor do queijo curado como ruim, 21,64 e 11,94%, respectivamente 

(Tabela 6).  Mas, em relação ao atributo bom a situação foi ao contrário, uma vez que 

para o sexo masculino observou-se maior porcentagem (26,87%) em detrimento ao sexo 

feminino (19,4%) (Tabela 6). 

Em relação à idade, o sabor do queijo curado teve destaque no atributo bom para 

a faixa etária acima de 24 anos de idade (24,63%). Para os atributos indiferente e ruim a 

faixa etária que se destacou foi entre 21-24 anos com valores de 11,94 e 23,13% (Tabela 

7). 

Para sabor do queijo curado de acordo com o consumo anterior, observa-se 

diferença (P<0,05) para os valores esperados e observados entre os contrastes bom e 

ruim (Tabela 8). 

Leal et.al (2013) avaliando a percepção sensorial de queijo tipo boursin à base 

de leite de cabras suplementadas com diferentes níveis de raspa de mandioca em 

substituição ao milho da dieta indicaram não haver diferença perceptíveis pelo 

consumidor com relação a textura e sabor entre os queijos. De fato, vários estudos 

avaliando a percepção dos consumidores acerca do queijo e leite de cabra alimentadas 

com diferentes dietas, tem demonstrado não haver efeito da dieta sobre os atributos dos 

produtos (Costa et.al 2008; Leal et.al 2013). Isso evidencia que a dieta pode não ter 

influencia sobre a aceitação do leite de cabra e seus derivados. Vale salientar que os 

consumidores de forma geral, aceitam bem os derivados de leite de cabra (Leal et.al 
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2013; Alves et.al 2009; Cassanego et.al 2012). No presente estudo, a maioria das 

avaliações para o sabor caracterizou os queijos frescal e curado como bom. Entretanto, 

o quiejo frescal teve maior proporção de atributo bom em relação ao queijo curado. Isso 

pode ser indicativo de que o tipo de queijo tem maior influencia na avaliação sensorial, 

do que a dieta dos animais. 

Tabela 8: Sabor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o consumo anterior. 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 29,73 6,31 6,31 NS NS NS 

Não 24,32 17,12 16,22 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 27,61 3,07 6,75 NS NS NS 

Não 50,31 6,75 5,52 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 27,46 2,82 5,63 NS NS 0,032535 

Não 50,00 11,27 2,82 NS NS 0,109512 

Queijo curado (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Sim 19,40 8,21 6,72 NS 0,047891 NS 

Não 26,12 12,69 26,87 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim. 

 

4.3 – ODOR 

Nas Tabelas 9, 10, 11 e 12 nota-se a compressão dos entrevistados em relação ao 

odor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com as variáveis, faixa salarial, 
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sexo, idade e consumo anterior, respectivamente. Não houve diferença (P<0,05) pelo 

teste do qui-quadrado entre os valores observados e esperados quando relacionado com 

a faixa salarial, sexo (Tabelas 9 e 10). Entretanto houve diferença (P<0,05) para os 

valores esperados e observados para o odor do queijo curado na variável relacionada a 

idade (Tabela 11) e para o odor do queijo fresco em relação ao consumo anterior 

(Tabela 12). 

  

4.3.1 – LEITE 

A partir da Tabela 9 é possível observar o odor do leite de cabra de acordo com a 

faixa salarial dos entrevistados. Para o leite pode-se constatar que o atributo que teve 

maior relevância foi o indiferente, destacando-se a faixa salarial entre 4-6 salários 

mínimos com 20,72%.  A minoria dos entrevistados caracterizou o odor do leite como 

ruim, sendo que na faixa salarial entre 1-3 salários mínimos 3,6% caracterizaram como 

tal atributo, 2,7% entre 4-6 e apenas 0,9% acima de 7 salários mínimos (Tabela 9). 

Para o odor do leite de cabra de acordo com o sexo dos entrevistados, o atributo 

que teve maior proporção, assim como na faixa salarial, foi o indiferente. Com destaque 

no sexo feminino com valores de 27,93% (Tabela 10). Para o atributo bom 27,93% dos 

entrevistados do sexo masculino e 18,02% do sexo feminino optaram por esta 

característica. Apenas 0,9% dos homens avaliaram o odor do leite de cabra como ruim 

(Tabela 10). 

Em relação ao odor do leite de cabra conforme a idade, o atributo que mais se 

sobressaiu também foi o indiferente (49,55), seguido pelo bom (44,15%) e por último o 

ruim (6,3%) (Tabela 11). Destacando a faixa etária entre 21-24 anos de idade, que 

apresentou os maiores valores em todos os atributos (Tabela 11). 
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Quanto ao consumo anterior do leite de cabra (se já havia consumido ou não), 

dos que já haviam consumido o leite de cabra 22,52, 17,12 e 2,7% caracterizou o odor 

do leite de cabra com bom, indiferente e ruim, respectivamente (Tabela 12). Para os 

provadores que nunca tinha consumido o leite de cabra antes os valores observados 

foram de 22,52, 31,53 e 3,6% para os atributos, bom, indiferente e ruim, 

respectivamente (Tabela 12). 

Costa et al. (2008) avaliando características sensoriais do leite de cabra da raça 

moxotó alimentadas com diferentes tipos de silagem, relataram que entre os atributos 

estudados, o odor e o sabor característico caprino apresentaram as maiores médias, no 

entanto, segundo os autores, os valores foram pouco representativos e, dentro da escala 

(1 à 9), remetem à uma intensidade moderada, justificada pela presença de níveis baixos 

de ácidos graxos de cadeia curta, o que também  pode ser a explicação para o fato de, 

neste estudo, o odor do leite ter sido classificado como bom para a maioria dos 

provadores. Concentrações superiores destes ácidos graxos foram reportadas por 

Queiroga (2004), que observou durante o período de lactação variações na composição 

lipídica do leite e influência destes compostos na aceitabilidade do leite de cabra. 
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Tabela 9: Odor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a faixa salarial. 

Leite (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 19,82 16,22 3,60 NS NS NS 

4-6 Salários 18,92 20,72 2,70 NS NS NS 

> 7 Salários 5,41 11,71 0,90 NS NS NS 

Iogurte (%) 

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 32,52 10,43 1,84 NS NS NS 

4-6 Salários 26,38 11,66 1,23 NS NS NS 

> 7 Salários 10,43 4,29 1,23 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 26,06 16,20 2,11 NS NS NS 

4-6 Salários 18,31 19,72 0,70 NS NS NS 

> 7 Salários 11,27 5,63 0,00 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

1-3 Salários 17,91 18,66 6,72 NS NS NS 

4-6 Salários 14,93 19,40 2,99 NS NS NS 

> 7 Salários 8,21 9,70 1,49 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.3.2 – IOGURTE 

Quanto ao iogurte, nota-se que 32,52% dos entrevistados com a faixa salarial 

entre 1-3 salários mínimos avaliaram o iogurte de leite de cabra como bom, o que ficou 

próximo a faixa salarial de 4-6 salários mínimos (26,38%) e na faixa salarial acima de 7 
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salários mínimos foi de 10,43% (Tabela 9). O atributo indiferente totalizou 26,38% dos 

entrevistados. Somente 4,3% caracterizaram o odor do iogurte como ruim (Tabela 9). 

O atributo que mais se destacou em relação ao odor do iogurte do leite de cabra 

de acordo com o sexo foi o bom, sendo 36,81% para o sexo masculino e 33,13% para o 

sexo feminino (Tabela 10). Para o atributo indiferente 10,43 e 15,34% para os sexos 

masculino e feminino, respectivamente, a menor parte dos entrevistados caracterizaram 

o odor do iogurte como ruim, apenas 4,3% independente do sexo (Tabela 10). 

Quanto ao odor do iogurte proveniente do leite de cabra de acordo com as faixas 

etárias, 36,20% dos provadores com idade entre 21-24 anos caracterizaram o odor do 

iogurte como bom. Somente 4,29% dos entrevistados com faixa etária entre 17-20 anos 

caracterizou o odor do iogurte como indiferente. Para as idade entre 21-24 e acima de 

24 anos, tiveram os mesmo resultado quanto ao atributo ruim (1,84) (Tabela 11). 

Para o odor do iogurte de leite de cabra em relação ao consumo anterior, a 

condição que teve maior evidencia foi o bom (Tabela 12). Destacando que os 

consumidores que nunca tinham experimentado o iogurte de leite de cabra (62,58%) 

45,4% caracterizaram o odor do iogurte como bom, 15,34% como indiferente e 1,84% 

como ruim (Tabela 12). 
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Tabela 10: Odor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o sexo 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 27,93 19,82 0,90 NS NS NS 

Feminino 18,02 27,93 5,41 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 36,81 10,43 1,23 NS NS NS 

Feminino 33,13 15,34 3,07 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 26,76 23,24 1,41 NS NS NS 

Feminino 28,87 18,31 1,41 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

Masculino 23,88 20,90 3,73 NS NS NS 

Feminino 17,16 26,87 7,46 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

A maior parte dos entrevistados independente da faixa salarial, sexo, idade e 

consumo anterior, classificaram o odor do iogurte do leite de cabra como bom. Porém, 

este resultado pode ter sido influenciado pelo sabor do iogurte (morango, coco e 

pêssego). 

 

4.3.3  QUEIJO FRESCO 

Os valores que sobressaíram em relação ao odor do queijo fresco de acordo com 

as faixas salariais, foram de 1-3 salários mínimos que caracterizaram o produto como 

bom. Na faixa salarial de 4-6 salários mínimos 19,72% dos entrevistados avaliaram o 
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odor do queijo fresco como indiferente e apenas 2,81% do total caracterizaram o odor 

do queijo fresco como ruim, sendo que nenhum entrevistado com faixa salarial acima de 

7 salários mínimos avaliou o produto como tal atributo (Tabela 9). 

Quanto ao odor do queijo fresco em relação ao sexo, o feminino apresentou 

maior resultado no atributo bom (28,87%) o masculino se destacou no atributo 

indiferente com o valor de 23,24%. Para a condição ruim observou-se o valor de 1,41% 

para ambos os sexos (Tabela 10). 

Para o odor do queijo fresco observou-se maior relevância para a faixa etária 

entre 21-24 anos de idade, sendo que esta se destacou em todos os atributos (bom, 

indiferente e ruim), sendo também a única faixa etária que classificou o odor do queijo 

fresco oriundo do leite de cabra como ruim, para as demais não se observou essa 

caracterização (Tabela 11). 

No que se refere ao odor do queijo fresco do leite de cabra com base no 

consumo anterior, percebe-se que houve diferença (P<0,05) para os contrastes bom e 

ruim, e indiferente e ruim, ambos para os provadores que já haviam consumido o 

produto anteriormente (Tabela 12). 
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Tabela 11: Odor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a idade 

Leite (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 6,31 9,91 0,90 NS NS NS 

21-24 21,62 25,23 3,60 NS NS NS 

> 24 16,22 14,41 1,80 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 12,88 4,29 0,61 NS NS NS 

21-24 36,20 14,72 1,84 NS NS NS 

> 24 21,47 6,13 1,84 NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 10,56 9,86 0,00 NS NS NS 

21-24 25,35 21,13 2,82 NS NS NS 

> 24 19,72 10,56 0,00 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 

Bom Indiferente Ruim B x I B x R I x R 

17-20 4,48 11,94 0,75 NS NS NS 

21-24 16,42 25,37 8,96 NS NS NS 

> 24 19,40 11,19 1,49 NS 0,014436 NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

 

4.3.4 QUEIJO CURADO 

O odor queijo curado foi o que apresentou maior número de entrevistados que 

caracterizaram como indiferente (47,76%), sendo que o bom foi de 41,05%. Porém o 

odor do queijo curado foi o que mais se evidenciou no atributo ruim (11,2%) quando 

comparado com os demais produtos (Tabela 9). 
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Em relação ao sexo dos entrevistados, o odor do queijo curado evidenciou-se 

para o atributo indiferente com 26,87% para o sexo feminino e 20,90% masculino.  Para 

a atribuição ruim observa-se valores maiores quanto ao sexo feminino (7,46%) em 

relação ao masculino (3,73%) (Tabela 10). 

Na Tabela 11, percebe-se que houve diferença (P<0,05) para os valores 

esperados e observados relacionados ao odor do queijo curado para as diferentes faixas 

etárias somente para o contraste bom e ruim (para a faixa etária acima de 24 anos de 

idade). 

De acordo com o consumo anterior (Tabela12), nota-se que o atributo que mais 

se destacou em relação ao odor foi o indiferente, tanto para os que já tinham consumido 

o queijo curado quanto para os que nuca haviam experimentado (44,76%) (Tabela 12). 
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Tabela 12: Odor do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o consumo anterior. 

Leite (%)  

 
Bom Indiferente Ruim 

B x 

I 
B x R I x R 

Sim 22,52 17,12 2,70 NS NS NS 

Não 22,52 31,53 3,60 NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Bom Indiferente Ruim 

B x 

I 
B x R I x R 

Sim 23,93 11,04 2,45 NS NS NS 

Não 45,40 15,34 1,84 NS NS NS 

Queijo fresco (%) 

 
Bom Indiferente Ruim 

B x 

I 
B x R I x R 

Sim 22,54 10,56 2,82 NS 0,026159 0,012731 

Não 33,80 30,28 0,00 NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Bom Indiferente Ruim 

B x 

I 
B x R I x R 

Sim 13,43 14,18 6,72 NS NS NS 

Não 27,61 33,58 4,48 NS NS NS 

NS- não significativo; B x I- bom e indiferente; B x R- bom e ruim; I x R- indiferente e ruim.  

Garcia et.al (2008) em um estudo onde avaliaram aceitabilidade e preferência 

sensorial do queijo de coalho de leite búfala (QCB), de leite cabra (QCC) e de leite de vaca 

(QCV)  relatam que houve diferença no aroma e no sabor entre o QCB e QCC, e, no sabor 

entre QCC e QCV. O QCC obteve as menores notas nos atributos aroma, sabor e 

avaliação geral. Os autores atribuíram esse comportamento ao fato dos provadores 

estarem habituados a consumir produtos elaborados com leite de vaca. Em países como 
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França, Espanha, Grécia, Portugal, onde o consumo de produtos de leite caprino é mais 

frequente o resultado de uma análise sensorial poderia ser diferente desta análise. Na 

avaliação global, houve diferença entre QCC e QCV. A avaliação geral é um atributo 

importante visto que se trata de uma avaliação que envolve todos os demais atributos. 

Segundo os autores, em análise sensorial de produtos elaborados com leite caprino é 

comum os provadores perceberem diferença no aroma e sabor dos produtos. Seus 

resultados mostraram que os queijos de leite de vaca e búfala foram considerados aceitos em 

todos os atributos avaliados. Já o queijo de leite de cabra não obteve aceitação no aroma e no 

sabor, pois 30% e 16,67% dos provadores respectivamente optaram pela nota 5, o que 

corresponde a indiferença. Segundo Park (2001), o desenvolvimento do aroma e sabor 

característicos nos produtos caprinos parece relacionar-se a sua concentração de ácidos 

graxos de cadeia curta no leite.  

Entretanto no presente estudo, o queijo fresco foi caracterizado por apresentar 

melhor odor em relação ao queijo curado, apesar de que em ambos observou-se 

diferença significativa em relação ao consumo anterior. Para as demais variáveis 

avaliadas (faixa salarial, sexo e idade) não houve rejeição dos entrevistados no que se 

refere ao aroma do queijo fresco e do queijo curado do leite de cabra.  

 

4.4 ACEITAÇÃO 

Nas Tabelas 13, 14, 15 e 16 observa-se a percepção dos entrevistados em relação 

a aceitação (detestei, não gostei, indiferente, gostei e adorei) do leite e produtos lácteos 

caprinos de acordo com as variáveis, faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior, 

respectivamente. A única variável que não se observou diferença (P<0,05)  pelo teste do 

qui-quadrado entre os valores observados e esperados foi a variável consumo anterior 
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(Tabela 16). As demais variáveis, faixa salarial (para o iogurte e o queijo fresco), sexo 

(para o leite de cabra e o queijo curado) e idade (para o queijo fresco e curado) (Tabelas 

13, 14 e 15) apresentaram diferenças significativas (P<0,05) para os valores esperados e 

observados. 

 

4.4.1  LEITE 

Para a aceitação do leite de cabra o valor de maior destaque (18,02%) foi aquele 

observado para a faixa salarial de 4-6 salários mínimos, em que 18,02% dos 

entrevistados classificaram a aceitação do leite de cabra como gostei. A menor parte dos 

entrevistados, independente da faixa salarial classificou a aceitação do leite de cabra 

como detestei (1,8%), sendo que para a faixa salarial acima de 7 salários mínimos 

nenhum dos entrevistados classificaram como detestei (Tabela 13). 

Na Tabela 14 é possível observar a aceitação do leite de cabra de acordo com o 

sexo dos provadores. Nesta tabela nota-se que houve diferença  (P<0,05) somente entre 

o contraste não gostei e gostei para o sexo feminino, sendo que não gostei apresentou o 

valor de 9,91% e gostei o valor de 18,02% (Tabela 14). 

A aceitação o leite de cabra de acordo com a idade dos entrevistados (Tabela 15) 

não apresentou diferença significativa (P<0,05), mas o valor que mais se destacou foi 

para o atributo gostei totalizando 48,65%, sendo que a faixa etária com maior 

porcentagem de entrevistados foi de 21-24 anos de idade. 7,21% dos entrevistados com 

idade acima de 24 anos caracterizou a aceitação do leite de cabra como indiferente 

(Tabela 15).  Somente 1,8% dos provadores com idade entre 21-24 anos avaliaram a 

aceitação do leite de cabra como detestei, nas outras faixas etárias (entre 17-20 e acima 
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de 24 anos) nenhum dos provadores caracterizou a aceitação do leite de cabra como 

detestei (Tabela 15). 
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Tabela 13: Aceitação do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a faixa salarial. 

 

Leite (%) 

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

1-3 Salários  0,90 5,41 10,81 16,22 6,31 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4-6 Salários 0,90 12,61 8,11 18,02 2,70 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

> 7 Salários 0,00 2,70 2,70 9,91 2,70 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Iogurte (%) 

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

1-3 Salários  0,61 1,23 3,68 27,61 11,66 NS NS NS 0,029561 NS NS 0,009295 NS 0,027157 0,024017 

4-6 Salários 1,23 3,68 3,07 29,45 1,84 NS NS NS 0,017317 NS NS 0,019653 NS 0,022618 0,018609 

> 7 Salários 0,00 2,45 0,00 11,04 2,45 NS NS NS NS 0,044759 NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%) 

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

1-3 Salários  0,70 3,52 4,93 29,58 5,63 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4-6 Salários 0,70 4,93 3,52 27,46 2,11 NS NS NS NS NS NS 0,045312 NS NS NS 

> 7 Salários 0,70 0,70 1,41 7,04 7,04 NS NS NS 0,000477 NS NS 0,000435 NS 0,000599 0,000225 

Queijo curado (%) 

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

1-3 Salários  6,72 11,19 5,97 13,43 5,97 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4-6 Salários 2,99 10,45 5,97 14,93 2,99 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

> 7 Salários 0,75 1,49 4,48 9,70 2,99 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

NS- não significativo; D x NG- detestei e não gostei; D x I- detestei e indiferente; D x G- detestei e indiferente; D x A- detestei e adorei; NG x I- não gostei e indiferente; NG x G- não 

gostei e gostei; NG x A- não gostei e adorei; I x G- indiferente e gostei; I x A- indiferente e adorei; G x A- gostei e adorei. 
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Na Tabela 16 é possível observar a aceitação do leite de cabra de acordo com o 

consumo anterior dos consumidores. Assim como nas demais variáveis o atributo com 

maior relevância foi o gostei com valores de 25,23% dos entrevistados que haviam 

consumido antes e 20,72% dos que nunca haviam consumido o leite de cabra antes. O 

atributo não gostei foi de 0,9% tanto para os que haviam consumido quanto para os que 

não haviam consumido o leite de cabra. (Tabela 16). 

 

4.4.2  IOGURTE  

Para a aceitação do iogurte observou-se diferença (P<0,05) de acordo com a 

faixa salarial para os valores esperados e observados para os contrates detestei e adorei 

(para as faixas salarias de 1-3 e 4-7 salários), não gostei e indiferente (> 7 salários), não 

gostei e adorei (para as faixas salarias de 1-3 e 4-7 salários), indiferente e adorei (para 

as faixas salarias de 1-3 e 4-7 salários), gostei e adorei (para as faixas salarias de 1-3 e 

4-7 salários). Para os demais contrates não observou-se diferença (P>0,05) (Tabela 13). 

Em relação ao sexo (Tabela 14), a maior parte dos entrevistados caracterizou o 

iogurte do leite de cabra como indiferente (67,49%), sendo 36,20% do sexo masculino e 

31,29% do sexo feminino. Nenhum dos entrevistados do sexo masculino avaliou o 

iogurte com o atributo detestei (Tabela 14). 
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Tabela 14: Aceitação do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o sexo. 

 

Leite (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG x I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Masculino 0,00 8,11 5,41 30,63 4,50 NS NS NS NS NS NS NS 0,037211 NS NS 

Feminino 1,80 9,91 14,41 18,02 7,21 NS NS NS NS NS 0,009344 NS 0,042573 NS NS 

Iogurte (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Masculino 0,00 2,45 36,20 7,36 2,45 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Feminino 1,84 5,52 31,29 9,20 3,68 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Masculino 1,41 2,82 6,34 35,21 5,63 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Feminino 0,70 4,23 4,23 29,58 9,86 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Masculino 1,49 9,70 6,72 26,12 4,48 0,039581 NS 0,007357 0,04418 NS NS NS NS NS NS 

Feminino 9,70 14,18 7,46 13,43 6,72 0,045766 NS 0,009285 NS NS NS NS NS NS NS 

NS- não significativo; D x NG- detestei e não gostei; D x I- detestei e indiferente; D x G- detestei e indiferente; D x A- detestei e adorei; NG x I- não gostei e indiferente; NG x G- não 

gostei e gostei; NG x A- não gostei e adorei; I x G- indiferente e gostei; I x A- indiferente e adorei; G x A- gostei e adorei. 
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Na Tabela 15, observa-se a aceitação do iogurte de leite de cabra com base na 

idade dos entrevistados.  Apenas a faixa etária de 21-24 anos de idade avaliaram o 

iogurte do leite de cabra com atributo detestei (1,84%), foi também esta mesma faixa 

etária que teve maior destaque para atributo gostei (35,58%). Do total 17,8% dos 

entrevistados caracterizou o iogurte de leite de cabra com o atributo adorei (Tabela15). 

Quanto ao consumo anterior em relação a aceitação do iogurte do leite de cabra 

(Tabela 16). Dos entrevistados que já haviam consumido o iogurte de leite de cabra 

anteriormente 0,61, 4,29, 3,07, 24,54 e 4,91% caracterizaram o iogurte para os atributos, 

deteste, não gostei, indiferente, gostei e adorei, respectivamente. Para os provadores que 

nunca tinham sequer experimentado os valores observados foram de 1,23, 3,07, 3,68, 

42,94 e 11,66% para os atributos detestei, não gostei, indiferente, gostei e adorei, 

respectivamente (Tabela 16). 

Os resultados indicam que de forma geral o leite de cabra e o iogurte foram bem 

aceitos pelos provadores, o que evidencia o potencial de consumo desses produtos no 

mercado. Vale ainda destacar que o leite de cabra e seus derivados possuem atributos 

hipoalergênicos e que seu consumo se restringe, em muitos casos, a crianças e idosos. 

Assim, considerando o apelo nutricional, somado a boa aceitação, estratégias de 

marketing devem ser pensadas para que o consumo de leite de cabra e seus derivados 

seja encorajado pela população. Liserre et al. (2014) em teste de escala hedônica quanto 

à aceitabilidade global de leite de cabra e de vaca verifica-se que as amostras de leite de 

vaca e leite de cabra não diferiram entre si com escalas predominando nas opções 

“gostei” e “gostei muito” para os dois tipos de leite. Isso atesta a boa aceitação do leite 

de cabra, o que também foi observado no presente estudo. 
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 4.4.3  QUEIJO FRESCO  

Em relação à aceitação do queijo fresco de acordo com a faixa salarial, nota-se 

que houve diferença (P<0,05) para os valores esperados e observados para os contrastes 

detestei e adorei (para a faixa salarial de acima de 7 salários mínimos), não gostei e 

adorei (para as faixas salariais de 4-6 e acima de 7 salários mínimos), indiferente e 

adorei (para a faixa salarial acima de 7 salários) e goste e adorei (para a faixa salariai 

acima de 7 salários mínimos). Para os demais contrastes não houve diferença 

significativa (P>0,05) (Tabela 13). 

A aceitação do queijo fresco do leite de cabra com base no sexo dos 

entrevistados pode ser observada na Tabela 14.  A maior parte dos provadores atribuiu a 

aceitação do queijo fresco como gostei (64,79%) sendo 35, 21% do sexo masculino e 

29,58% do sexo feminino (Tabela 14). Dos que classificaram como indiferente e adorei 

os valores foram de 6,34 e 5,63% para o sexo masculino e 4,23 e 9,86% para o sexo 

feminino, respectivamente (Tabela 14). 

Quanto a aceitação do queijo fresco de acordo com a idade dos entrevistados 

(Tabela 15), nota-se que houve diferença (P<0,05) para os valores esperados e 

observados para os contrastes detestei e adorei, não gostei e adorei, indiferente e adorei 

e gostei e adorei todos os contraste para a faixa etária acima de 24 anos de idade. Para 

os demais contrastes não houve diferença (P>0,05) (Tabela 15). 

Para a aceitação do queijo fresco proveniente do leite de cabra de acordo com o 

consumo anterior, não houve diferença (P<0,05). Para os entrevistados que nunca 

tinham consumido o queijo fresco antes, nota-se 45,07% gostaram, 7,04% adoraram, 

2,11% não gostaram, 1,41% detestou e 8,45% acharam a aceitação do queijo fresco do 

leite de cabra indiferente. Dos provadores que já haviam consumido o queijo fresco 
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antes o atributos que tiveram maior destaque foram o gostei e adorei, com 20,42 e 

7,75%, respectivamente (Tabela16).  

De forma geral, o queijo frescal apresentou maior aceitação que o queijo curado, 

mas vale destacar que, independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior o 

atributo gostei foi o que apresentou maior destaque. Mattanna et al. (2014) avaliando 

características sensoriais em queijo frescal produzido com diferentes proporções de leite 

de cabra constataram que queijos produzidos com leite caprino foram bem aceitos pelos 

avaliadores, não diferindo estatisticamente da formulação produzida com leite bovino 

nos parâmetros aroma e sabor, demonstrando a aceitação do queijo frescal produzido 

com leite de cabra. 
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Tabela 15: Aceitação do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a idade. 

Leite (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

17-20 0,00 2,70 2,70 9,91 1,80 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

21-24 1,80 12,61 9,91 20,72 5,41 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

> 25 0,00 2,70 7,21 18,02 4,50 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

17-20 0,00 1,84 1,84 11,04 3,07 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

21-24 1,84 3,68 3,68 35,58 7,98 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

> 25 0,00 2,45 1,23 19,02 6,75 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

17-20 0,70 0,70 2,11 15,49 1,41 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

21-24 1,41 5,63 5,63 32,39 4,23 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

> 25 0,70 1,41 2,11 16,20 9,86 NS NS NS 0,004379 NS NS 0,003335 NS 0,00366 0,002953 

Queijo curado (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

17-20 1,49 5,97 0,75 6,72 2,24 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

21-24 8,96 14,18 8,96 15,67 2,99 NS NS NS 0,031609 NS NS NS NS NS NS 

> 25 0,75 2,99 5,97 15,67 6,72 0,010328 NS 0,037369 0,014871 NS 0,027352 0,010992 NS NS 0,039884 

NS- não significativo; D x NG- detestei e não gostei; D x I- detestei e indiferente; D x G- detestei e indiferente; D x A- detestei e adorei; NG x I- não gostei e indiferente; NG x G- não 

gostei e gostei; NG x A- não gostei e adorei; I x G- indiferente e gostei; I x A- indiferente e adorei; G x A- gostei e adorei. 
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4. 4. 4   QUEIJO CURADO 

No que se refere à aceitação do queijo curado de acordo com a taxa salarial 

(Tabela 13), o atributo que teve maior evidência foi o gostei, com a faixa salaria de 4-6 

salários mínimos com 14,93%, seguido pela faixa salarial de 1-3 salários mínimos com 

13,43%,  e por último a faixa salarial acima de 7 salários mínimos com 9,7%.  E o 

atributo com menos evidência foi o detestei com 6,72, 2,99 e 0,75 para as faixas 

salariais de 1-3, 4-6 e acima de 7 salários mínimos, respectivamente (Tabela 13).  

Em relação a aceitação do queijo curado do leite caprino em relação ao sexo, 

percebe-se que houve diferença (P<0,05) para os contrastes detestei e não gostei, 

detestei e gostei (para ambos os sexos), e o contraste  detestei e adorei somente para o 

sexo feminino (Tabela 14). 

Para a aceitação do queijo curado de acordo com a idade dos entrevistados, 

também houve diferença (P<0,05)  para os contrastes detestei e adorei para a faixa etária 

entre 21-24 anos de idade, e para os contrastes detestei e não gostei, deteste e gostei, 

detestei e adorei, não gostei e gostei, não gostei e adorei e gostei e adorei para as faixa 

etária acima de 24 anos de idade (Tabela 15). 

No que diz respeito à aceitação perante o consumo anterior os valores que 

tiveram mais destaque foram atributo gostei com 37,32% e não gostei com 23,88% dos 

entrevistados (Tabela 16). 

Segundo Correia & Borges (2009) a produção de derivados caprinos é uma 

necessidade para a maioria dos produtores no Brasil, tendo em vista as dificuldades 

existentes na preservação e comercialização do leite in natura, além da possibilidade de 

agregar valor ao produto com consequente aumento do faturamento. Dentre os produtos 

incluídos na pesquisa, os queijos caprinos são aqueles de maior penetração comercial. 
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Segundo Katiki et al. (2006), o queijo é o produto de maior interesse tecnológico e 

econômico produzido com leite de cabra, sobretudo na Europa onde 80% do leite da 

França é transformado em queijo, 57% na Espanha e 63% na Itália. Muitos criadores 

brasileiros sentiram-se atraídos pela elaboração de queijos com leite caprino, pois, 

devido à acentuada sazonalidade da produção, esta seria uma forma de utilização 

racional do leite. Dessa maneira, hoje podem ser encontrados queijos caprinos de 

elevada qualidade e produzidos no país (Correia & Borges, 2009). Apesar disso, a 

importância econômica desse setor ainda é pequena na América do Sul, segundo 

Dubeuf (2005). De fato, independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior a 

maior parte dos entrevistados classificou o queijo curado como o atributo gostei.
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Tabela 16: Aceitação do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o consumo anterior. 

NS- não significativo; D x NG- detestei e não gostei; D x I- detestei e indiferente; D x G- detestei e indiferente; D x A- detestei e adorei; NG x I- não gostei e indiferente; NG x G- não 

gostei e gostei; NG x A- não gostei e adorei; I x G- indiferente e gostei; I x A- indiferente e adorei; G x A- gostei e adorei. 

Leite (%)  

 
Detestei 

Não 

Gostei 
Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG x I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Sim 0,90 4,50 6,31 25,23 5,41 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Não 0,90 14,41 14,41 20,72 7,21 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Iogurte (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Sim 0,61 4,29 3,07 24,54 4,91 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Não 1,23 3,07 3,68 42,94 11,66 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Sim 0,70 2,11 4,93 20,42 7,75 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Não 1,41 2,11 8,45 45,07 7,04 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Detestei Não Gostei Indiferente Gostei Adorei D x NG D x I D  x G D x A NG X I NG x G NG x A I x G I x A  G x A 

Sim 2,99 5,22 5,97 14,93 5,22 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Não 8,21 18,66 8,96 22,39 7,46 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
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4.5   CARACTERÍSTICA CAPRINA 

De acordo com as Tabelas 17, 18, 19 e 20 nota-se a opção dos entrevistados em 

relação à característica caprina (dividida em, forte, médio, fraco e nenhum) do leite 

caprino e seus derivados de acordo com as variáveis, faixa salarial, sexo, idade e 

consumo anterior, respectivamente. As variáveis, faixa salarial (para o leite caprino) e 

idade (para o queijo curado) apresentaram diferenças (P<0,05) pelo teste do quii-

quadrado entre os valores observados e esperados (Tabelas 17 e 19). As variáveis, sexo 

e consumo anterior (Tabelas18 e 20) não apresentaram diferenças (P<0,05).  

 

4. 5.1  LEITE 

Em relação a característica caprina do leite de cabra de acordo com a faixa 

salarial, observa-se que houve diferença significativa (P<0,05) para os valores 

esperados e observados para os contrastes forte e nenhum, médio e nenhum e forte e 

nenhum, todos para a faixa salarial acima de 7 salários mínimos. Os demais contrastes 

não apresentaram diferenças significativas (P<0,05) (Tabela17). 

Para a característica caprina de acordo como sexo dos provadores (Tabela 18), o 

tributo que apresentou maior porcentagem foi o médio com 23% dos provadores do 

sexo feminino e 14,41 % do sexo masculino. 13,51% das mulheres avaliaram a 

característica caprina como forte e 14,41% não sentiram a característica caprina no 

produto (Tabela 18). 
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Tabela 17: Característica caprina do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a faixa salarial. 

 

Leite  (%) 

 
Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

1-3 salários mín. 11,71 17,12 1,80 9,01 NS NS NS NS NS NS 

4-6 salários mín. 11,71 15,32 9,91 5,41 NS NS NS NS NS 0,0315 

> 7 salários mín. 1,80 5,41 2,70 8,11 NS NS 0,0119 NS 0,0282 0,034 

Iogurte  (%)  

 
Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

1-3 salários mín. 10,43 22,70 5,52 6,13 NS NS NS NS NS NS 

4-6 salários mín. 11,66 18,40 1,84 7,36 NS NS NS NS NS NS 

> 7 salários mín. 3,68 7,36 2,45 2,45 NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco  (%)  

 
Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

1-3 salários mín. 8,45 16,90 9,86 9,15 NS NS NS NS NS NS 

4-6 salários mín. 7,04 16,90 6,34 8,45 NS NS NS NS NS NS 

> 7 salários mín. 2,82 3,52 6,34 4,23 NS NS NS NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 
Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

1-3 salários mín. 20,90 17,91 2,24 2,24 NS NS NS NS NS NS 

4-6 salários mín. 19,40 9,70 3,73 4,48 NS NS NS NS NS NS 

> 7 salários mín. 9,70 5,97 2,24 1,49 NS NS NS NS NS NS 

NS- não significativo; FO x FR- forte e médio; FO x N- forte e nenhum; M x FR- médio e fraco; M x N- médio e nenhum; F x N- forte e 
nenhum. 
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Na Tabela 19, observa-se a característica caprina do leite de cabra de acordo 

com a idade dos entrevistados. Para a faixa etária entre 17-20 anos, 9,01% dos 

provadores avaliaram a característica caprina como médio e 0,9% como nenhuma. Entre 

21-24 anos de idade 14,41% avaliou a característica caprina do leite de cabra como forte 

e 15,32% como médio. Dos entrevistados com idade acima de 24 anos 3,6% optaram 

pelo atributo fraco e 9,91% como nenhuma característica caprina (Tabela 19). 

Quanto a característica caprina do leite de cabra em relação ao consumo anterior, 

o atributo médio foi o que apresentou os maiores valores (73,84%), sendo 17,12% para 

os que já haviam consumido o leite caprino antes, e 20,72% para os que nunca tinham 

consumido o leite de cabra anteriormente (Tabela 20). Para as duas modalidades de 

provadores 7,21%  avaliaram como característica carpina fraca (Tabela 20).  

 

4. 5. 2  IOGURTE 

Para a faixa salarial, a característica caprina do iogurte do leite de cabra 

apresentou os maiores valores para o atributo médio, seguido pelo forte (Tabela 17). 

Dos entrevistados com faixa salarial de 1-3 salários mínimos 22,7% avaliaram a 

característica caprina do iogurte como médio e 10, 43% como forte, a fixa salarial de 4-

6 salários os valores foram de 11,66 e 18,405%, respectivamente. Para provadores com 

a renda acima de 7 salários mínimos, observa-se os menores valores para todos os 

atributos (Tabela 17). 
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Tabela 18: Característica caprina do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o sexo. 

 
Leite (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Masculino 9,91 23,42 7,21 8,11 NS NS NS NS NS NS 

Feminino 13,51 14,41 9,01 14,41 NS NS NS NS NS NS 

Iogurte (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Masculino 11,04 25,15 3,68 8,59 NS NS NS NS NS NS 

Feminino 14,11 23,93 6,13 7,36 NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Masculino 8,45 16,90 14,08 11,97 NS NS NS NS NS NS 

Feminino 9,86 19,72 9,15 9,86 NS NS NS NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Masculino 21,64 17,16 4,48 5,22 NS NS NS NS NS NS 

Feminino 27,61 16,42 4,48 2,99 NS NS NS NS NS NS 

    NS- não significativo;  FO x FR- forte e médio; FO x N- forte e nenhum; M x FR- médio e fraco; M x N- médio e nenhum; F x N- forte e nenhum. 
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Em relação ao sexo masculino 11,04, 25,15, 3,68 e 8,59% avaliaram a 

característica caprina do iogurte do leite de cabra como, forte, médio fraco e nenhum, 

respectivamente (Tabela 18). Os valores observados para o sexo feminino foram de 

14,11, 23,93, 6,13 e 7,36% para os mesmos atributos do sexo masculino. A maior parte 

dos entrevistados avaliou a característica caprina como média (49,18%) e a minoria 

como fraca (9,81%) (Tabela 18). 

Na Tabela 19 observa-se a característica caprina do iogurte de acordo com a 

idade dos provadores.  Para a faixa etária de 17-20 anos, o maior valor foi para o 

atributo médio e o menor para o atributo fraco, este perfil se repediu para as demais 

faixas estarias (21-24 e maior que 24 nos de idade(  (Tabela 19). 

Quanto ao consumo anterior do iogurte do leite de cabra, grande parte dos 

entrevistados, assim como no leite, avaliou a característica caprina como média 

(49,07%), onde 18,4% já haviam consumido o iogurte antes e 30,67% não (Tabela 20). 

 

4. 5. 3  QUEIJO FRESCO 

A característica carpina do queijo fresco não apresentou diferença (P<0,05), para 

os valores observados e esperados (Tabela 17). Mas observa-se destaque para nos 

atributos que tiveram a menos porcentagem, o atributo fraco para a faixa salarial de 4-6 

salários (1,84%), e para a faixa salarial acima de 7 salários mínimos o valor de 2,45% 

para os atributos fraco e nenhum (Tabela 17). 
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Tabela 19: Característica caprina do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a idade. 

 

Leite (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

                    17-20 4,50 9,01 2,70 0,90 NS NS NS NS NS NS 

                    21-24 14,41 15,32 9,01 11,71 NS NS NS NS NS NS 

                    >24 5,41 13,51 3,60 9,91 NS NS NS NS NS NS 

Iogurte (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

                    17-20 6,13 9,20 1,23 1,23 NS NS NS NS NS NS 

                    21-24 12,88 25,77 4,91 9,20 NS NS NS NS NS NS 

                    >24 6,75 13,50 3,07 6,13 NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

                    17-20 3,52 7,75 4,93 4,23 NS NS NS NS NS NS 

                    21-24 9,15 22,54 8,45 9,15 NS NS NS NS NS NS 

                    >24 5,63 7,04 9,15 8,45 NS NS NS NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

                    17-20 8,96 6,72 0,75 0,75 NS NS NS NS NS NS 

                    21-24 30,60 16,42 1,49 2,24 NS NS NS NS NS NS 

            >24 10,45 10,45 5,97 5,22 NS 0,004015 0,014083 0,017215 NS NS 

            NS- não significativo; FO x FR- forte e médio; FO x N- forte e nenhum; M x FR- médio e fraco; M x N- médio e nenhum; F x N- forte e nenhum. 
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Na Tabela 18 nota-se a avaliação, quanto à característica caprina do queijo 

fresco, dos entrevistados de acordo com o sexo. Observa-se que os atributos fraco e 

nenhum obtiveram valores bem próximos 23,23 e 21,83%, respectivamente. Isso porque 

os sexos masculino e feminino caracterizaram ambos os atributos com valores 

próximos. Porém o atributo com maior porcentagem foi o médio, totalizando 36,62% 

(Tabela 18). 

Em relação à característica caprina do queijo fresco, de acordo com a faixa 

etária, percebe-se que o atributo que teve maior porcentagem, assim como o leite e o 

iogurte, foi o médio. Os entrevistados com idade entre 17-20, 21-24 e acima de 24 anos 

caracterizou com valores de 7,75, 22,54, e 7,04%, respectivamente, para tal atributo 

(Tabela 19).  

A característica caprina do queijo fresco, de acordo com o consumo anterior 

(Tabela 20), observa-se que 6,34% dos entrevistados que já haviam consumido o queijo 

fresco antes avaliou o queijo fresco com a característica caprina como forte, e dos que 

não haviam experimentado o queijo antes apresentou valor de 12,68%. Para o atributo 

fraco 8,45 e 14,08% para os que haviam consumido e os que nunca tinham 

experimentado até o momento, respectivamente (Tabela 20). 

 

4 .5.4 QUEIJO CURADO 

De acordo com a característica caprina do queijo curado, em relação a taxa 

salarial dos entrevistados 49% dos entrevistados avaliou a característica caprina do 

queijo curado como forte, enquanto apenas 8,11% avaliou como fraco (somatórios de 

todas as faixas salariais) (Tabela 17). Observa-se também que a faixa salarial que teve 

maior destaque quanto ao atributo forte foi a de 1-3 salários mínimos (20,9%), e a que 
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se destacou para o atributo fraco foi os entrevistados com renda entre 1-3 salários e 

acima de 7 (2,24%) (Tabela 17). 

Em relação a característica caprina do queijo curado proveniente do leite de 

cabra, de acordo com o sexo dos entrevistado, os provadores do sexo masculino 

avaliaram a característica caprina com 21,64% como forte, 17, 16% como médio, 4,48% 

como fraco e 5,44% como nenhuma (Tabela 18). Enquanto os provadores do sexo 

feminino classificaram com 27,62, 16,42, 4,48 e 2,99% para forte, médio, fraco e 

nenhum, respectivamente (Tabela 18). 

Na Tabela 19 nota-se a característica caprina do queijo curado de acordo com a 

idade dos entrevistados (Tabela 19). Percebe-se que apresentou diferenças (P<0,05) 

para os contrastes forte e fraco, forte e nenhum e médio e fraco para os entrevistados 

com idade acima de 24 anos. Os demais contrastes não apresentaram diferenças 

(P<0,05) (Tabela19). 

Quanto à característica caprina do queijo curado de acordo com o consumo 

anterior, mais da metade dos provadores avaliaram a característica carpina do queijo 

curado como forte (50,75%) (Tabela 20).  

Segundo Bueno (2005), o leite de cabra possui odor especial e não desagradável, 

no entanto, o manejo inadequado do rebanho e baixas condições de higiene na ordenha 

favorecem flavour acentuado ao produto, independentemente se comercializado in 

natura ou processado. Isso se deve ao fato dos machos possuírem glândulas odoríferas, 

que produzem odor característico utilizado para estimular sexualmente as fêmeas 

(Ribeiro, 1997), o qual é transmitido ao leite se houver contato com fêmeas em fase de 

produção. Neste caso, é recomendada a não permanência de bodes nas instalações das 

cabras em lactação. Provavelmente esse odor, fruto de um manejo impróprio, tenha sido 
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responsável pelo preconceito e recusa pela população ao longo dos anos. Ademais, o 

sabor do leite de cabra é bastante característico, oriundo da presença dos ácidos graxos 

de cadeia curta (capróico, caprílico e cáprico) no leite e consequentemente em seus 

derivados (MORGAN & GABORIT, 2001). Entretanto, Alves et al. (2009) relatam que 

o processamento do leite de cabra reduz esse sabor desagradável. Segundo os autores a 

presença de ácidos graxos de cadeia curta também influencia o sabor residual.  

Isso explica o que foi denominado neste estudo de característica caprina, ou seja, 

a capacidade do provador em detectar se o leite era oriundo de cabra e se o iogurte e os 

queijos foram fabricados com o leite de cabra. Embora grande parte dos entrevistados 

independente da faixa salaria, sexo, idade e consumo anterior não tenham detectado 

forte característica caprina no leite e seus derivados, vale salientar que o queijo curado 

este produto foi aquele que apresentou maior porcentagem de classificação como ruim, 

conforme elucidado anteriormente.  
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Tabela 20: Característica caprina do leite e produtos lácteos caprinos de acordo o consumo anterior. 

Leite (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Sim 9,01 17,12 7,21 9,01 NS NS NS NS NS NS 

Não 15,32 20,72 7,21 14,41 NS NS NS NS NS NS 

Iogurte (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Sim 10,43 18,40 4,29 4,29 NS NS NS NS NS NS 

Não 14,72 30,67 5,52 11,66 NS NS NS NS NS NS 

Queijo fresco (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Sim 6,34 12,68 8,45 8,45 NS NS NS NS NS NS 

Não 12,68 24,65 14,08 12,68 NS NS NS NS NS NS 

Queijo curado (%)  

 

Forte Médio Fraco Nenhum FO x M FO x FR FO x N M x FR M x N F x N 

Sim 14,93 13,43 2,99 2,99 NS NS NS NS NS NS 

Não 35,82 20,15 4,48 5,22 NS NS NS NS NS NS 

NS- não significativo; FO x FR- forte e médio; FO x N- forte e nenhum; M x FR- médio e fraco; M x N- médio e nenhum; F x N- forte e 

nenhum. 
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4. 6  POTENCIAL DE COMPRA  

Nas tabelas 21, 22, 23 e 24 observa-se a percepção dos provadores em relação ao 

potencial de compra do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com as variáveis, 

faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior, respectivamente. A partir dos resultados 

observa-se que não houve diferenças (P<0,05) pelo teste de qui-quadrado entre os 

valores observados e esperados para nenhum dos contrastes em nenhuma da variáveis 

analisadas (faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior). 

 

4. 6. 1  LEITE 

Para o poder de compra do leite caprino em relação a faixa salarial, observa-se 

que para a faixa salarial de 1-3 salários mínimos 28,82% dos provadores comprariam o 

leite de cabra, enquanto 10,81% não comprariam (Tabela 21). Para as demais faixas 

salariais nota-se que grande parte dos entrevistados comprariam o leite de cabra, 

29,73% (4-6 salários) e 10,81% (acima de 7 salários) (Tabela21). 

Em relação ao sexo, o poder de compra também mostrou-se positivo (Tabela 

22).  Do sexo masculino 36,94% dos entrevistados comprariam o leite de cabra e 

11,71% não comprariam. Do sexo feminino 33,33% e 18,02%, comprariam e não 

comprariam, respectivamente (Tabela 22). 

De acordo com idade dos provadores em relação ao poder de compra do leite de 

cabra, a faixa etária que se destacou foi entre 21-24 anos, onde 30,63% dos 

entrevistados comprariam o produto e 19,82% não comprariam (Tabela 23). 

Das pessoas que já haviam consumido o leite de cabra antes 33,33% comprariam 

o leite de cabra e 9,01% não comprariam. Das que nunca haviam experimentado 



63 

 

36,04% comprariam o leite de cabra e 21,62% não gostariam de consumir o produto 

novamente (Tabela 24). 

Correis & Borges (2009) avaliando o posicionamento do consumidor frente ao 

consumo de leite de cabra e seus derivados na cidade de Natal-RN identificaram baixa 

frequência de compra. Segundo os autores, dos 400 entrevistados, 68,8% afirmaram que 

nunca compram o leite caprino. Essa informação é de extrema importância para o 

estudo, bem como serve como dado fundamental para direcionar possíveis ações que se 

façam necessárias. Também neste estudo observou-se baixa frequência de consumo 

anterior do leite de cabra (57,66%), isso pode ser indicativo de que grande parte dos 

entrevistados nunca haviam sido apresentados ao produto, o que evidencia maior 

necessidade de divulgação para o aumento do consumo. 
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Tabela 21: Potencial de compra do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a 

faixa salarial. 

Leite (%)   

 
Sim Não S x N 

1-3 Salários  28,83 10,81 NS 

4-6 Salários 29,73 12,61 NS 

> 7 Salários 10,81 7,21 NS 

Iogurte (%)   

 
Sim Não S x N 

1-3 Salários  37,42 7,36 NS 

4-6 Salários 31,29 7,98 NS 

> 7 Salários 12,27 3,68 NS 

Queijo fresco (%)   

 
Sim Não S x N 

1-3 Salários  35,21 9,15 NS 

4-6 Salários 30,28 8,45 NS 

> 7 Salários 12,68 4,23 NS 

Queijo curado (%)   

 
Sim Não S x N 

1-3 Salários  19,40 23,88 NS 

4-6 Salários 16,42 20,90 NS 

> 7 Salários 9,70 9,70 NS 

  NS- não significativo; S x N- sim e não. 

 

4. 6. 2  IOGURTE 

 O potencial de compra do iogurte do leite de cabra de acordo com a faixa 

salarial foi de 80,98% para sim 19,02%  para não (Tabela 21). Destacando a renda entre 
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1-3 salários mínimos, na qual 37,42% comprariam o leite de cabra, e apenas 7, 36% não 

comprariam (Tabela 21). 

De acordo com o sexo em relação ao poder de compra do iogurte do leite de 

cabra, 39,88% das mulheres comprariam o leite de cabra e 11,66% não. Em relação aos 

homens 21,72 e 6,75 comprariam e não comprariam, respectivamente (Tabela 22). 

O potencial de compra do iogurte do leite de cabra quando relacionado a idade 

dos provadores, observa-se que do total a maioria compraria o iogurte do leite de cabra. 

Destacando a faixa etária acima de 24 anos de idade na qual 24,54% dos provadores 

comprariam o iogurte e somente 4,91% não comprariam (Tabela 23). 

Para o poder de compra em relação ao consumo anterior, nota-se que dos 

entrevistados que nunca tinham consumido o iogurte do leite cabra 52,15% comprariam 

o iogurte e 10,43% não comprariam (Tabela 24).  

O iogurte é tradicionalmente produzido a partir do leite de vaca e tem 

comercialização consolidada no Brasil, os dados deste estudo evidenciam o grande 

potencial deste produto, independente da faixa salarial, do sexo, da idade e do consumo 

anterior. Também Mundim (2008) avaliando a intenção de compra e consumo de 

iogurte de diferentes sabores, destaca que 87% dos provadores comprariam o iogurte do 

leite de cabra. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Tabela 22: Potencial de compra do leite e produtos lácteos caprinos de acordo o sexo. 

Leite (%) 

 
Sim Não  S x N 

Masculino 36,94 11,71 NS 

Feminino 33,33 18,02 NS 

Iogurte (%) 

 
Sim Não  S x N 

Masculino 41,72 6,75 NS 

Feminino 39,88 11,66 NS 

Queijo fresco (%) 

 
Sim Não  S x N 

Masculino 38,73 12,68 NS 

Feminino 38,73 9,86 NS 

Queijo curado (%) 

 
Sim Não  S x N 

Masculino 26,87 21,64 NS 

Feminino 19,40 32,09 NS 

NS- não significativo; S x N- sim e não. 

 

4. 6. 3 QUEIJO FRESCO  

Em relação ao poder compra do queijo fresco de acordo com a faixa salarial 

(Tabela 21) a maior parte dos entrevistados compraria o queijo fresco para consumo 

diário. Observa-se os maiores valores para a faixa de 1-3 salários mínimos na qual 

35,21% compraria o queijo fresco proveniente do leite de cabra e 9,15% não compraria 

(Tabela 21). 

De acordo com o sexo, o poder de compra do queijo fresco também mostrou-se 

positivo, onde a maioria dos provadores compraria o queijo fresco para consumo 
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próprio.  Para ambos os sexos 38,73% dos entrevistados comprariam o produto, e 

apenas 12,68% dos homens e 9,86% das mulheres não comprariam (Tabela 22). 

Para o poder de compra do queijo fresco de acordo com a idade, na faixa etária 

acima de 24 anos 26,06% compraria o queijo fresco e 4,23% não compraria (Tabela 23).  

Na Tabela 24 nota-se o poder de compra do queijo fresco de acordo com 

consumo anterior.  Dos provadores que já haviam consumido o queijo fresco 

anteriormente 27,46% e 8,45% comprariam e não comprariam o queijo fresco, 

respectivamente, enquanto os que nunca haviam consumido 50% e 14,08% comprariam 

e não comprariam o queijo fresco, respectivamente (Tabela 24).  
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Tabela 23: Potencial de compra do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com a 

idade. 

Leite (%)  

 
Sim Não S x N 

17-20 13,51 3,60 NS 

21-24 30,63 19,82 NS 

>24 25,23 7,21 NS 

Iogurte (%)  

 
Sim Não S x N 

17-20 14,11 3,68 NS 

21-24 42,33 10,43 NS 

>24 24,54 4,91 NS 

Queijo fresco (%)  

 
Sim Não S x N 

17-20 16,90 3,52 NS 

21-24 34,51 14,79 NS 

>24 26,06 4,23 NS 

Queijo curado (%)  

 
Sim Não S x N 

17-20 8,21 8,96 NS 

21-24 14,93 35,82 NS 

>24 23,13 8,96 NS 

NS- não significativo; S x N- sim e não. 

 

4. 6. 4  QUEIJO CURADO 

O poder de compra do queijo curado em relação à faixa salarial ficou bastante 

equilibrado entre compraria e não compraria, apresentando valores muito próximos. 

Para a faixa salarial entre 1-3 salários 19,4% compraria o queijo curado e 23,88% não 
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compraria. Para a renda acima de 7 salários os atributos mostraram o mesmo resultado 

de 9,7% (Tabela 21). 

De acordo com o sexo, os resultados para o poder de compra do queijo curado 

foram divergentes, sendo que a maioria dos homens (26,87%) compraria o produto, mas 

a maioria das mulheres não compraria (32,09%) (Tabela 22). 

Na Tabela 23, observa-se os resultados do poder de compra do queijo curado de 

acordo com a faixa etária dos entrevistados.  Para as idade entre 17-20 e 21-24 anos, os 

provadores não comprariam o queijo curado do leite de cabra,  apenas para a faixa etária 

acima de 24 anos compraria o leite (Tabela 23). 

O potencial de compra do queijo curado de acordo com o consumo anterior, 

percebe-se que quem já havia consumido o produto avaliado antes compraria 

novamente, porém quem nunca havia consumido não compraria o queijo curado. 
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Tabela 24: Potencial de compra do leite e produtos lácteos caprinos de acordo com o 

consumo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intenção de compra de um produto é uma ferramenta importante para indicar a 

capacidade de aceitação no mercado consumidor. No caso dos produtos lácteos 

avaliados nesse estudo, há, a partir dos resultados, clara intenção de compra do queijo 

fresco e rejeição do queijo curado no mercado. Entretanto, vale salientar que outros 

estudos apontam dificuldade de aceitação de produtos lácteos caprinos, principalmente 

em comparação a leite de outras espécies. Garcia et.al (2008) avaliando a intenção de 

compra reportaram maior percentual de intenção de compra para o queijo curado de 

Leite (%) 

 

Sim Não S x N 

Sim 33,33 9,01 NS 

Não 36,04 21,62 NS 

Iogurte (%) 

  Sim Não S x N 

Sim 28,83 8,59 NS 

Não 52,15 10,43 NS 

Queijo fresco (%) 

 

Sim Não S x N 

Sim 27,46 8,45 NS 

Não 50,00 14,08 NS 

Queijo curado (%) 

  Sim Não S x N 

Sim 20,15 14,18 NS 

Não 26,12 39,55 NS 

S x N- sim e não.    
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leite de vaca em relação aos compra  do queijo de coalho de leite búfala, de leite cabra. Isso 

pode ser explicado pelo fato dos provadores já terem tido experiência anterior com o 

queijo de vaca. No caso do presente estudo, como todos os queijos eram de origem caprina, 

pode-se atestar a possibilidade do queijo frescal em se destacar no mercado, uma vez que a 

maioria dos entrevistados compraria este produto. Entretanto, vale destacar que os 

consumidores prefeririam  comprar o queijo frescal em relação ao queijo curado. De fato, o 

queijo frescal teve melhor avaliação em relação a aparência, sabor e odor em detrimento ao 

queijo curado. 

 

5  CONCLUSÃO 

Independente da faixa salarial, sexo, idade e consumo anterior o leite de cabra, o 

iogurte e o queijo fresco de leite de cabra apresentaram alta aceitação pelos 

entrevistados, exceto o queijo curado que  apresentou baixa aceitação em relação a todas 

as variáveis avaliadas (aparência, sabor, odor, aceitação, característica caprina e poder 

de compra), quando comparado com os demais produtos. 
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7.  ANEXO I 

1. Dados do avaliador 

1.1 Idade: _____ anos 

1.2 Renda familiar: 

(   ) De 1-3 salários mínimos  (   ) De 4-6 salários minímos  (   ) acima de 7 salários minímos  

1.3 Sexo: (   ) Feminino       (   ) Masculino 

1.4 Já consumiu produto caprino antes? (   ) Sim      (   )Não 

 

2. Avaliação do queijo 

2.1 Aparência: (   ) bom      (   ) indiferente     (   ) ruim 

2.2 Sabor: (   ) bom      (   ) indiferente     (   ) ruim 

2.3 Odor : (   ) bom      (   ) indiferente     (   ) ruim 

2.4 Aceitação do produto 

 

 

2.5 Você compraria o produto avaliado?   (   ) sim        (   ) não 

2.6 Característica caprina: (   ) Forte        (   ) Médio         (   ) Nenhum 


