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RESUMO  

O emprego de novas tecnologias de beneficiamento de produtos lácteos da 

caprinocultura leiteira pode contribuir no incremento do setor agropecuário das regiões 

produtoras, em especial as microrregiões do Nordeste brasileiro. Nesta pesquisa objetivou-se 

estudar o efeito da inclusão de leite bovino na fabricação de queijo de leite de cabra “tipo 

coalho” a fim de propor a fabricação de um novo produto no mercado. O estudo foi 

desenvolvido em dois experimentos distintos. No primeiro experimento, os produtos lácteos 

foram preparados variando-se cinco proporções de mistura de leite: (Q1) leite de cabra; (Q2) 

leite de cabra e de leite de vaca - 3:1; (Q3) leite de cabra e leite de vaca - 1:1; (Q4) leite de 

cabra e leite de vaca - 1:3 e (Q5) leite de vaca, nos quais se aplicou o delineamento 

inteiramente casualizado com cinco proporções e três repetições (ensaios) em um único 

período de estocagem (7 dias de maturação). Foram realizadas análises microbiológicas 

(matéria-prima e queijos), colorimétricas, derretimento, rendimento, composição (matéria-

prima e queijos) e sensorial. No segundo experimento, os queijos foram elaborados com três 

formulações distintas, variando-se o tipo de leite: (QLV) leite de vaca, (QLVC) leite de vaca e 

leite de cabra - 1:1 e (QLC) leite de cabra, os quais foram estimados por meio de um modelo 

estatístico inteiramente casualizado com três proporções e três repetições (ensaios) ao longo 

de cinco tempos de armazenamento (1, 7, 14, 21 e 28 dias). O tipo de leite utilizado 

influenciou (P<0,05) na composição físico-química com teores mais elevados de gordura e 

sal; no perfil lipídico para os ácidos graxos C6, C8, C10, C12, C18:1n9c e C18:2n6c; na 

avaliação instrumental da textura, exclusivamente, na dureza e na colorimetria revelou o 

predomínio dos parâmetros a* e b*. Nos testes sensoriais para atributos: odor de leite de cabra 

e granulosidade nos queijos com maior proporção de leite caprino, destacando-se que no teste 

de aceitação todos os queijos fabricados expressaram escores médios acima do padrão 

estabelecido. Este estudo evidencia a qualidade e aceitação do produto elaborado, pelo 

desenvolvimento ou acentuação de substâncias benéficas, podendo assim, agregar valor e 

contribuir desta maneira para o crescimento do setor, por meio do aumento da produção de 

derivados lácteos caprino.  

Palavras-Chave: Derivados lácteos; Caprinocultura; Qualidade; Misturas. 
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ABSTRACT 

 
The use of new technologies for processing dairy goat’s milk products can contribute 

to improving the agricultural livestock sectors of producing regions, particularly the micro-

regions of Northeast Brazil. This research aimed to study the effect of the inclusion of bovine 

milk in the manufacturing of goat milk cheese “curd” to create a new marketable product. The 

study consisted of two experiments. In the first experiment, the milk products were prepared 

by varying the proportions of the milk mixture in five groups: Q1, goat milk; Q2, goat’s milk 

and bovine milk at 3:1; Q3 goat’s milk and bovine milk at 1:1; Q4 goat’s milk and bovine milk 

at 1:3; and Q5 bovine milk. The completely randomized design consisted of three repetitions 

(tests) for these each of these five ratios at a fixed storage period (7 days of ripening). We 

performed microbiological (on both the raw material and cheese), colorimetric, melting, yield, 

composition (on both the raw material and cheese) and sensory analyses. In the second 

experiment, the cheeses were produced using three different formulations that varied the type 

of milk: BMQ, bovine milk; BGMQ bovine milk and goat’s milk at 1:1; and GMQ, goat’s 

milk. The completely randomized statistical design consisted of three repetitions (tests) for 

each of these three ratios and five different storage periods (1, 7, 14, 21 and 28 days). The 

type of milk used influenced (p<0.05) the following aspects of the physical and chemical 

composition: the level of fat and salt; the fatty acid content for C6, C8, C10, C12, C18:1n9c 

and C18:2n6c; the instrumental evaluation of the texture (only the hardness); and the 

predominance of parameters a* and b* in colorimetry. In tests of the sensory attributes, the 

odor of goat’s milk and granularity of the cheese increased with a higher proportion of goat 

milk, and all the manufactured cheeses had mean scores better than the established standards 

in the acceptance test. This study shows how the quality and acceptability of the manufactured 

product develops or enhances beneficial substances. It thus adds value and contributes to the 

industry’s growth by increasing the production of goat milk products.   

Key-words: Dairy products; Goat Rearing; Quality; Mixtures   
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1 Introdução 

   
Desde os primórdios da civilização humana, o leite é utilizado como alimento básico 

na dieta humana em todas as faixas etárias por ser um dos produtos mais completos do ponto 

de vista nutricional e por possuir alta digestibilidade, indiscutível valor biológico e excelente 

fonte de proteína e cálcio, contendo teores elevados de tiamina, niacina e magnésio sendo a 

proteína de alto valor biológico devido ao conteúdo de aminoácidos.  

O aumento da demanda pelo leite de cabra segundo Haenlein (2004) tem crescido nos 

últimos 20 anos devido ao aumento do rebanho caprino por conseqüência maior produção de 

leite.  Essa crescente demanda tem ocorrido devido três fatores: ao maior consumo doméstico 

em função do aumento populacional; o interesse crescente pelos produtos de leite de cabra, 

em especial, queijos e iogurtes, a necessidade médica de algumas pessoas alérgicas ao leite de 

vaca, tendo como opção, um produto com composição química similar, mas características 

funcionais diferenciadas.  

Do rebanho nacional caprino, a região Nordeste concentra a maior proporção 

(91,04%), além de deter a maior produção de leite de cabra (66,70%). Em termos de tamanho 

populacional, a Paraíba é o quinto estado nordestino, com cerca de 461.401 cabeças, o 

equivalente a 7% da população caprina desta região (IBGE, 2006). Essa população caprina se 

concentra, principalmente na região do semiárido brasileiro. Segundo Pimenta Filho et al. 

(2004), apesar de numericamente expressivo, o rebanho caprino da região Nordeste mantém 

índices produtivos ainda baixos, principalmente em razão do baixo padrão tecnológico 

empregado na região e da falta de apoio governamental. 

Os sistemas de criação, além de serem marcados pelos fatores citados anteriormente, 

caracterizam-se pelo déficit nutricional, manejo ineficiente, problemas sanitário e baixo 

potencial genético dos animais o que resultam em baixos níveis zootécnicos. Entretanto, nas 

últimas décadas esse cenário no Brasil tem sofrido mudanças devido ao interesse crescente 

pelo mercado dos pequenos ruminantes o que tem acarretado novos investimentos culminando 

na melhora da qualidade do leite de cabra produzido e no seu aproveitamento pelos 

produtores.   

A produção de alimentos a base de leite caprino, como diversos queijos e iogurtes são 

amplamente utilizados em todo o mundo. Vale salientar que esta produção é de fundamental 

importância em muitos países e regiões onde as condições climáticas não são tão favoráveis a 



   
16

 
cultura de várias espécies de plantas e animais, o que os tornam de grande valor econômicos 

onde caprinos são criados em grande número, todavia, o leite caprino é responsável por 

menos de 3,5% da produção mundial (PANDYA; GHODKE, 2007).   

Produtos como queijos, iogurtes e bebidas lácteas, podem ser obtidos a partir do leite 

de cabra, utilizando-se de processos simples e acessíveis aos pequenos produtores, sendo essa 

uma alternativa para o aumento no consumo de produtos de origem caprina, e para a 

agregação de valores a tais produtos. 

Segundo Curi e Bonassi (2007), o queijo é o produto de maior interesse tecnológico e 

econômico produzido com leite de cabra. Atualmente, grande parte da produção mundial de 

leite de cabra é destinada à fabricação de queijos (SINGH et al., 1992). Pode-se afirmar que 

na determinação da qualidade do produto lácteo, o conteúdo de proteína e sua composição, 

são os fatores mais importantes. 

Na Áustria, por exemplo, é comum a produção de queijos misturados a partir de uma 

variedade de leite de vaca e de cabra, o percentual máximo de leite bovino permitido nesta 

mistura é de 49%. Além disso, há regulamentação para proporção de outros queijos 

misturados que são fabricados a partir de uma variedade maior de leites como, por exemplo, 

na produção do queijo de leite de vacas, ovelhas e cabras, neste caso o percentual mínimo de 

cada espécie é de 10% (MAYER, 2005).  

De acordo com Sheehan, Drake e Mcsweeney (2009), queijos mistos adicionados de 

leite bovino apresentam-se com um maior teor de umidade, gordura, extrato seco total e sal 

quando comparado com o leite caprino puro. Embora amplamente utilizados para uma 

variedade de queijos, a relativa baixa produção de leite dos caprinos coloca restrições à 

eficiência no transporte e tratamento desta matéria prima, destacando-se também, outro 

possível problema, que é o cheiro característico da espécie que influencia fortemente no sabor 

do leite caprino, consequentemente, nos produtos derivados, o que pode representar um 

desafio para os fabricantes. 

No entanto, o crescimento considerável de interesse por parte dos consumidores na 

grande variedade de produtos lácteos caprinos, especialmente naqueles com rótulos 

denominados de "orgânicos" ou "naturais" ou de origem tradicional, tem levado, 

especialmente, a aumentar a investigação pelo melhoramento na produção de queijos de 

origem caprina. Contudo, a literatura ainda é escassa no que diz respeito à produção de 

produtos lácteos desta espécie (PANDYA; GHODKE, 2007). 
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A caprinocultura leiteira vem se desenvolvendo no país e, em especial, na região 

Nordeste e tem-se mostrado uma atividade promissora. Concomitante, torna-se imperativo 

cada vez mais conhecer integralmente os produtos inseridos no mercado oriundo dessa 

produção por sua composição nutricional.  Portanto, diante da necessidade e da escassez de 

estudos queijo misto de leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca, propõe-se 

esta pesquisa visando determinar a caracterização desse produto, como também fomentar as 

pesquisas inerentes a esta temática.                           



   
18

 
2 Referencial de literatura 

  
2.1 A Caprinocultura leiteira     

Existem evidências de que a cabra foi uma das primeiras espécies de ruminante a ser 

domesticada, sendo encontrada em Jericó e Jarmo desde 7.000 anos a.C., participando da 

evolução de muitos povos como um dos animais domésticos mais úteis à espécie humana. No 

Brasil, os caprinos chegaram com os colonizadores portugueses, franceses e holandeses, 

adaptando-se facilmente à Região Nordeste, onde conseguem transformar restos de alimentos 

domésticos e forragens em leite de excepcional qualidade biológica, principalmente quanto ao 

teor de proteínas. A cabra é um animal bastante sociável e manso, tem excelente capacidade 

de adaptação e resistência a períodos secos, uma reduzida exigência de espaço e alimentação, 

o que torna sua criação e obtenção de leite fácil (Haenlein, 2007). 

 

No final do século 19 e na primeira parte do século 20, o número de cabeças caprinas 

caiu em muitos países devido a industrialização da agricultura, o desenvolvimento do cultivo 

bovino e do carneiro, e a luta contra a desertificação e aos desflorestamentos que apontou ser 

conseqüência da criação do rebanho caprino. Entretanto, durante a segunda parte do século 20 

esta tendência foi invertida, e durante os últimos 20 anos, o efetivo de cabras mundial 

aumentou em aproximadamente 58% quando os aumentos dos rebanhos bovinos e ovinos 

eram 10 e 22% somente, respectivamente. Agora o rebanho caprino do mundo é o terceiro 

maior após bovino e seguido de ovino. Com relação às espécies ruminantes a cabra lidera 

numericamente representando 23% em 2000 (MORAND-FEHR et al., 2004).  

A espécie caprina encontra-se difundida em quase todo o mundo, exceto nas regiões 

polares, com 74% dos rebanhos distribuídos nas regiões tropicais e áridas. Constitui-se como 

espécie de expressiva importância econômica graças à sua rusticidade, que permite uma 

melhor adaptação às adversidades do meio, apresentando-se como contribuição para o 

desenvolvimento das zonas rurais, ressaltando-se a qualidade dos produtos que fornece para a 

alimentação e vestuário (DUBEUF; MORAND-FEHR; RUBINO, 2004). 

Nos últimos 20 anos as produções de leite e carne caprina aumentaram 

expressivamente, de 2 - 2,5% e 5 – 6%, para valores aproximados de 70% e 125%, 

respectivamente (MORAND-FEHR et al., 2004). 
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A caprinocultura leiteira revela-se como uma atividade próspera no cenário atual de 

desenvolvimento econômico mundial e brasileiro, cumprindo um papel socioeconômico 

importante nas diversas regiões, por gerar renda direta, representando uma excelente fonte 

alimentar (SILANIKOVE et al, 2010). Difundindo-se segundo Ribeiro et al. (2004), em áreas 

que apresentam as mais diferenciadas características edafoclimáticas. No entanto, somente em 

alguns países, esta atividade apresenta expressão econômica, sendo, na maioria dos casos, 

desenvolvida de forma empírica e extensiva, adotando baixos níveis tecnológicos, 

consequentemente, apresentando baixa produtividade e rentabilidade.  

Estima-se o rebanho caprino mundial na cifra de 850 milhões de cabeças e cuja 

produção mundial de leite caprino cerca de 14.800.534 milhões de toneladas. Na qual, o 

Brasil participa com apenas 1,4% da produção total de leite no país. Em contrapartida, países 

industrializados da Europa, com um rebanho muito pequeno, contribuíram com cerca de 

17,5% da produção mundial (FAO, 2009). A pecuária de leite tem papel fundamental no 

contexto do setor agropecuário brasileiro, por ser importante na formação da renda de um 

grande número de produtores e pelo fato do leite ser alimento básico à população por servir de 

matéria-prima para a geração de derivados de alto valor nutritivo (CORDEIRO, 1998).  

Um incremento desta cultura deve-se, principalmente, as ações conjuntas de 

instituições de pesquisa, governos e associações de criadores, os quais procuram melhorar o 

potencial leiteiro do rebanho e fomentar o desempenho da indústria de laticínios (OLIVEIRA, 

2009). Uma das alternativas viáveis para o aumento desse consumo é a produção de queijos e 

derivados, que vem se desenvolvendo, a exemplo de países europeus como França e Espanha. 

Nesses países, aproximadamente 75% do leite caprino é destinado à fabricação de queijos, e 

apenas 5% para o consumo in natura; o restante (20%) é destinado à amamentação dos 

filhotes (FURTADO, 2005).  

Os países Europeus possuem um menor rebanho caprino comparado ao rebanho 

brasileiro. Em contraposição, a produção de leite de cabra nesses países é extensivamente 

maior, devido a uma produção sistematizada, e praticamente quase toda a sua produção é 

destinada a fabricação de derivados lácteos. No Brasil, a produção leiteira ainda ocorre em 

pequena escala e sua comercialização acontece quase que exclusivamente na forma de leite 

fluído assim pode-se considerar que a caprinocultura leiteira nacional situa-se em fase de 

desenvolvimento com relação à produção mundial.  

Nas últimas décadas, a caprinocultura brasileira caracterizou-se por dois sistemas de 

criação distintos: no Centro-Sul predomina o sistema intensivo, destinado à produção de leite, 
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queijo fino, iogurte e creme; no Nordeste, praticam-se mais o sistema extensivo, com a 

finalidade de obter carne, pele e leite (BORGES, 2003).  

É comum a assimilação equivocada do conceito de rusticidade dos caprinos, 

colocando a caprinocultura em um patamar inferior aquele ocupado pela bovinocultura 

(SILVA et al., 2007). De acordo com Sanz Sampelayo et al. (2007), a população de pequenos 

ruminantes é vista como uma fonte sustentável com excelente possibilidade de rentabilidade 

econômica e estabilidade demográfica. Embora o gado bovino seja o mais representativo na 

pecuária nacional, tanto para o corte, como para a produção de leite (QUEIROGA, 2004).   

A melhoria da qualidade do leite exige a profissionalização do agronegócio leiteiro no 

Brasil desde a produção primária até a comercialização, para assegurar a segurança alimentar 

da população e viabilizar conquistas de novos mercados (DÜRR, 2004). 

Com o surgimento de novas formas organizacionais na região Nordeste, a 

caprinocultura leiteira no Brasil poderá alcançar números jamais vistos, pois esta região 

possui vantagens comparativas que propiciam a construção de atividades competitivas, o que 

pode tornar o Nordeste um grande exportador de leite e derivados, não só para outras regiões, 

como também para outros países (SILVA, 1998). Medeiros et al. (1994), relatam que o uso de 

caprinos como produtores de leite, pode tornar-se um importante instrumento na política de 

produção de alimentos, diminuindo assim os níveis de subnutrição e taxa de mortalidade 

infantil de várias regiões, principalmente no Nordeste brasileiro e especificamente no 

semiárido paraibano. 

O semiárido brasileiro se estende por uma área que abrange a maior parte de todos os 

Estados da Região Nordeste, além do Sudeste. No semiárido nordestino o contexto da 

segurança alimentar e nutricional está associado ao processo estrutural de heterogeneidade 

que implica no desenvolvimento econômico e social do país produzindo desigualdades 

regionais, entre o espaço urbano e a zona rural e, sobretudo, entre estratos socioeconômicos 

que caracterizam a produção e acesso aos bens e serviços no Brasil. Esta região semi-árida, 

com 980.000 km2 e 20 milhões de habitantes, compõe uma das mais vastas e mais populosas 

áreas de pobreza de todo o mundo. Além do mais, esta grande área de pobreza está afetada 

por diversidades internas criticas (BATISTA FILHO, 2005). 

Face ao promissor mercado nacional e internacional para produtos caprinos, o 

aproveitamento racional dos animais e produtos, como o leite e seus derivados, resultará em 

índices satisfatórios quanto a sua aceitação pelos consumidores. Dentre os produtos de 

industrialização mais freqüentes a partir do leite caprino, pode-se citar: o leite integral 
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pasteurizado e congelado; o iogurte, natural ou com fruta; as bebidas lácteas, os queijos, com 

suas variedades (BELTRÃO FILHO, 1999; CORDEIRO, 1998).   

2.2 O Leite de cabra    

A palavra leite deriva do latim lacte e pode ser definida como líquido branco secretado 

pelas glândulas mamárias, um pouco antes e após o parto dos animais mamíferos 

(FENIMAN; PASINI; MUCELIN, 2003). O leite é uma das únicas substâncias na natureza 

destinada, exclusivamente, a servir de alimento. Caracteriza-se por conter todos os nutrientes 

primordiais para a nutrição humana e assim tem sido considerado um alimento básico e 

valioso para crianças e um complemento indispensável na dieta dos adultos.    

O leite está na base da produção de produtos lácteos com expressiva variedade. 

Geralmente possui dois fins distintos, primeiro para alimentação na forma in natura e, 

segundo como matéria-prima industrial, envolvendo operações de transformação, que vão 

desde a uma simples desidratação até a elaboração de produtos obtidos através de profundas 

alterações de todos os seus constituintes, como é o caso da fabricação de queijos (ALMEIDA, 

2006).  Por ser um fluido altamente nutritivo, é um dos alimentos mais populares e de fácil 

obtenção para as classes menos favorecidas. É considerado como um meio de cultura natural e 

bastante favorável à reprodução ativa das bactérias devido à sua riqueza de nutrientes (LEITE 

et al., 2002). A composição do leite é diferente para cada raça e varia também de acordo com 

a alimentação do animal, a estação do ano e a época de lactação.  

A boa qualidade do leite in natura é definida, entre outros aspectos, pelo baixo número 

de microrganismos deteriorantes, ausência ou pequeno número de patógenos, baixa contagem 

de células somáticas e ausência de resíduos químicos variados (ALVES, 2001).  O leite de 

cabra é definido como “produto normal, fresco e integral, obtido da ordenha completa e 

ininterrupta de animais sadios, bem alimentados e em repouso” (BRASIL, 1999). É um 

líquido branco, puro, com odor e sabor especiais (LAGUNA; BUENO, 2005). Por muito 

tempo, o leite caprino foi avaliado segundo a legislação vigente para leite de vaca devido a 

não existência de regulamento técnico próprio. Mas, desde o dia 31 de outubro de 2000 entrou 

em vigor a Instrução Normativa n° 37 que envolve aspectos desde a produção até a saída da 

indústria, obedecendo aos padrões estabelecidos pelo MAPA, o qual determina padrões físico-
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químicos e microbiológicos para o leite de cabra cru, pasteurizado e esterilizado (BRASIL, 

2000). 

O leite de cabra possui propriedades nutricionais especiais que o tornam atraente para 

alguns consumidores. Além de ter valor terapêutico determinado (HAENLEIN, 2004). A 

relação benéfica do leite de cabra, tanto do ponto de vista nutricional quanto social são 

consideráveis.  

No Nordeste brasileiro, de acordo com Carvalho (2008), o leite de cabra é 

tradicionalmente consumido nos centros urbanos por crianças ou idosos com intolerância ao 

leite de vaca e pela população rural de baixa renda. O consumo de leite de cabra ainda é baixo 

e, ainda é grande a rejeição ao leite por parte da comunidade em decorrência das 

características sensoriais que são marcantes ao leite dessa espécie.  

A organização do setor de leite de cabra parece ser bastante dependente de uma 

situação de competição existente com o setor de leite de vaca, uma vez que o leite de cabra, 

de uma maneira geral, ainda não é largamente vendido e sim localmente consumido 

(DUBEUF; MORAND-FEHR; RUBINO, 2004).  

Dados apresentados pela Embrapa Gado de Leite - MAPA (2008) revelam a produção 

mundial de leite de diferentes espécies de animais – 1997/2007 descrita no Quadro 1.  

Quadro 1 - Produção mundial de leite de diferentes espécies de animais – 1997/2007 

Produção de leite (mil t) 

1997 2002 2007 
Variação % 

2007/97 

% Total 

2007 
ESPÉCIES 

468.942 507.764 560.487 16,33 83,5 

Búfala  59.870 70.856 85.397 29,89 12,7 

Cabra  12.137 13.329 14.801 18,00  2,2 

Ovelha  8.491 8.631 9.147 7,17 1,4 

Camelo  1.412 1.444 1.476 4,34 0,2 

TOTAL  550.852 602.024 671.308 17,94 100,0 

Fonte: FAO adaptado por Embrapa Gado de Leite – MAPA, (2008).  

O quadro 1 refere que considerando a percentagem da produção total dos diferentes 

tipos de leite a produção de leite de cabra no ano de 1997 a 2007 foi de 2,2%. Quando 

comparado ao leite de vaca a diferença é de aproximadamente 82,1% entre a produção de leite 
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ao longo dos anos. De acordo com Haenlein (2004), a produção do leite de cabra é provável 

que seja muito maior do que as estatísticas oficiais, por causa da grande quantidade de 

consumo doméstico não declarado, em especial nos países em desenvolvimento.  

A produção da região Sudeste é 54,6% de todo o leite de cabra que é produzido no 

país, que por apresentar uma cadeia produtiva organizada, com processamento industrial e 

garantia de comercialização do leite e de seus derivados, assegura a evolução do setor. 

Estima-se que a região Nordeste gera 45,4% da produção nacional de leite de cabra que aos 

poucos vai gerando emprego e renda nas propriedades rurais, fortalecendo a agricultura 

familiar. Quanto ao mercado, encontra-se subdividido em venda de leite fluído (93%), venda 

de leite em pó (4%) e venda de queijos, doces e iogurtes (3%) (GUIMARÃES; CORDEIRO, 

2003; COSTA, 2008).  

O Estado da Paraíba produz aproximadamente 1,5 milhões de litros de leite de cabra, 

em particular em 2008, a produção de leite caprino chegou próximo aos 2,2 milhões de litros. 

Este fato esteve relacionado, principalmente, ao incentivo de Programas Governamentais à 

Caprinocultura, como exemplo, pode-se citar o “Programa Leite da Paraíba”, que tem como 

responsabilidade a distribuição de 120 mil litros de leite por dia às famílias carentes do 

Estado, atingindo, precisamente, famílias com renda familiar per capta igual ou inferior a ½ 

salário mínimo, crianças (6 meses a 6 anos), gestantes e nutrizes. Além de beneficiar as 

famílias carentes, o “Programa Leite da Paraíba” também beneficia diretamente os pequenos 

produtores de leite do semiárido paraibano que têm a garantia da compra de sua produção por 

um preço justo (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 2009).    

2.3 Características do leite de cabra versus leite de vaca    

O leite caprino apresenta uma composição química, constituída de proteínas de alto 

valor biológico e ácidos graxos essenciais, além de seu conteúdo mineral e vitamínico que 

qualifica esse leite como um alimento de elevado valor nutricional, representando ainda, 

grande importância na alimentação infantil pelas suas características de hipoalergenicidade 

(HAENLEIN, 2004).   

A composição do leite de cabra comparada com leite de outras espécies pode ser mais 

bem observada pela análise do Quadro 2. 
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Quadro 2 - Composição química (%) do leite de cabra e outros animais 

NUTRIENTES (%) 
ESPÉCIES 

Umidade Proteína Lipídeos Lactose Minerais 

Cabra1 86,9 3,8 4,1 4,6 0,8 

Vaca1 88,0 3,5 3,7 5,0 0,7 

Búfala1 81,0 5,2 8,7 3,1 0,6 

Coelha1 54,3 18,5 12,8 2,3 3,6 

Ovelha1 80,1 6,0 8,5 4,2 1,2 

Égua2 90,4 2,0 1,2 6,0 0,4 

Mulher2 88,5 1,5 3,3 6,5 0,2 

Fontes: 1Vieira (1995), 2Bueno (2005).   

O leite de cabra destaca-se pela qualidade de suas proteínas, pela composição de sua 

fração lipídica e pelo seu elevado teor de minerais. Os níveis de ácidos graxos equiparam-se 

ao leite humano, sendo encontrado, também, ácidos graxos saturados e não-saturados, dentre 

eles, os ácidos oléico, linolênico, linoléico e araquidônico. Os teores de ferro, cálcio, fósforo e 

vitaminas A e B são mais elevados que o leite de vaca e humano, além de possuir um teor de 

colesterol 20% menor (WANDERLEY JUNIOR et al., 2004; BUENO, 2005).  

Os teores de vitaminas, comparado ao leite bovino, são próximos, exceto as vitaminas 

B6, B12 e ácido fólico que são reduzidos. As cabras apresentam maior teor de vitamina A 

uma vez que convertem todo caroteno nessa vitamina. Tem maior quantidade de cálcio, 

potássio, magnésio, fósforo, cloro e manganês e menor de sódio, ferro, zinco, enxofre, 

molibdênio e cobalto, estando esse último relacionado com a taxa reduzida de vitamina B12. 

(FISBERG; NOGUEIRA; FERREIRA, 1999; MÓRÓN et al., 2000). 

Estudos revelam diferenças qualitativas na composição química entre o leite de vaca e 

de cabra, no que se refere aos teores de proteínas e gorduras (CIÊNCIA DO LEITE, 2008). 

Outros trabalhos são controversos, concluindo que, em relação aos aspectos físico-químicos, 

os leites citados são similares e as variações ocorrem devido às espécies dos animais. O leite 

de cabra apresenta densidade mais elevada do que o leite de vaca, se situando em torno de 

1.032 g/L, enquanto que o leite de cabra pode atingir 1.034 g/L. Quanto ao índice de acidez, o 

leite caprino apresenta-se ligeiramente inferior, devido às diferenças entre os grupos 

carboxílicos das duas espécies, podendo este índice ser utilizado como indicador do seu 
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estado de conservação, variando entre 11 e 18 °D (HAENLEIN, 2004; MCCULLOUGH, 

2004). 

O leite bovino possui cor amarelada, pela presença do pigmento ß-caroteno, no leite 

caprino a cor é branca, sendo atribuída à ausência deste pigmento, que é totalmente 

convertido em vitamina A. Além de conferir à fração gordurosa do leite e dos seus derivados 

essa coloração característica, ocorre uma conseqüente elevação do teor desta vitamina no leite 

(SILVA, 2001). 

São vários os fatores que podem alterar as características sensoriais do leite, como a 

atividade de enzimas proteolíticas e lipolíticas, comprimento da cadeia carbônica e grau de 

insaturação dos ácidos graxos (PARK; RAMOS; HAENLEIN, 2007). O sabor denominado 

caprino, quando acentuado, constitui-se como um dos fatores de recusa do leite. Entretanto, as 

substâncias responsáveis pelo sabor do leite caprino e seus prováveis precursores não são 

ainda bem conhecidos. Alguns estudos têm sido realizados, relacionando-as a fatores 

genéticos associados à sua composição química e formas de manuseio do produto, com a 

conseqüente produção do sabor característico (DELACROIX-BUCHET; LAMBERT, 2000).  

Além disso, as características do sabor do leite de cabra podem ser atribuídas à 

presença de lipídios, particularmente sob a forma de ácidos graxos de cadeia curta, 

principalmente caprílico, capróico e cáprico, maior concentração que no leite de vaca, 

tornando-os química e fisiologicamente distintos. O leite de cabra apresenta uma maior 

concentração de glóbulos de gordura de menor tamanho (1,5 µ) em torno de 80%, enquanto 

glóbulos maiores que 3,0 µ são encontrados no leite de vaca em maior concentração 

aproximadamente 60%, podendo explicar uma das causas de maior digestibilidade do leite de 

cabra, supondo-se que as lipases atuam nas gorduras com maior rapidez, devido a uma maior 

área de exposição e fragilidade de membrana, associando-se ao desenvolvimento de ácidos 

graxos voláteis (CHANDAN; ATTAIE; SAHANI, 1992; ATTAIE; RICHTER, 2000; 

HAENLEIN, 2004; SILANIKOVE et al., 2010). 

Nos sistemas de criação, usualmente utilizados na região Nordeste, a partir do 

conhecimento empírico, o animal macho (reprodutor) é retirado de junto das fêmeas, por 

acreditar-se na impregnação do odor hircino, próprio do macho, no leite obtido. A gordura do 

leite é um dos mais importantes nutrientes, que é responsável pela origem de odores 

agradáveis ou desagradáveis. Sendo grande parte dos ácidos graxos C4-C18 liberados a partir 

de glicerídeos por ação das lípases do leite ou pelas lípases bacterianas, particularmente 

produzidas por bactérias psicotróficas. Diferentes compostos voláteis podem ser formados na 
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degradação da proteína e da lactose através de processos químicos, enzimáticos e 

microbiológicos constituindo importantes fontes de formação do sabor do leite (QUEIROGA, 

2004).  

Com relação às alergias causadas pelo consumo de leite de vaca, o leite de cabra 

apresenta-se como uma excelente alternativa na cura desta patologia. Esse tipo de alergia 

alimentar é caracterizado pelo aparecimento de reações adversas após o consumo de um 

determinado alimento. No leite de vaca, essa alergia se manifesta, provavelmente, pela 

presença das frações protéicas a-s1 caseína e ß-lactoglobulina, que ao serem absorvidas pelo 

trato gastrointestinal, interagem com o sistema imunológico e produz uma resposta adversa 

(PARK, 1992; LUKE et al, 1992; WANDERLEY JUNIOR et al., 2004; BUENO, 2005).  

Sheehan et al. (2009), relatam que quantidades de ß-caseína e a-s2 caseína são maiores 

em leite de cabra quando comparados com leite de vaca. Presume-se que as proteínas do soro 

(a-lactoalbumina; ß-lactoalbumina) do leite de cabra e de vaca apresentam-se estruturalmente 

diferenciadas, além disso, variam percentualmente, o que explicaria a melhor tolerância do 

primeiro por crianças portadoras de quadros alérgicos ao leite de vaca.  

Em Vargas et al. (2008), lê-se que a maior diferença entre o leite caprino e o leite 

bovino está relacionado com as diferentes proporções e diferentes classes de caseína (as1-, 

as2-, -caseína, etc.), além das diferentes estruturas e tamanhos de glóbulos de gordura e 

micelas de proteína. Esta proteína de alta qualidade no leite de vaca é uma das razões pelas 

quais o leite é tão importante na alimentação humana (GONZÁLEZ, 2001).  

Segundo Haenlein (2004), no leite de cabra encontram-se, também, níveis maiores de 

6 dos 10 aminoácidos essenciais (treonina, isoleucina, lisina, cistina, tirosina e valina) que o 

leite de vaca descrito a seguir no Quadro 3. 

Com relação à produção de queijos e outros subprodutos, o leite de cabra apresenta 

algumas características próprias comparado ao leite bovino. Em relação às gorduras, seus 

glóbulos são menores, promovendo um desnate natural mais lento e otimização da absorção 

no intestino; apresenta o dobro de ácidos graxos de cadeia curta (ácidos capróico, caprílico e 

cáprico) atribuindo-lhe o flavor nos queijos. No que diz respeito ao conteúdo protéico, possui 

um menor teor protéico, sendo 2,83% comparado a 3,20% do leite bovino, com menor 

quantidade de caseína (2,33% contra 2,70%) e maior de substâncias nitrogenadas (1,35 g/L 

contra 1,25 g/L). Possui um maior teor de cálcio sendo 1,35 g/L contra 1,25 g/L. A menor 

estabilidade térmica do leite de cabra é conferida por esse maior teor de cálcio assim como 

pelo maior teor de soroproteínas e pelo fato das micelas protéicas serem menos hidratadas 
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(HAENLEIN, 2004; CIÊNCIA DO LEITE, 2007). De acordo com Silanikove et al. (2010) os 

oligossacarídeos e as frações de nitrogênio não-protéicas apesar de presentes em menor 

concentração no leite de cabra podem ter um impacto profundo no desenvolvimento e 

manutenção dos processos metabólicos, imunológicos e fisiológicos contribuindo assim para 

algumas das vantagens chaves do leite da cabra no  desenvolvimento de produtos nutritivos.  

Quadro 3 - Aminoácidos essenciais (g/100g) existentes no leite de cabra e no leite de vaca 

FONTE ALIMENTAR AMINOÁCIDOS 

ESSENCIAIS (g/100g) Leite de cabra Leite de vaca 

Treonina  0,163 0,149 

Metionina 0,080 0,083 

Cistina 0,046 0,030 

Valina  0,240 0,220 

Leucina 0,314 0,332 

Isoleucina  0,207 0,199 

Fenilalanina  0,155 0,159 

Tirosina  0,179 0,159 

Lisina  0,290 0,261 

Triptofano  1,044 0,049 

Fonte: Adaptado de Haenlein (2004).   

2.4 Queijo de cabra   

De acordo com Kapoor e Metzger (2008), a fabricação de queijo se desenvolveu, 

pode-se dizer, com a domesticação de animais produtores de leite, obtendo-se daí mais leite 

que o necessário, sendo que a sobra armazenada transformava-se em coágulo e soro. A 

coalhada assim obtida constitui o queijo primitivo. Desse queijo primitivo aos tipos mais 

finos, conseguidos modernamente, a evolução foi muito lenta. E o queijo, como muitos outros 

artigos de consumo, pode constituir um índice de progresso de um povo. 

De acordo com o MAPA - Brasil (1996), queijo é o produto fresco ou maturado que se 

obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou 

totalmente desnatado), ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de enzimas 
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especificas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de 

qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e/ou 

especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e 

matérias corantes.  

A fabricação de queijos envolve certos procedimentos gerais e outros que são 

específicos para cada tipo. Os queijos possuem classificação com base em características 

decorrentes do tipo de leite utilizado, do tipo de coagulação, da consistência da pasta, do teor 

de gordura, do tipo de casca, do tempo de cura, e outros fatores. A coloração dos queijos está 

ligada à gordura do leite, portanto sujeita a variações sazonais que podem ser corrigidas pela 

adição de corantes (PERRY, 2004).  

Segundo Kapoor e Metzger (2008), os fatores a que obedeceu a evolução dos queijos 

para os tipos mais finos não diferem, provavelmente, dos que condicionam todo processo da 

humanidade: a busca da novidade, a ânsia de melhorar, o desprezo pela rotina. A tendência 

constante era a obtenção de tipos de queijos de maior valor nutritivo, ao mesmo tempo em que 

se melhorava o sabor. Portanto, a linha seguida pelos produtores sempre se manteve dentro 

dessas condições: melhor alimento e sabor mais apurado. A princípio, os tipos finos só 

podiam ser obtidos em regiões distintas; eram como que um privilégio daquelas regiões onde 

predominavam microrganismos lácticos de propriedades especiais. Mas, a técnica 

bacteriológica, vindo mais uma vez em auxilio da indústria, selecionou esses seres, cultivou-

os e empregou-os na fabricação de queijos não só nessas regiões, mas em todas as outras, não 

só em uma fábrica, mas em todas as fábricas. Para isso basta, mais que o recurso econômico, 

boa dose de mentalidade culta capaz de compreender uma inovação e de apreciar seu valor e 

sua finalidade.  

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos adaptados pela  

Embrapa (2008), a produção mundial de queijos de 2000/2007 variou de 12.345 até 14.187 

milhares de toneladas e o consumo per capita variou de 0,4 a 15,0 (kg/pessoa/ano). Com 

relação a dados específicos brasileiros observa-se uma variação de 445 até 580 milhares de 

toneladas para a produção e 2,6 a 3,4 quanto ao consumo per capita. 

Os queijos de leite de cabra possuem sabor e aroma singulares, são ricos em proteínas 

e minerais. Em relação à cor diferem dos queijos produzidos com leite de vaca por serem 

totalmente brancos quando puros e frescos, e levemente amarelados quando maturados. Em 

relação aos componentes do queijo a gordura determina o sabor e a textura. No que diz 

respeito às proteínas a caseína se precipita através do processo de auto – acidificação ou 
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agentes coagulantes. A albumina está presente em menos de 20% do total (MONTINGELLI, 

2005). Estas características geralmente dependem do equilíbrio entre um grande número de 

compostos que aparecem no queijo durante um processo bioquímico complexo, que inclui 

tanto degradação proteolítica e lipolítica do leite constituinte (BUFFA; GUAMIS; 

TRUJILLO, 2001) 

A variabilidade da composição do queijo com relação aos componentes solúveis em 

gordura (ácidos graxos, carotenóides, retinol e a-tocoferol) depende principalmente das 

condições de produção do leite, enquanto a variabilidade dos componentes solúveis em água 

(minerais, vitamina B) é quase exclusivamente influenciada pelo processo de fabricação do 

queijo (LUCAS et al., 2008).  

A indústria de laticínios ainda é incipiente no Nordeste e apresenta-se como um setor 

tradicional onde convivem, ao lado de estabelecimentos que empregam moderna tecnologia, 

numerosas e minúsculas unidades artesanais; caseiras, as quais em conjunto, praticamente 

dominam o mercado da região (ALMEIDA, 2006). 

Na Região Nordeste os queijos produzidos com leite de cabra são em sua maioria 

queijos “tipo coalho” ou frescal. De modo geral, o uso do leite pasteurizado juntamente com o 

emprego de fermento láctico, no Brasil, tem contribuído de forma significativa para a 

melhoria da qualidade dos queijos (OLIVEIRA, 1987). Entretanto, tal fato não ocorreu em 

todo o Nordeste brasileiro, em relação aos produtores de queijo de coalho observando-se 

diferenças na qualidade do desenvolvimento do sabor e nas características microbiológicas 

destes queijos o que indica a não existência de uma uniformidade das características dos 

queijos desta região.  

Dentre os derivados, o queijo caracteriza-se por ser um alimento preparado com leite 

acrescido de materiais biológicos (coalho e microrganismos) e outros ingredientes. A 

fabricação de queijos de leite de cabra no Brasil ainda está em fase de iniciação, sendo que as 

pequenas indústrias vendem seus produtos somente na região produtora. Este fato pode ser 

explicado pela dificuldade de sua comercialização devido ao desconhecimento da população 

do sabor e qualidades destes queijos (SPREER, 1991).   

Entre as variedades de queijos, o “tipo coalho” é obtido por coagulação do leite por 

meio do coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação 

de bactérias láticas selecionadas, e comercializado normalmente com até 10 (dez) dias de 

fabricação. É um queijo de média a alta umidade, de massa semi-cozida ou cozida e apresenta 

um teor de gordura nos sólidos totais variável entre 35,0 % e 60,0 % (BRASIL, 2001).  
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A origem do queijo de coalho está, tradicionalmente, ligada à fabricação artesanal, fato 

que ainda persiste, em numerosas unidades de produção caseira e de fazendas produtoras 

localizadas, principalmente, no meio rural. É fabricado a partir de leite pasteurizado, com ou 

sem adição de culturas láticas, pode ser maturado ou não geralmente, são armazenados e 

comercializados sob temperatura de refrigeração em supermercados, padarias e outros 

estabelecimentos especializados em venda de alimentos (BRASIL, 2001). Por ser produzido a 

partir de leite pasteurizado oferece maior segurança microbiológica, mas apresenta alterações 

nas características sensoriais quando comparado com o artesanal (BORGES, 2006).  

Vários fatores interferem na qualidade do leite como matéria-prima à sanidade animal, 

condições higiênicas de produção, cuidados com o tratamento térmico, armazenamento e 

equipamentos utilizados, são os principais quesitos que devem ser observados para a obtenção 

de produtos derivados de leite de cabra, com melhor qualidade e com menor risco à saúde do 

consumidor. Sendo, portanto, necessário um controle mais efetivo de todas as etapas de 

produção (CUNHA, 2007).  

Como a fabricação desses queijos é basicamente artesanal, houve o desenvolvimento 

de mais de 400 variedades, sendo algumas destas em combinação com leite de vaca, ovelha 

ou búfala (SINGH et al., 1992). 

Com as evidências crescentes dos efeitos benéficos de certos componentes bioativos 

do leite caprino Matilla-Sandholm et al. (2002), relatam que o aumento da demanda por 

alimentos “saudáveis” está estimulando inovações e o desenvolvimento de novos produtos na 

indústria de alimentos mundial.  No entanto, uma oferta insuficiente de leite caprino para 

atender as necessidades do mercado levou a maiores oportunidades nos mercados de certos 

queijos feitos de leite caprino misturado com leite de ovinos ou de bovino (THOMPSON, 

2007). 

 Seus derivados vêm sendo estudados com o objetivo de propor novos produtos lácteos 

caprinos com qualidade e aceitação do produto, bem como desenvolver ou acentuar 

substâncias benéficas à saúde humana. Com isso, a carência de tecnologia no Brasil associado 

às incipientes pesquisas que evidenciem a qualidade dos produtos de leite caprino têm se 

constituído como as principais limitações à produção sustentável, a valorização do produto e 

ao desenvolvimento a agroindústria de produtos lácteos caprinos. Neste contexto, informações 

a respeito da produção e qualidade nutricional de produtos lácteos caprinos com inclusão de 

leite bovino apresentam-se como contribuição na busca de alternativas para a caprinocultura 

leiteira nacional e para o fortalecimento da cadeia produtiva. 
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3 Metodologia 

  
3.1 Experimento 1 (Pré-experimento)    

Esse experimento foi realizado durante o período de novembro de 2009 a março de 

2010 no Campus I da UFPB.    

3.1.1 Local de execução e amostragem dos queijos “tipo coalho”   

As análises laboratoriais foram desenvolvidas no Laboratório de Técnica Dietética, 

Laboratório de Bromatologia e no Laboratório de Microbiologia do Departamento de 

Nutrição no CCS, Laboratório de Análises de Alimentos do Departamento de Tecnologia e 

Química de Alimentos no Centro de Tecnologia – UFPB em João Pessoa, nos meses de 

novembro de 2009 a março de 2010.   

3.1.2 Coleta dos materiais    

O leite de cabra utilizado foi coletado no Setor de Caprinocultura do Centro de 

Ciências Humanas Sociais e Agrárias (CCHSA) – Campus III (UFPB) e o leite de vaca 

utilizado enquadravam no tipo C sendo adquirido sob temperatura de refrigeração em pontos 

comerciais, transportados em recipiente isotérmico até o Laboratório de Técnica Dietética 

(CCS/UFPB), onde foi realizada a pasteurização e armazenamento sob refrigeração até o 

momento do processamento dos queijos. As culturas láticas mesófilas (R-704 Lactococcus 

lactis subesp. Cremoris e Lactococcus lactis subesp. Lactis) e o coalho (coagulante liquido 

HÁ-LA® do Brasil, Força 1:3.000) utilizados na produção dos queijos coalhos foram 

disponibilizados pela Christian Hansen® (Valinhos, Minas Gerais, Brasil).  
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3.1.3 Delineamento Experimental   

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos (Q1, Q2, Q3, 

Q4 e Q5), expressos na tabela 1, em duplicatas e três repetições (ensaios). Os resultados foram 

analisados pela análise de variância (ANOVA) realizando-se teste de Tukey ao nível de 5% 

de significância (P<0,05), para comparação das médias. As análises foram realizadas pelo 

Programa Statistical Analysis System: SAS (SAS, 1996).  

O volume utilizado para elaboração dos queijos foi de 8 litros por tratamento, sendo 

realizado aprimoramento de técnicas descritas na literatura.  

Tabela 1 - Proporções das relações de mistura dos leites na fabricação dos queijos “tipo 

coalho” 

TIPOS DE LEITE 
TRATAMENTOS 

Leite de cabra Leite de vaca 

Q1 100% - 

Q2 75% 25% 

Q3 50% 50% 

Q4 25% 75% 

Q5 - 100% 

Q1: Queijo fabricado com leite de cabra 

Q2: Queijo fabricado com leite de cabra e leite de vaca (3:1) 

Q3:Queijo fabricado com  leite de cabra e leite de vaca (1:1) 

Q4:Queijo fabricado com leite de cabra e leite de vaca (1:3) 

Q5 Queijo fabricado com leite de cabra 

 

3.1.4 Amostragem e elaboração dos queijos “tipo coalho”   

Os leites utilizados como matérias-primas foram analisados quanto ao parâmetro 

microbiológico e composicional a fim de caracterizá-los e avaliar a sua qualidade. As análises 

microbiológicas de acordo com: a técnica Pour Plate em placas de Petri estéries, usando o 

meio Plate Count Agar, seguido de incubação a 37 ºC/48 h (VANDERZANT; 
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SPLITTSTOOSSER, 1992); técnica de tubos múltiplos, usando o meio Lauryl-Sulfato 

Triptose e incubação a 35 ºC/48 h. Os tubos gás-positivos foram repicados para tubos, 

contendo o meio Caldo Verde Bile Brilhante a 2%, seguidos de incubação a 35 ºC/48 h, para 

constatar a presença de coliformes a 35 ºC e para tubos contendo o meio caldo E. coli foram  

incubados a 45 ºC/24 h em banho-maria para constatar a presença de coliformes 

termotolerantes (FDA, 1992);   detecção de Salmonella spp.: A análise foi realizada através de 

uma etapa de pré-enriquecimento da amostra utilizando-se Caldo Lactosado, seguido por uma 

etapa de enriquecimento seletivo utilizando-se Caldo Tetrationato e Caldo Selenito Cistina. 

Em seguida, realizou-se plaqueamento em Ágar Bismuto Sulfito e Ágar Entérico de Hektoen. 

As colônias com característica típicas (colônias presuntivas) de Salmonella foram isoladas em 

Ágar Nutriente, sendo finalmente realizados os testes bioquímicos confirmatórios (FDA, 

1992). No final das análises a matéria-prima apresentou-se apta para ser utilizada na 

elaboração dos queijos.  

As análises físico-químicas foram seguidas de acordo com cada metodologia 

específica e seus resultados encontram-se descritos na Tabela 2: determinação de pH e acidez 

titulável – a metodologia adotada foi a recomendada pelo IAL (2008) sendo utilizada a acidez 

em ácido lático; Umidade e Extrato Seco Total (EST) – utilizou-se o processo de secagem até 

a obtenção de peso constante AOAC, 925.23 (1998); Cinzas – mediante incineração em 

temperatura próxima a 550-570 ºC (IAL, 2008); Lipídeo – foi utilizado o Lacto-butirômetro 

de Gerber (IAL, 2008); Proteína – pelo método de Micro-Kjedahl, com o fator 6,38 

multiplicado pela porcentagem de nitrogênio – métodos AOAC, 991.20 e 991.23 (2000); 

Carboidrato total – obtido por diferença entre 100 e a somatória dos níveis de proteína, 

lipídeos, umidade e cinzas (IAL, 2008).   

Tabela 2 - Composição dos leites utilizados como matéria-prima na fabricação dos queijos 
“tipo coalho” 

TIPOS DE LEITE VARIÁVEIS  

FÍSICO-QUÍMICAS (%) Vaca in natura Cabra in natura 

EST 11,27 9,26 

Lactose 4,55 4,39 

Proteína 3,68 3,73 

Gordura 3,72 3,15 

Cinzas 0,63 0,71 

Acidez 0,18 0,13 
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Os queijos foram fabricados de forma artesanal seguindo os procedimentos sugeridos 

pela Embrapa – Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária (Laguna; Landim, 2003) com 

aprimoramento dessas técnicas e encontram-se expressos na forma de fluxograma (Figura 1). 

Os leites de cabra e de vaca foram submetidos ao processo de pasteurização lento (65 ºC/30’). 

Em seguida, foi adicionado ácido lático (85%) na proporção de 0,25 mL/L, o qual foi diluído 

previamente na proporção de 1:10 v/v. Após o resfriamento do leite a uma temperatura de 36 

ºC, as culturas láticas liofilizadas R-704 Lactococcus lactis subesp. Cremoris e Lactococcus 

lactis subesp. Lactis (YC-180 – DVS – CHR Hansen) foram adicionadas (10 mg/L). Também 

foi adicionado cloreto de cálcio (0,5 mL/L), com a finalidade de repor o cálcio perdido 

durante o processo de pasteurização, e o coagulante Ha-La, Christian Hansen Brasil 

(Valinhos, Minas Gerais, Brasil) a uma proporção de 0,9 mL/L. O leite foi mantido a uma 

temperatura de 36 ºC (40 minutos) até a completa coagulação da massa. Após verificação do 

ponto de corte, o coágulo formado foi cortado no sentido vertical e horizontal, e em seguida 

foi dessorado. Na sequência, parte do soro foi aquecido a 55 ºC para o preparo da salmoura. 

Salgado na salmoura úmida com NaCl em 12 g/L. A massa dessorada foi então acondicionada 

em formas perfuradas, de modo que se obtivesse queijos com 250 g. Em seguida, foram 

submetidos a prensas por 4 h em temperatura controlada (8 ºC). Os queijos obtidos foram 

então acondicionados com embalagem plástica a vácuo e armazenados sob temperatura de 

refrigeração (5 ºC), e posteriormente foram submetidos às diferentes análises de parâmetros 

de qualidade.  

Os queijos “tipo coalho” foram submetidos a um período de maturação de 7 dias a 

contar da data de sua elaboração. No dia seguinte a fabricação dos queijos, amostras foram 

submetidas à análise de controle microbiológico. Após o período de maturação foram 

realizadas as análises físicas, físico-químicas, microbiológica e sensorial dos queijos.          
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8 L de leite - Pasteurização (65 ºC/30’) 

 
Resfriamento (36 ºC) 

 
Adição de ácido lático (2,0 mL) 

 Cultura lática (0,08 g) 

 CaCl2(4,0 mL) 

 Coagulante líquido (7,2 mL) 

 

Homogeinização/coagulação/corte 

 

Dessoragem  

 

Adição de soro aquecido (55 ºC) 

 

Dessoragem 

 

Salga úmida (96 g) 

 

Enformagem 

 

Prensagem (4 h) 

 

Embalagem a vácuo 

 

Estocagem a temperatura de refrigeração (5 ºC) 

Figura 1 - Fluxograma do procedimento de fabricação dos queijos “tipo coalho”    

3.1.5 Análise microbiológica    
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As análises microbiológicas dos queijos “tipo coalho” de acordo com Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (BRASIL, 1996), que trata do Regulamento 

Técnico Geral para a fixação dos Requisitos Microbiológicos de Queijos, em que os queijos 

de coalho obedecem aos critérios estabelecidos para queijos de médio a alto teor de umidade. 

As análises foram feitas com base nos Métodos Analíticos Oficiais para Análises 

Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal, conforme as exigências da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para Coliformes a 35 ºC e 

termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella spp. e Listeria 

monocytogenes (FDA, 1992).   

3.1.6 Análise físico-química     

As amostras de queijos em duplicata foram submetidas às análises de acordo com cada 

metodologia específica: determinação de pH e acidez titulável – de acordo com a 

recomendação IAL 463 IV (IAL, 2008); Umidade e Extrato Seco Total (EST) – utilizou-se o 

processo de secagem até a obtenção de peso constante método AOAC 925.23 (AOAC, 2000); 

Cinzas – mediante incineração em temperatura próxima a 550-570 ºC (IAL, 2008); Lipídeo – 

foi utilizado o Lacto-butirômetro de Gerber pelo método IAL 465 IV (IAL, 2008); Proteína – 

pelo método de Micro-Kjedahl, com o fator 6,38 multiplicando pela porcentagem de 

nitrogênio – métodos AOAC, 991.20 e 991.23 (AOAC, 2000); Carboidratos totais – foram 

obtidos pela diferença entre 100 e a somatória dos níveis de proteína, lipídeos, umidade e 

cinzas (IAL, 2008); Atividade de água –foi determinada a uma temperatura de 25 °C (± 4 °C), 

utilizando-se o equipamento Aqua Lab (Aqualab, Pullman, EUA), modelo CX-2, seguindo 

metodologia descrita em seu manual (AQUALAB, 2001); Gordura no Extrato Seco (GES) – 

foi obtida pela seguinte relação:  

GES = % de gordura x 100 

% EST 

3.1.7 Análise da funcionalidade    
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3.1.7.1 Análise colorimétrica   

A determinação da cor instrumental foi realizada em colorímetro Minolta, modelo CR-

300, utilizando o sistema CIELAB (CIE, 1996). No espaço colorimétrico CIELAB, definido por 

L*, a*, b*, a coordenada L* corresponde a luminosidade, a* e b* referem-se às coordenadas de 

cromaticidade verde(-)/vermelho(+) e azul(-)/amarelo(+), respectivamente. As medições foram 

realizadas em triplicata com o aparelho previamente calibrado na modalidade da refletância, com 

a reflexão especular excluída, e usando placas da referência. Uma cubeta de quartzo de 10 

milímetros foi usada para as leituras. Utilizou-se a parte externa da peça de queijo e depois a 

parte interna, imediatamente após a retirada da embalagem.    

3.1.7.2 Capacidade de derretimento    

O método utilizado foi descrito por Roig et al. (2003), sendo realizada em duplicata. O 

teste foi desenvolvido por meio da retirada de amostras por um cilindro de 36 mm de 

diâmetro de cada peça de queijo. Em seguida com o auxílio de um fatiador, retirou-se duas 

fatias com 7 mm de espessura da região mais central da peça. No centro de uma placa de 

petri, marcada com quatro linhas gerando um ângulo de 45 º entre elas, foi colocada uma fatia 

de cada amostra sendo medidos quatro diâmetros (Di). As placas com as amostras foram 

deixadas por 30 minutos na temperatura ambiente e em seguida encaminhadas à estufa a 107 

ºC por 7 minutos. Posteriormente, as placas foram deixadas por mais 30 minutos a 

temperatura ambiente para leitura. Os diâmetros de cada amostra derretida foram medidos 

novamente (Df). A figura 2 mostra o procedimento da análise. A capacidade de derretimento 

foi calculada usando a seguinte equação:  

       Df 
2 – Di

 2 

               CD(%) =                               x 100% 

                      Di
 2  
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Peça de queijo               Fatias-Cilindro                D. medidos (Di)       Estufa a 107 ºC por 7 min D. medidos (Df)  

Figura 2 - Esquema da análise de derretimento. Adaptado de Roig et al. (2003)   

3.1.7.3 Rendimento     

Os cálculos do rendimento de cada tratamento foram realizados por meio da divisão da 

soma da massa dos queijos (em g), obtida após a salga, pelo volume de leite empregado no 

processamento (8 litros) de acordo com Buriti et al. (2005).   

3.1.8 Análise sensorial    

Para a realização da análise sensorial foram aplicados Testes de Aceitação de acordo 

com metodologia descrita por Faria e Yotsuyanagi (2002), nos quais foram oferecidas 5 

amostras do queijo “tipo coalho” sob temperatura de refrigeração acompanhadas de água e 

bolacha água e sal. As provas decorreram na sala de provas do Laboratório de Técnica 

Dietética (CCS/UFPB) composta por 6 locais de degustação individualizados e climatizados.   

Esta pesquisa foi submetida à avaliação e apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde/UFPB e aprovada (Protocolo 104/06/07). Os 

atributos avaliados foram: aparência, cor, aroma, textura, sabor e avaliação global utilizando-

se escala hedônica não estruturada com 9 categorias (1 = desgostei muitíssimo; 5 = nem 

gostei/nem desgostei; 9 = gostei muitíssimo. Além disso, ainda foi aplicado o teste de 

intenção de compra utilizando escala hedônica não estruturada ancorada em 5 pontos (1 = 
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certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não comprasse; 5 = certamente 

compraria) e o teste de ordenação de preferência.    

3.2 Experimento 2    

Esse experimento foi desenvolvido, no período de abril a outubro de 2010, na Escola 

Superior Agrária de Coimbra e na Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica 

Portuguesa no Centro Regional do Porto, Portugal.   

3.2.1 Local de execução e amostragem dos queijos “tipo coalho”    

A pesquisa foi desenvolvida na Oficina Tecnológica de laticínios / Laboratório de 

Lacticínios da ESAC, Coimbra - Portugal no qual foram elaborados os queijos “tipo coalho”. 

No CBQF do Laboratório de Bioprocessamento Alimentar e no Laboratório de Análise 

Sensorial, Serviço de Química e Organoléptica da Escola Superior de Biotecnologia – 

Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto – Portugal onde foram 

realizadas as análises do experimento.    

3.2.2 Coleta dos materiais    

O leite de cabra foi fornecido pela Fazenda – Serra da estrela e o leite de vaca 

foram fornecidos por uma Fazenda situada em São João do Campo – Coimbra/Portugal. A 

dieta das vacas e cabras consistia em silagem de milho misturada com pastagem natural, em 

menor proporção, e feno de azevém (ad libitum) e concentrado comercial, respectivamente. O 

leite foi transportado em recipiente isotérmico em temperatura de refrigeração 5 ºC, em latões 

de 50 L até o Laboratório de Lacticínios da ESAC, onde se procederam a pasteurização lenta   

(65 ºC/30’) e o processamento dos queijos.  
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Em seguida, os queijos fabricados foram transportados isotermicamente a 

temperatura de 5 °C para a ESB da Universidade Católica Portuguesa onde foram analisados 

criteriosamente sob o aspecto: da composição; textura; sensorial; e perfil lipídico.   

3.2.3 Delineamento Experimental   

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com três proporções de mistura 

nomeadas por QLV, QLVC e QLC expressas na Tabela 3, as quais foram analisadas ao longo 

do tempo armazenamento (5 tempos – 1,7, 14, 21 e 28 dias) em três ensaios (repetições).  O 

volume utilizado para elaboração dos queijos foi de trinta litros para cada tratamento, sendo 

realizado aprimoramento de técnicas descritas na literatura. 

A análise dos valores médios utilizou ANOVA e teste de Tukey estabelecendo a 

significância estatística de 5% de probabilidade. As análises foram executadas pelo Programa 

SPSS para Windows, V. 11.5 (SPSS, Chicago, IL, EUA).  

Tabela 3 - Proporções dos leites na fabricação dos queijos “tipo coalho” 

TIPOS DE LEITE 
TRATAMENTOS 

Leite de cabra Leite de vaca 

QLV - 100% 

QLVC 50% 50% 

QLC 100% - 

QLV: Queijo de leite de vaca 
QLVC: Queijo de leite de vaca e cabra 
QLC: Queijo de leite de cabra   

3.2.4 Amostragem e elaboração dos queijos “tipo coalho”    

Na Tabela 4 encontra-se a composição dos leites utilizados como matéria-prima na 

fabricação dos queijos de leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca.  
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Tabela 4 - Composição dos leites utilizados como matéria-prima na fabricação dos queijos 

“tipo coalho” 

TIPOS DE LEITE 

Vaca  Cabra  VARIÁVEIS  
FÍSICO-QUÍMICAS   

in natura Pasteurizado  in natura Pasteurizado 

EST (%) 12,42 12,28 11,42 11,54 

Lactose (%) 4,85 5,00 4,58 4,65 

Gordura (%) 3,67 3,70 3,48 3,50 

Proteína (%) 3,19 3,51 3,14 3,17 

pH 6,50 6,54 6,45 6,43 

  

Os queijos foram elaborados artesanalmente na forma descrita na figura 1. Os leites de 

cabra e de vaca foram submetidos ao processo de pasteurização lento (65 ºC/30’). Em 

seguida, foi adicionado ácido lático (85%) na proporção de 0,25 mL/L, o qual foi diluído 

previamente na proporção de 1:10 v/v. Após o resfriamento do leite a uma temperatura de 36 

ºC, as culturas láticas liofilizadas R-704 Lactococcus lactis subesp. Cremoris e Lactococcus 

lactis subesp. Lactis (YC-180 – DVS – CHR Hansen) foram adicionadas (10 mg/L). Também 

foi adicionado cloreto de cálcio (0,5 mL/L), com a finalidade de repor o cálcio perdido 

durante o processo de pasteurização, e o coagulante Ha-La, Christian Hansen Brasil 

(Valinhos, Minas Gerais, Brasil) a uma proporção de 0,9 mL/L. O leite foi mantido a uma 

temperatura de 36 ºC (40 minutos) até a completa coagulação da massa. Após verificação do 

ponto de corte, o coágulo formado foi cortado no sentido vertical e horizontal, e em seguida 

foi dessorado. Na sequência, parte do soro foi aquecido a 55 ºC para o preparo da salmoura. 

Salgado na salmoura úmida com NaCl em 12 g/L. A massa dessorada foi então acondicionada 

em formas perfuradas, de modo que se obtivesse queijos com 250 g. Em seguida, foram 

submetidos a prensas por 4 h em temperatura controlada (8 ºC). Os queijos obtidos foram 

então acondicionados com embalagem plástica a vácuo e armazenados sob temperatura de 

refrigeração (5 ºC), e posteriormente foram submetidos às diferentes análises de parâmetros 

de qualidade.    
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30 L de Leite - Pasteurização (65 ºC/30’) 

 
Resfriamento (35 a 37 ºC) 

 
Adição de ácido lático (7,5 mL) 

 Cultura lática (0,3 g) 

 CaCl2(15 mL) 

 Coagulante líquido (27 mL) 

 

Homogeinização/coagulação/corte 

 

Dessoragem  

 

Adição de soro aquecido (55 ºC) 

 

Dessoragem 

 

Salga úmida (360 g) 

 

Enformagem 

 

Prensagem (4 h) 

 

Embalagem a vácuo 

 

Estocagem a temperatura de refrigeração (5 ºC) 

Figura 3 - Fluxograma do procedimento de fabricação dos queijos “tipo coalho”          
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A – Pasteurização do leite           

B – Corte da massa coagulada              

                           

C - Dessoragem          
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D - Enformagem           

E- Embalagem a vácuo           

F – Queijos “tipo coalho” fabricados         

Ilustração 1 – Processo de fabricação dos queijos “tipo coalho” 



   
45

   
3.2.5 Análise físico-química    

Após a elaboração dos queijos “tipo coalho”, estes foram submetidos a análises (em 

triplicata) de acordo com cada metodologia específica: determinação de pH – foi mensurado 

utilizando o potenciômetro Crison (MicropH 2001, Barcelona, Espanha); o conteúdo de 

umidade foi determinado pelo método International Standard  (IDF, 1952) ; conteúdo de 

proteína, gordura, sal – usou-se o LactoScope Advanced Ftir (Delta Instruments, The 

Netherlands).   

3.2.6 Análise instrumental de textura   

As amostras duplicadas de queijos do “tipo coalho” foram tomadas nos 5 tempos de 

armazenamento (1, 7, 14, 21 e 28 dias) e em três repetições realizadas. Analisadas para a 

textura através da medida da curva de força-tempo, no instrumento TA.XT (Stable Micro 

Systems, Surrey, UK). Uma célula de 5 Kg foi calibrada com o peso de 2 Kg; a probe usada 

foi a P/36R e os testes foram executados diretamente nas peças de queijos em três posições 

distintas.  

Um teste simulador de mastigação, em particular, foi executado - consistiu em dupla 

compressão consecutiva em temperatura ambiente controlada 25 °C; a distância da 

compressão usada foi 10 milímetros, para assegurar-se de que a amostra não fraturasse antes 

da segunda compressão. As duas compressões consecutivas foram executadas 

automaticamente, em uma velocidade do teste de 5 mm/s. Este tipo de teste permitiu uma 

medida de dois atributos: dureza e elasticidade. Os parâmetros avaliados foram classificado 

em primários (dureza, coesividade, elasticidade e adesividade) e secundário 

(mastigabiliadade). Ver Figura 3. 
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Figura 4 – Representação gráfica da análise instrumental de textura.   

3.2.7 Análise do perfil de ácidos graxos   

As análises para identificação dos ácidos graxos foram realizadas no Laboratório do 

Serviço de Química e Organoléptica da Escola Superior de Biotecnologia – Universidade 

Católica Portuguesa, Porto, Portugal.  

Foram analisadas 90 amostras, relativas a duas amostras de cada um dos três 

tratamentos, nos cinco períodos de armazenamento (1, 7, 14, 21 e 28 dias), em cada um dos 

três ensaios realizados (2 x 3 x 5 x 3). Amostras com 15 g de queijo, foram colocadas em 

frascos de 100 mL, em seguida, adicionou-se 40 mL de Hexano:Isopropanol (3:2) agitando-se 

no vortex por 60 segundos e deixou-se em descanso por 10 minutos para que as fases se 

separassem. O material foi filtrado com solução de sulfato de sódio anidro. O filtrado foi 

evaporado no rotavapor (137 mbar, rotação 4 a ±40 ºC). Alíquotas de 0,1 g da gordura foram 

transferidas com auxílio da pipeta de Pasteur para execução do processo de preparação dos 

ésteres metílicos realizada seguindo-se o método descrito por Hara e Radin (1978).  

A transesterificação dos triglicerídeos foi realizada conforme a ISO 5509 (Christie, 

1982). Aproximadamente 0,1 g da matéria lipídica extraída foram transferidas para tubos de 

10 mL com tampa rosqueável, adicionadas a 4 mL de n-isoctano  e a mistura agitada até 

completa dissolução da matéria graxa. Em seguida, foram adicionados 0,4 mL de KOH 
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1mol.L-1 em metanol, o frasco foi tampado e a mistura submetida à agitação vigorosa no 

vortex por 30 segundos, até a obtenção de uma solução levemente turva em seguida era 

adicionado 0,5 g de sulfato de sódio monohidratado. Após a ocorrência da separação das 

fases, a superior (heptano e ésteres metílicos de ácidos graxos) foi transferida para um frasco 

de 5 mL de capacidade. Os frascos foram fechados hermeticamente e armazenados em freezer 

(-18 ºC), para posterior análise cromatográfica.  

As amostras transmetiladas foram analisadas em cromatógrafo a gás modelo 

Perkinelmer – Clarus 500B, com detector de ionização de chama, coluna capilar CP-way 58 

(Varian), com 50 m de comprimento por 0,25 m de diâmetro interno e 0,20 m de espessura 

do filme. Foi utilizado o hidrogênio como gás de arraste, numa vazão de 45mL/min e ar 

sintético (400 mL/min.). O programa de temperatura do forno inicial foi de 100 °C com 

aumento de 2,5 ºC/min 240 ºC, permanecendo por 20min totalizando 76 min.  

Uma alíquota de 1 µL do extrato esterificado foi injetada no cromatógrafo e a 

identificação dos ácidos graxos foi feita pela comparação dos tempos de retenção e as 

percentagens dos ácidos graxos foram obtidas através do software – Chromquest 4.1 (Thermo 

Electron, Italy). 

Os ácidos graxos foram identificados por comparação dos tempos de retenção dos 

ésteres metílicos das amostras com padrões BCR-CRM 164, Anhydrous Milk-Fat Producer: 

BCR Institute for Reference Materals and Mensurements (manteiga certificada) e pelo 

Supelco TM Component FAME Mix, cat 18919 Supelco, Bellefonte, PA (mistura de 37 AG 

isolados). Os resultados dos ácidos graxos foram quantificados por normalização das áreas 

dos ésteres metílicos e expressos em percentual de área (%).   

3.2.8 Análise colorimétrica   

O colorímetro modelo CR-300 (MINOLTA Co. Osaka, Japão) foi usado para a 

detreminação instrumental da cor. A escala utilizada foi o sistema CIE Lab (L*, a* e b*), com o 

iluminante D65 (luz do dia padrão) e ângulo 10º. Os parâmetros L*, a* e b* foram determinados 

de acordo com a comissão internacional na iluminação (CIE, 1996). A coordenada L* 

corresponde à luminosidade, a* e b* referem-se às coordenadas de cromaticidade verde               

(-)/vermelho(+) e azul(-)/amarelo(+), respectivamente. 
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O instrumento foi calibrado na modalidade da refletância, com a reflexão especular 

excluída, e usando placas da referência. Uma cubeta de quartzo de 10 milímetros foi usada para 

as leituras. As medidas foram executadas em 90 amostras, relativas a duas amostras de cada um 

dos três tratamentos, nos cinco períodos de armazenamento (1, 7, 14, 21 e 28 dias), em cada um 

dos três ensaios realizados (2 x 3 x 5 x 3), usando a parte interna dos queijos imediatamente após 

a retirada da embalagem.   

3.2.9 Análise sensorial   

As amostras de queijos estudados foram tomadas nos 10 e 28 dias de armazenamento. 

Para as avaliações dos atributos sensoriais foram realizados ensaios para a análise dos 

produtos com painel treinado, estudo de consumidor para avaliação de preferência, bem 

como, definição de fichas de provas e aplicações dos testes em sala de prova informatizada de 

acordo com as normas ISO 8589. Utilzaram-se os Testes ADQ e o Teste de Aceitação de 

acordo com metodologia descrita por Faria e Yotsuyanagi (2002), nos quais foram oferecidas 

três amostras dos queijos “tipo coalho” à temperatura de refrigeração. As provas decorreram 

na sala de provas do Laboratório de Análise Sensorial, Serviço de Química e Organoléptica da 

Escola Superior de Biotecnologia – Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal. O 

laboratório era composto por 12 locais de degustação individualizados, climatizados e com 

iluminação branca artificial. As amostras de queijos “tipo coalho” foram cortadas em fatias de 

aproximadamente 1,5 cm, colocadas em prato descartável, 15 minutos antes da avaliação e 

codificadas. Assim, foram servidas acompanhadas de um copo com água para ajudar a limpar 

o paladar entre uma amostra e outra.  

Na primeira fase da avaliação sensorial foi pretendido avaliar os atributos sensoriais 

dos queijos “tipo coalho” utilizando o Teste ADQ em um painel sensorial, treinado 

previamente com produtos lácteos, analisou as amostras (codificadas) dos queijos na ordem 

aleatória. O painel consistiu em 12 membros, dos quais 2 homens e 10 mulheres. O painel 

sensorial provou assim, as amostras dos queijos fabricados. Uma escala de intensidade de 5 

pontos foi usada (1 = Pouco; 5 = Muito) incluindo atributos como: aspectos externo (cor e 

seco/úmido); odor (intensiddae global, leite de vaca, leite de cabra, manteiga e iogurte); 

textura na boca (dureza, adesividade, elasticidade e granulosidade); sabores básicos (ácido, 
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salgado e amargo); flavor (intensidade global, lácteo, manteiga, vaca e iogurte); gosto residual  

(intensidade e persistência).  

A segunda etapa da avaliação sensorial foi realizada por teste de aceitabilidade 

com avaliação foram recrutados 54 provadores não treinados utilizando-se escala hedônica de 

9 pontos (1=desgostei muitíssimo; 9= gostei muitíssimo): sabor, aspecto, textura, odor, sabor 

e avaliação global. A ficha de prova do teste ADQ encontra-se em apêndice (APÊNDICE C). 

As amostras foram avaliadas somente nos casos que tinham sido confirmadas 

previamente seguras com relação ao perfil microbiológico.    

A – Preparo das amostras          

B – Cabines da sala de prova           C - Cabines da sala de prova   

Ilustração 2 – Amostras preparadas para análise e sala de prova da análise sensorial    
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4.  Apresentação dos artigos    

Os capítulos dos resultados e discussões encontram-se estruturados sob a forma de 

dois artigos originais intitulados:  

1º Produção e qualidade de queijo de leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de 

vaca. Este artigo foi submetido para publicação no periódico da Revista do Instituto Adolfo 

Lutz (APÊNDICE A). 

2º Qualidade e aceitação do queijo “tipo coalho” de leite de cabra, leite de vaca ou mistura 

desses leites ao longo do armazenamento. Este artigo foi submetido para publicação no 

periódico International Dairy Journal (APÊNDICE B).                       
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______________________________________________________________________  

RESUMO 

Nessa pesquisa objetivou-se avaliar o efeito da adição de leite bovino na fabricação de queijo 
de leite de cabra “tipo coalho” nas características físico-químicas e sensoriais a fim de 
corroborar com a melhora da qualidade e aceitação do produto, bem como, desenvolver ou 
acentuar substâncias benéficas à saúde humana. Os queijos foram preparados com cinco 
proporções de mistura de leite (Q1 = 100% leite de cabra; Q2 = 75% leite de cabra + 25% leite 
de vaca; Q3 = 50% leite de cabra + 50% leite de vaca; Q4 = 25% leite de cabra + 75% leite de 
vaca; Q5 = 0% leite de cabra), nas quais se utilizou um modelo estatístico inteiramente 
casualizado constando de cinco tratamentos e três repetições. As amostras foram submetidas 
às análises: microbiológicas, como controle de qualidade de acordo com legislação vigente; 
físico-químicas: colorimétrica, derretimento, rendimento, umidade, gordura, proteína, extrato 
seco total, acidez, pH, Atividade de água (Aw) e sensorial: teste de aceitabilidade e ordenação 
da preferência. Os valores médios mostraram-se significativos (P<0,05) para as análises de 
umidade, Extrato Seco Total (EST), proteína, cinzas, acidez e parâmetro colorimétrico b*. A 
avaliação global e a preferência dos consumidores, na análise sensorial, diferiram 
significativamente para o queijo elaborado com 100% de leite de cabra. A elaboração de 
queijos “tipo coalho” a partir de misturas destes leites apresenta-se viável, tanto do ponto vista 
nutricional, quanto sensorial, representando uma potencial alternativa para a agroindústria de 
produtos lácteos. 
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Palavras chave: Queijo coalho; Componentes físico-químicos; Análise sensorial; 
Caracterização  

ABSTRACT 

In this research, we aimed to evaluate the effect on the physicochemical and sensory 
characteristics of using bovine milk in the manufacture of goat milk cheese “curd”. The 
purpose of this evaluation was to corroborate the improvement in quality and product 
acceptance and to develop or enhance substances that are beneficial to human health. The 
cheese was prepared by varying the proportions of the milk mixture in five groups:  Q1 = 
100% goat milk; Q2 = 75% goat milk and 25% bovine milk; Q3 = 50% goat milk and 50% 
bovine milk; Q4 = 25% goat milk and 75% bovine milk; and Q5 = 0% goat milk. The 
completely randomized design consisted of three repetitions for each of these five ratios. The 
samples were subjected to microbiological analysis (such as quality control according to legal 
standards), physicochemical analysis (such as colorimetric properties, melting point, yield, 
acidity, pH, the Activity of water (Aw) and the moisture, fat, protein and total solid content) 
and sensory analysis (such as the acceptance test and order of preference). The mean values 
were significant (P<0.05) for moisture, Total Solids (TS), protein, ash, acidity and the 
colorimetric parameter b*. In the sensory analysis, the overall evaluation and consumer 
preference differed significantly for the cheese made with 100% goat’s milk. The preparation 
of cheese curd using these mixtures of milks was found to be viable, from both nutritional and 
sensory standpoints, and represents a potential alternative for the dairy products industry.   

Key-words:  Cheese curdling; physicochemical components; sensory analysis; 
characterization   

1. INTRODUÇÃO  

A caprinocultura leiteira revela-se como uma atividade próspera no cenário atual de 

desenvolvimento econômico brasileiro, cumprindo um papel socioeconômico importante nas 

diversas regiões, por gerar renda direta, representando uma excelente fonte alimentar. 

Difundindo-se segundo Ribeiro et al.1, em áreas que apresentam as mais diferenciadas 

características edafoclimáticas. No entanto, somente em alguns países, esta atividade 

apresenta expressão econômica, sendo, na maioria dos casos, desenvolvida de forma empírica 
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e extensiva, adotando baixos níveis tecnológicos, consequentemente, apresentando baixa 

produtividade e rentabilidade. 

Do rebanho nacional caprino, a Região Nordeste concentra a maior proporção 

(91,04%), além de deter a maior produção de leite de cabra (66,70%). Em termos de tamanho 

populacional, a Paraíba é o quinto Estado nordestino, com cerca de 461.401 cabeças, o 

equivalente a 7% da população caprina desta região2. Essa população caprina se concentra, 

principalmente, na região do semiárido brasileiro. Segundo Pimenta Filho, Sarmento e 

Ribeiro3, apesar de numericamente expressivo, o rebanho caprino da região Nordeste mantém 

índices produtivos ainda baixos, principalmente em razão do baixo padrão tecnológico 

empregado na região e da falta de apoio governamental. 

Medeiros et al.4 relatam que o uso de caprinos como produtores de leite, pode tornar-se 

um importante instrumento na política de produção de alimentos, diminuindo assim os níveis 

de subnutrição e taxa de mortalidade infantil de várias regiões, principalmente no Nordeste 

brasileiro. 

Produtos como queijos, iogurtes e bebidas lácteas, podem ser obtidos a partir do leite 

de cabra, utilizando-se de processos simples e acessíveis aos pequenos produtores, sendo essa 

uma alternativa para o aumento no consumo de produtos de origem caprina, e para a 

agregação de valores a tais produtos.  

Queijo é o produto de maior interesse tecnológico e econômico produzido com leite de 

cabra5. Sabe-se que o queijo de coalho caracteriza-se por ser tipicamente brasileiro, possuir 

ampla difusão na Região Nordeste do Brasil e ser um produto de grande valor comercial, 

devido principalmente a simplicidade da tecnologia de fabricação e elevado rendimento do 

processo. 

De acordo com Sheehan et al.6, embora amplamente utilizados para uma variedade de 

queijos, a relativamente baixa produção de leite por dia de cada um dos caprinos coloca 

restrições à eficiência no transporte e tratamento desta matéria prima, destacando-se também, 

outro possível problema, que é o odor característico da espécie que influencia fortemente no 

sabor do leite caprino, e, consequentemente, nos produtos derivados, o que pode representar 

um desafio para os fabricantes. 

Um incremento desta cultura deve-se, principalmente, as ações conjuntas de 

instituições de pesquisa, governos e associações de criadores, os quais procuram melhorar o 

potencial leiteiro do rebanho e fomentar o desempenho da indústria de laticínios7. No entanto, 

o crescimento considerável de interesse por parte dos consumidores na grande variedade de 
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produtos lácteos caprinos tem levado, especialmente, a aumentar a investigação pelo 

melhoramento na produção de queijos de origem caprina8.  

A composição do leite caprino, bem como, de seus derivados vem sendo estudado com 

o objetivo de obter qualidade e aceitação do produto, como também, desenvolver ou acentuar 

substâncias benéficas à saúde humana. Com isso, a carência de tecnologia no Brasil associado 

à falta de pesquisas que evidenciem a qualidade dos produtos de leite caprino têm se 

constituído como as principais limitações à produção sustentável, a valorização do produto e 

ao desenvolvimento a agroindústria de produtos lácteos caprinos. Neste contexto, informações 

a respeito da produção e qualidade nutricional de produtos lácteos caprinos adicionados de 

leite bovino, como minimizador do “sabor caprino”, apresentam-se como contribuição na 

busca de alternativas para a caprinocultura leiteira nacional e para o fortalecimento da cadeia 

produtiva.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Local de execução e amostragem

 

As análises laboratoriais foram desenvolvidas no Laboratório de Técnica Dietética, 

Laboratório de Bromatologia e no Laboratório de Microbiologia do Departamento de 

Nutrição no Centro de Ciências da Saúde (CCS), Laboratório de Análises de Alimentos do 

Departamento de Tecnologia e Química de Alimentos no Centro de Tecnologia – UFPB em 

João Pessoa, nos meses de novembro a março de 2010.  

O leite de cabra utilizado foi coletado no Setor de Caprinocultura do Centro de 

Formação de Tecnólogos – Campus III (UFPB). O leite de vaca utilizado foi do tipo C sendo 

adquirido sob temperatura de refrigeração em pontos comerciais, transportados em recipiente 

isotérmico até o Laboratório de Técnica Dietética (CCS/UFPB), onde foi realizada a 

pasteurização e armazenamento sob refrigeração até o momento do processamento dos 

queijos. As culturas láticas mesófilas (R-704 Lactococcus lactis subesp. Cremoris e 

Lactococcus lactis subesp. Lactis) e o coalho (coagulante liquido HÁ-LA® do Brasil, Força 

1:3.000) utilizados na produção dos queijos coalhos foram disponibilizados pela Christian 

Hansen® (Valinhos, Minas Gerais, Brasil).  

Delineamento experimental
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O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos (Q1, Q2, 

Q3, Q4, Q5) em duplicatas e três repetições (ensaios). Os resultados foram analisados pela 

análise de variância (ANOVA) realizando-se teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(P<0,05), para comparação das médias. As análises foram realizadas pelo Programa Statistical 

Analysis System: SAS21.O volume utilizado para elaboração dos queijos foi de 8 litros por 

tratamento, sendo realizado aprimoramento de técnicas descritas na literatura. Os produtos 

lácteos foram preparados com cinco relações de mistura de leite: 

Q1 = 100% leite de cabra (100% LC); 

Q2 = 75% de leite de cabra + 25% de leite de vaca (75% LC); 

Q3 = 50% de leite de cabra + 50% de leite de vaca (50% LC); 

Q4 = 25% de leite de cabra + 75% de leite de vaca (25% LC); 

Q5 = 100% de leite de vaca (0% LC). 

Qualidade do leite

  

As análises microbiológicas da matéria-prima utilizada na elaboração dos queijos 

foram feitas com base na técnica Pour Plate usando o meio Plate Count Agar, seguido de 

incubação a 37 ºC/48 h9; técnica de tubos múltiplos para constatar a presença de coliformes a 

35 ºC e coliformes termotolerantes10; Detecção de Salmonella spp. sendo realizados os testes 

bioquímicos confirmatórios10.      

Protocolo de elaboração dos queijos de leite de cabra “tipo coalho”

  

Os queijos foram fabricados de forma artesanal seguindo os procedimentos sugeridos 

pela Embrapa – Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária 11 com aprimoramento dessas 

técnicas e encontram-se expressos na forma de fluxograma (Figura 1).  

Figura1. Fluxograma dos procedimentos de fabricação de queijo de leite de cabra “tipo 
coalho” com inclusão de leite de vaca   

Os queijos “tipo coalho” caprino foram submetidos a um período de maturação de 7 

dias a contar da data de sua elaboração. No dia seguinte a fabricação dos queijos, amostras 

foram submetidas à análise de controle microbiológico. Após o período de maturação foram 

realizadas as análises físicas, físico-químicas, microbiológica e sensorial dos queijos.  

Análises microbiológicas
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Realizaram-se as análises microbiológicas dos queijos “tipo coalho” de acordo com 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA12, que trata do Regulamento 

Técnico Geral para a fixação dos Requisitos Microbiológicos de Queijos, em que os queijos 

de coalho devem obedecer aos critérios estabelecidos para queijos de médio a alto teor de 

umidade. As análises foram feitas com base nos Métodos Analíticos Oficiais para Análises 

Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal, conforme as exigências da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para Coliformes totais e 

termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella spp. e Listeria 

monocytogenes10.  

Análises da funcionalidade dos queijos

   

Análise Colorimétrica  

A determinação da cor instrumental foi realizada em colorímetro Minolta, modelo CR-

300, utilizando o sistema CIELAB13. No espaço colorimétrico CIELAB, definido por L*, a*, 

b*, a coordenada L* corresponde a luminosidade, a* e b* referem-se às coordenadas de 

cromaticidade verde(-)/vermelho(+) e azul(-)/amarelo(+), respectivamente. As medições 

foram realizadas em triplicata com o aparelho previamente calibrado, usando a parte interna 

do queijo para avaliação, imediatamente após a retirada da embalagem    

Capacidade de derretimento  

Utilizou-se o método descrito por Roig et al.14, sendo realizada em duplicata. O teste 

foi desenvolvido por meio da retirada de amostras por um cilindro de 36 mm de diâmetro de 

cada peça de queijo. Em seguida com o auxílio de um fatiador, retirou-se duas fatias com 7 

mm de espessura da região mais central da peça. No centro de uma placa de petri, marcada 

com quatro linhas gerando um ângulo de 45º entre elas, foi colocado uma fatia de cada 

amostra sendo medidos quatro diâmetros (Di). As placas com as amostras foram deixadas por 

30 minutos na temperatura ambiente e em seguida encaminhadas à estufa a 107 ºC por 7 

minutos. Posteriormente, as placas foram deixadas por mais 30 minutos a temperatura 

ambiente para leitura. Os diâmetros de cada amostra derretida foram medidos novamente (Df). 

A figura a seguir mostra o esquema da análise. A capacidade de derretimento foi calculada 

usando a seguinte equação:       

         Df 
2 – Di

 2 



   
66

 
CD(%) =                       x 100% 

    Di
 2   

Rendimento   

Os cálculos do rendimento de cada tratamento foram realizados por meio da divisão da 

soma da massa dos queijos (em g), obtida após a salga, pelo volume de leite empregado no 

processamento (8 litros) de acordo com Buriti et al.15.  

Análises físico-químicas

 

Após a elaboração dos queijos, estes foram submetidos em duplicata, as análises de 

acordo com cada metodologia específica: determinação de pH e acidez titulável – de acordo 

com a recomendação IAL 463 IV16; Umidade e Extrato Seco Total (EST) – utilizou-se o 

processo de secagem até a obtenção de peso constante método AOAC 925.2317; Cinzas – 

mediante incineração em temperatura próxima a 550-570 ºC16; Lipídeo – foi utilizado o 

Lacto-butirômetro de Gerber pelo método IAL 465 IV16; Proteína – pelo método de Micro-

Kjedahl, com o fator 6,38 multiplicando pela porcentagem de nitrogênio – métodos AOAC, 

991.20 e 991.2317; Atividade de água –foi determinada a uma temperatura de 25 °C (± 4 °C), 

utilizando-se o equipamento Aqua Lab (Aqualab, Pullman, EUA), modelo CX-2, seguindo 

metodologia descrita em seu manual18; Gordura no Extrato Seco (GES) – foi obtida pela 

seguinte relação: 

GES =     % de gordura x 100 

                % EST  

Análise sensorial

  

Para a realização da análise sensorial foram aplicados Testes de Aceitação de acordo 

com metodologia descrita por Faria e Yotsuyanagi19,  nos quais foram oferecidas 5 amostras 

do queijo de leite de cabra “tipo coalho” adicionado de diferentes níveis de leite de vaca sob 

temperatura de refrigeração acompanhadas de água e bolacha água e sal. As provas 

decorreram na sala de provas do Laboratório de Técnica Dietética/CCS/UFPB composta por 6 

locais de degustação individualizados e climatizados.   

Este trabalho foi submetido à avaliação e apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde/UFPB e aprovado (Protocolo 104/06/07). Os 
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atributos avaliados foram: aparência, cor, aroma, textura, sabor e avaliação global utilizando-

se escala hedônica não estruturada com 9 categorias ( 1 = desgostei muitíssimo; 5 = nem 

gostei/nem desgostei; 9 = gostei muitíssimo. Além disso, ainda foi aplicado o teste de 

intenção de compra utilizando escala hedônica não estruturada ancorada em 5 pontos (1 = 

certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não comprasse; 5 = certamente 

compraria) e o teste de ordenação de preferência.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Qualidade microbiológica do leite e do queijo 

Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, para a qualidade do leite de vaca tipo C 

e de cabra utilizados na fabricação dos queijos, os parâmetros microbiológicos observados 

encontravam-se em conformidade com os padrões estabelecidos segundo Brasil21,22, que 

abrangem a qualidade microbiológica de leite de cabra, para a contagem de Padrão em placas, 

coliformes a 30 ºC e termotolerantes e Salmonella spp. apresentando-se aptos para a 

utilização na fabricação dos queijos “tipo coalho”. 

Os valores registrados nas análises microbiológicas de queijos encontram-se descritos 

na Tabela 1, os quais demonstram que os queijos apresentavam-se de acordo com as normas 

vigentes para queijos de média umidade a alta umidade (maior que 36% e menor que 54,9%) 

baseada na Portaria nº 14612, que dispõe sobre o Regulamento Técnico Geral para a Fixação 

dos Requisitos Microbiológicos de Queijo, não representando riscos a saúde do consumidor. 

A fermentação, que ocorre na maturação dos queijos, com a formação do ácido lático é 

fundamental na diminuição do crescimento de microrganismos patogênicos. De acordo com 

Buriti et al.23 a adição de ácido lático, bem como a presença de culturas láticas asseguram 

uma produção permanente do ácido e valores de pH, com conseqüente redução do pH , 

durante armazenamento, assim como a produção de outros compostos antimicrobiais.  

Tabela 1 - Avaliação microbiológica de amostras de queijo de leite de cabra “tipo coalho” 
com inclusão de leite de vaca  

Avaliação da funcionalidade 

Avaliação da cor

 

Os valores médios para o parâmetro de luminosidade não demonstraram efeito 

significativo entre os tratamentos, de modo que, o tipo de leite não influenciou (P>0,05) na 
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brancura do queijo. Segundo Andrade et al.24 o parâmetro L* indica a luminosidade e se 

refere à capacidade do objeto em refletir ou transmitir luz, variando numa escala de zero a 

100. Quanto maior o valor de L*, mais claro o objeto. 

Com relação ao parâmetro a* os tratamentos estudados não diferiram entre si 

(P>0,05). Os valores da Tabela 2 não confirmam os resultados encontrados por Sheehan           

et al.6 na sua avaliação colorimétrica, pois os queijos analisados na sua pesquisa apresentaram 

diferenças com relação a inserção do leite bovino.  

As médias das determinações instrumentais divergiram significativamente entre os 

tratamentos somente para o parâmetro b* de ambas as partes do queijo. Verifica-se que o 

percentual do componente b* sofreu aumento na medida em que o volume de leite de cabra 

utilizado na formulação do queijo foi decrescendo.  Para ambas as partes do queijo, o 

parâmetro b*, no Q1 mostrou-se diferente (P<0,05) com relação ao Q4 e Q5. No entanto, 

apresentou-se similar ao Q2 e Q3. 

Os valores médios descritos na Tabela 2 para a determinação do parâmetro L* e b* 

reafirmam os resultados mostrados por Sheehan et al.6 O queijo de leite de cabra está 

associado com uma cor mais branca do que queijos de leite de vaca devido à conversão pelas 

cabras do ß-caroteno em vitamina A como também o leite de cabra possui glóbulos de 

gordura menores que os encontrados no leite bovino2.  

 

Tabela 2 – Valores médios das determinações instrumentais de cor nas amostras de queijo de 
leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca  

Avaliação da capacidade de derretimento e rendimento

 

Os resultados para a capacidade de derretimento e rendimento dos queijos estão 

expressos na Tabela 3.  

Tabela 3 – Valores médios para capacidade de derretimento e rendimento dos queijos 
elaborados com leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca  

A capacidade de derretimento foi maior no Q3 apresentando média de 5,88 

provavelmente a intensidade do processo proteolítico é proporcional a capacidade de 

derretimento dos queijos. Nos tratamentos avaliados não houve diferenças (P>0,05) entre si, 

apesar dos valores apresentados por Q1 e Q2 que demonstraram um encolhimento das 

amostras caracterizando-se com percentuais igualmente negativos (-3,79%).  
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Essa situação peculiar do derretimento do queijo coalho pode ser explicada em 

afirmação de Cavalcante et al.26 pelo baixo valor do pH e o alto teor de umidade. Baseado em 

Munck27 com pH inferiores a 5,7 o queijo coalho derrete e se deforma na presença de calor. 

Fudamentando-se nas informações anteriores foi constatado nessa pesquisa que os teores de 

pH encontrados apresentaram-se superiores a 5,7 favorecendo ao efeito inverso ocorrido 

nesses tratamentos com relação ao derretimento. Os resultados encontrados para a avaliação 

do rendimento dos queijos elaborados não apresentaram diferenças expressivas entre os 

tratamentos analisados (P>0,05).  

Composição físico-química dos queijos 

Os resultados médios registrados para a composição dos queijos encontram-se 

descritos na Tabela 4. Os teores de umidade observados variaram de 49,07 a 62,33%, estes 

valores encontra-se em desacordo com a Portaria nº 14612 o qual preconiza que os queijos de 

massa semidura devem conter entre 36,0 a 54,9% (Tabela 4). Divergente também com dados 

encontrados por Silva et al.28, que classificaram os queijos de coalho produzidos no Sertão de 

Alagoas como de média a alta umidade. O único tratamento que reafirma os resultados 

obtidos por Silva et al.28 é o Q5.  

O alto teor de umidade determinado nos queijos pode ser explicado pelas informações 

apresentadas por Roig et al.14, que possivelmente seja em decorrência da maior presença de 

soroproteínas desnaturadas, as quais tendem a aumentar a capacidade de retenção de água dos 

queijos. A elevada presença de soroproteínas desnaturadas, nos queijos de leite de cabra “tipo 

coalho” elaborados nessa pesquisa, pode ser justificada pelo processo de prensagem artesanal 

empregado. 

Os dados para umidade, demonstrados nesse estudo, não coincidiram com os 

encontrados por Sheehan et al.6. No entanto, os percentuais de gordura mostram-se similares. 

Estes autores relatam que os valores para umidade e gordura aumentam, proporcionalmente, 

na medida em que o teor de leite de cabra é substituído pelo leite bovino em tratamentos 

iguais aos realizados nessa pesquisa. Os seus teores de umidade e gordura variaram, 

respectivamente, entre 43,59 a 46,05% e de 25,22 a 28,62%. Vale ressaltar, que os 

componentes avaliados no trabalho citado foram submetidos a análises com 14 dias após o 

processamento, com exceção do pH que foi submetido a avaliação no 5ª dia. 

As médias encontradas para a gordura nesse estudo enquadram-se na Portaria nº 14612 

descrita anteriormente apresentando-se entre 41,72 a 44,38%, com exceção do teor de gordura 

do Q5 (47,63), dispondo-se fora dos padrões estabelecidos. Os teores de gordura 
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apresentaram-se superiores aos de Sheehan et al.6 e não diferiram (P>0,05) entre os 

tratamentos. 

Os valores verificados pela variação das proteínas nos tratamentos enquadram-se entre 

19,44 a 25,66%, nas quais apresentam redução significativa com adição de leite de vaca. 

Resultados semelhantes foram observados por Sheehan et al.6. O Q5 apresentou maior 

percentual de proteínas, enquanto que o Q3 apresentou menor teor deste nutriente. 

O Percentual de pH mostrou-se similar entre os tratamentos não havendo diferenças 

(P>0,05). Ao avaliar os dados apresentados por Sheehan et al.6 para esse parâmetro, verifica-

se uma diminuição do valor do pH com o aumento do volume de leite bovino adicionado na 

fabricação dos queijos comportamento semelhante aos resultados expostos na Tabela 4. Os 

queijos do tratamento Q5 apresentaram maior teor de acidez acarretando em diferença 

significativa quando comparado aos outros tratamentos. Acredita-se, que esse resultado seja 

em decorrência ao menor valor de pH encontrado nesse tratamento, processo que ocorre 

devido a fermentação da lactose.    

O teor de cinzas no Q3 apresentou-se com maior média (3,25%), porém, houve 

significância somente quando comparado com o Q5.  Os valores encontrados para cinzas 

encontram-se menores que os valores pesquisados por Silva et al.28 para queijo de coalho. Já 

com relação ao teor de Aw, não houve variação (0,97 e 0,98) entre os cinco tratamentos 

(P>0,05) o que acarreta em melhora da qualidade do produto.  

Tabela 4 - Composição média dos queijos elaborados com leite de cabra “tipo coalho” com 
inclusão de leite de vaca  

Avaliação sensorial  

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados da avaliação sensorial nos quais se pode 

verificar que não houve diferença estatística (P>0,05) entre os tratamentos no que diz respeito 

aos atributos aparência, cor, aroma e textura (Tabela 4).  

Com relação à avaliação global e preferência, constatou-se que o queijo com 100% de 

leite de cabra foi o tratamento mais aceito entre os provadores, enquanto que, o queijo com 

0% de leite de cabra foi mais rejeitado. Apesar de o atributo sabor ter sido mais bem avaliado 

no Q5. Segundo Yvon e Rijnen29 a formação do sabor do queijo é definida como sendo um 

processo complexo e resultante de um equilíbrio entre todos os compostos originários do 

metabolismo da lactose, lipídeos e proteínas. As características do sabor do leite de cabra 
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podem ser atribuídas à presença de lipídios, particularmente sob a forma de ácidos graxos de 

cadeia curta, principalmente caprílico, capróico e cáprico, quase três vezes maiores que no 

leite de vaca, tornando-os química e fisiologicamente distintos31.  

Tabela 5 - Distribuição da freqüência (%) dos escores atribuídos pelos provadores com 
relação aos queijos de leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca  

A intenção de compra dos queijos elaborados foi mais representativa para o atributo 5 

(certamente compraria) com relação ao Q5. (Tabela 6).  No entanto, este comportamento não 

corrobora com o teste de aceitação que demonstrou a maior preferência dos provadores pelo 

Q1 revelando uma maior média de ordenação de preferência quando comparado com os outros 

queijos avaliados.  

Tabela 6 - Média das notas atribuídas pelos provadores quanto à intenção de compra e o teste 
de ordenação de preferência dos queijos de leite de cabra “tipo coalho” com 
inclusão de leite de vaca   

CONCLUSÕES  

A elaboração de queijos mistos “tipo coalho” a partir da combinação de leite de cabra 

e de vaca proporciona variações na composição físico-química, como também, mostra-se de 

forma positiva nos atributos sensoriais dos produtos. Evidenciando a sua viabilidade, tanto do 

ponto vista nutricional, sensorial e de aceitação, representando assim, uma potencial 

alternativa para a agroindústria de produtos lácteos.  Também se pode comprovar a qualidade 

do produto e seu potencial do mercado, como possibilidade de comercialização de novos 

derivados lácteos ampliando as opções comerciais de produtos diferenciados aos 

consumidores.   
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8 L de leite - Pasteurização (65 ºC/30’) 

 
Resfriamento (36 ºC) 

 
Adição de ácido lático (2,0 mL) 

 Cultura lática (0,08 g) 

 CaCl2(4,0 mL) 

 Coagulante líquido (7,2 mL) 

 

Homogeinização/coagulação/corte 

 

Dessoragem  

 

Adição de soro aquecido (55 ºC) 

 

Dessoragem 

 

Salga úmida (96 g) 

 

Enformagem 

 

Prensagem (4 h) 

 

Embalagem a vácuo 

 

Estocagem a temperatura de refrigeração (5 ºC) 

Figura 1 - Fluxograma do procedimento de fabricação dos queijos “tipo coalho” com inclusão 
de leite de leite de vaca          
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Tabela 1 - Avaliação microbiológica de amostras de queijo de leite de cabra “tipo coalho” 

com inclusão de leite de vaca  

Queijo “tipo coalho” 

 
Análises Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Padrão1 

Coliformes 35ºC (NMP/g) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 5,0 x 103 

Colifromes 45ºC (NMP/g) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 5,0 x 102 

Staphylococcus coagulase 

positiva (log UFC/g)  
2,26 2,23 1,27 1,13 1,29 4 

Salmonela spp./25g Aus. Aus. Aus. Aus. Aus. Ausência 

 

Listeria monocytogenes/25g Aus. Aus. Aus. Aus. Aus. Ausência

 

 (1) Portaria nº 14612                                  
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Tabela 2 – Valores médios das determinações instrumentais de cor nas amostras de queijo de 

leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca  

Tratamentos 
Determinação 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Parâmetro L* 92,72a (±1,00) 92,87a (±0,22) 92,39a (±2,03) 92,06a (±0,92) 91,44a (±1,29) 

Parâmetro a* -2,75a (±0,24) -2,67a (±0,12) -2,54ab (±0,04) -2,24b (0,11) -2,72a (±0,18) 

Parâmetro b* 10,09b (±0,55) 9,99b (±0,60) 10,89ab (±0,52) 13,18a (±1,76) 13,53a (±0,38) 

Média dos 3 ensaios (repetições) de cada queijo. Médias com letras diferentes na mesma linha diferem entre si 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey.                          
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Tabela 3 – Valores médios para capacidade de derretimento e rendimento dos queijos 

elaborados com leite de cabra “tipo coalho” com substituição parcial por leite de 
vaca  

Tratamentos 
Funcionalidade 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Rendimento 11,86a (±1,69) 11,28a (±1,39) 11,40a (±0,91) 11,74a (±0,39) 10,70a (±1,05) 

Derretimento -0,74a (±5,36) -0,74a (±5,36) 5,88a (±0,00) 2,76a (±0,14) 4,27a (±0,00) 

Média dos 3 ensaios (repetições) de cada queijo. Médias com letras diferentes na mesma linha diferem entre si 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey.                                       
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Tabela 4 - Valores médios das características físico-químicas dos queijos elaborados com leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de 

vaca  

Tratamento 
Variáveis 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Padrão (%)1 

Umidade(%) 57,78a (±1,04) 62,33a (±4,31) 59,89a (±2,02) 55,76ab (±2,06) 49,07c (±3,25) 36,0 - 54,9 

EST (%) 42,22bc (±1,04) 37,67c (±4,31) 40,11bc (±2,02) 44,24b (±2,06) 50,93a (±3,25) - 

Gordura(%) 41,72a (±4,70) 44,38a (±7,07) 42,28a (±4,28) 44,26a (±5,81) 47,63a (±3,58) 25,0 - 44,9 

Proteína (%) 22,43b (±1,05) 19,44b (±2,68) 20,19b (±2,04) 23,18ab (±0,40) 25,66a (±2,33) - 

Cinzas (%) 2,96ab (±0,15) 2,93ab (±0,11) 3,25a (±0,30) 3,06a (±0,34) 2,64b (±0,16) - 

Acidez (%) 0,03b (±0,02) 0,03b (±0,01) 0,03b (±0,01) 0,03b (±0,01) 0,06a (±0,02) - 

Aw 0,98a (±0,0,1) 0,98a (±0,01) 0,97a (±0,01) 0,98a (±0,01) 0,98a (±0,00) - 

pH 6,36a (±1,11) 6,48a (±0,90) 6,18a (±1,13) 6,26a (±1,10) 5,61a (±0,42) - 

Média dos 3 ensaios (repetições) de cada queijo. Médias com letras diferentes na mesma linha diferem entre si significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
 (1) Portaria nº 14612         
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Tabela 5 - Distribuição dos escores médios atribuídos pelos provadores com relação aos 

queijos de leite de cabra “tipo coalho” com inclusão de leite de vaca   

Escore médio 
Atributos 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Aparência 7,42a (±1,84) 7,37a (±1,49) 7,47a (±1,40) 7,71a (±1,06) 7,71a (±1,25) 

 Cor 7,65a (±2,03) 7,86a (±1,47) 7,98a (±1,22) 
7,84a (±1,22) 

7,50a (±1,45) 

Aroma  7,18a (±1,90) 7,24a (1,74) 7,22a (±1,57) 7,57a (±1,26) 7,44a (±1,53) 

Textura  7,31a (±1,89) 6,95a (±1,93) 7,44a (±1,53)  7,44a (±1,61) 7,74a (±1,37) 

Sabor  6,16b  (±2,31) 6,37ab (±2,15) 6,58ab (±1,87) 6,90ab (±1,91) 7,18a (±1,70) 

Avaliação 

global 
7,48a (±1,71) 7,29ab (±1,83) 6,95ab (±1,68) 6,61ab (±1,94) 6,58b (±2,01) 

Valores com a mesma letra na mesma linha não são significativamente diferentes (P>0,05) pelo teste de Tukey.                              
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Tabela 6- Média das notas atribuídas pelos provadores quanto à intenção de compra e o teste 

de ordenação de preferência dos queijos de leite de cabra “tipo coalho” com 
inclusão de leite de vaca   

Distribuição de freqüência (%) 
Atributos 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Intenção de 

compra 
3,27b (±1,36) 3,18b (±1,40) 3,52ab (±1,38) 4,07a (±1,08) 4,08a (±1,19) 

Preferência 3,55a (±1,36) 3,26a (±1,41) 3,05ab (±1,36) 2,44b (±1,15) 2,53b (±1,48) 

 Valores com a mesma letra na mesma linha não são significativamente diferentes (P>0,05) pelo teste de Tukey.                          
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Fax: + 55 83 32167094  

Resumo  

Queijos típicos brasileiros denominados de queijo coalho foram fabricados com leite de vaca 

(LV), leite de cabra (LC) e com mistura dos dois leites – 1:1 (LVC), nos quais se avaliou as 

características físico-químicas, perfil de ácidos graxos, aspectos tecnológicos e sensoriais ao 

longo do armazenamento refrigerado. O tipo de leite utilizado influenciou (P<0,05) na 

composição físico-química com relação a valores maiores de gordura e sal; no perfil lipídico 
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para o C6, C8, C10, C12, C18:1n9c e C18:2n6c; na avaliação instrumental da textura, 

exclusivamente, na dureza e no teste ADQ nos atributos: odor leite de cabra e  granulosidade 

para os queijos com maior proporção de leite caprino.  A análise colorimétrica revelou-se 

predominante para os parâmetros a* e b* e no teste de aceitação todos os queijos expressaram 

médias acima do padrão estabelecido. A elaboração de queijos de coalho misto proporciona 

variedade no mercado dos produtos lácteos e maior aceitação pelo consumidor.  

Palavras-chave: Derivados lácteos, Queijo coalho, Qualidade  

Abstract 

We evaluated the physicochemical characteristics, fatty acid profiles and the sensory and 

technological aspects of typical Brazilian curd cheese made with bovine milk (BM), goat’s 

milk (GM) and a 1:1 mixture of the two (BGM) during refrigerated storage. The type of milk 

used influenced (P< 0.05) the physical and chemical composition in the following ways: the 

fat and salt content; the lipid profiles for C6, C8, C10, C12, C18:1n9c and C18:2n6c; the 

instrumental evaluation of the texture (the hardness only); and Quantitative Descriptive 

Analysis (QDA) tests for goat’s milk odor and the granularity of the cheese (for the higher 

proportions of goat’s milk). The colorimetric analysis proved to be determinant for the a* and 

b* parameters. All of the cheeses had averages above the standard in the acceptance test. The 

preparation of mixed-cheese curd provides variety for the dairy market and wider consumer 

acceptance. 

 

Key-Words:  Dairy products, Cheese curd, Quality 

 

1. Introdução  

O queijo coalho é um produto tipicamente brasileiro fabricado com leite cru e/ou 

pasteurizado, sendo bastante difundido na região nordeste do Brasil há mais de 150 anos. 

Trata-se de um produto de grande valor comercial, devido principalmente a simplicidade da 

tecnologia de fabricação, e elevado rendimento do processo e grande aceitação pelo 

consumidor (Cavalcante et al., 2007; Silva, Ramos, Moreno & Moraes, 2010). 
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Os produtos de leite de cabra podem significar uma rentável alternativa aos produtos 

de leite da vaca devido ao seu sabor particular, textura, em soma ao seu reconhecimento como 

alimento saudável. Algumas propriedades particulares do leite de cabra são enfatizadas, tais 

como, a sua melhor tolerância por crianças portadoras de quadros alérgicos devido às 

diferenças estruturais e percentuais das proteínas do soro (a-lactoalbumina; ß-lactoalbumina) 

e sua maior concentração de glóbulos de gordura de menor tamanho (1.5 µ) aproximadamente 

80% quando comparado ao de leite de vaca (3.0 µ) em torno de 60%, o que resulta em uma 

maior digestibilidade do produto (Attaier & Richeter, 2000; Haenlein, 2004; Raynal-Ljutovac, 

Gaborit & Lauret, 2008; Sheehan, Drake & Mcsweenwy, 2009; Silanokove, Leitner, Merin & 

Prosser, 2010). Outro aspecto interessante relacionado à viabilidade para a produção de leite 

de cabra e derivados é a crescente demanda por tais produtos, destacando-se os derivados de 

queijaria. Mesmo já havendo o conhecimento científico de todos os aspectos positivos 

relacionados ao consumo do leite de cabra, atualmente ainda ocorre uma escassez de sua 

produção, com consequentemente baixa disponibilidade de matéria-prima para a produção de 

produtos derivados. Neste contexto, a elaboração de derivados lácteos a partir do uso de 

misturas de leite de cabra e leite de vaca pode representar uma interessante oportunidade 

promissora de mercado para os produtores (Thompson, 2007). 

O aproveitamento racional do leite de cabra na produção de derivados poder resultar 

em índices satisfatórios de aceitação pelos consumidores, resultando no fortalecimento da 

cadeia produtiva, na valorização do produto e no desenvolvimento da agroindústria de 

produtos lácteos caprinos (Silanikove. Neste contexto, a possibilidade de se desenvolver uma 

tecnologia que envolva a adição de leite de vaca nos queijos coalhos elaborado com leite de 

cabra para a obtenção de um produto com qualidade diferenciada e com perspectivas de 

satisfatória aceitação por parte dos consumidores torna-se de interesse corrente. Embora, 

estudos prévios acerca da produção e avaliação da qualidade de queijos e outros produtos 

derivados do leite caprino já tenham sido realizados, há ainda uma ausência de dados sobre a 

elaboração e avaliação da qualidade de queijos coalhos de leite de cabra. O presente estudo 

foi realizado com o objetivo de elaborar e de caracterizar os parâmetros de qualidade do 

queijo coalhos produzido com leite de vaca, leite de cabra e mistura dos dois tipos de leite ao 

longo do armazenamento.  

2.  Material e métodos   

2.1 Fabricação de queijo de leite de cabra coalho  
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Os diferentes percentuais de leite de vaca e leite de cabra usados na produção de queijos 

envolvendo os três diferentes tratamentos encontram-se descritos na Tabela 1. Os queijos foram 

fabricados de forma artesanal seguindo procedimentos sugeridos pela Embrapa – Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Laguna & Landim, 2003).  Os produtos foram elaborados 

com 30 litros de leite de vaca e de cabra pasteurizados a 65 ºC (± 1 ºC), seguido de acidificação 

direta com ácido lático (0,85 mL/100 mL) na proporção de 0,25 mL/L. As culturas de bactérias 

láticas ácidas foram adicionadas em 10 mg/L por inoculação direta na cuba. Cloreto de cálcio 

(0,5 mL/L) e um coagulante comercial [Ha-La, Christian Hansen Brasil (Valinhos, Minas Gerais, 

Brazil)] (0,9 mL/L) foram também adicionados em todos os experimentos. As cubas foram então 

isoladas a 36 ºC, até que uma coalhada fosse formada (aproximadamente 40 min), e o coágulo 

formado foi cortado delicadamente em cubos, em seguida dessorado, e acondicionado em formas 

redondas (capacidade aproximada de 250 g), salgado na salmoura (NaCl em 12 g/L) e mantido 

por 4 h em 8 °C sob refrigeração. Os queijos obtidos foram estocados a 5 ºC por 24 h foram 

considerados como os produtos finais.  

2.2 Análises  

Cada queijo foi avaliado para análise físico-química, perfil de ácido graxo, textura no 1º, 

7º, 14º, 21º e 28º dias de armazenamento. Os queijos foram submetidos para análises sensoriais no 

10º e 28º dia de estocagem. Em cada dia, três queijos do mesmo grupo e tratamento foram 

embalados, e porções foram cortadas e imediatamente usadas para físico-química, perfil de ácidos 

graxos e análises sensoriais.  

2.3 Análises físico-química   

Os queijos foram submetidos às análises (em triplicata) físico-químicas de acordo com 

cada metodologia específica: determinação de pH – foi mensurado utilizando o potenciômetro 

Crison (MicropH 2001, Barcelona, Espanha) de acordo com Pintado et al. (2008); o conteúdo 

de umidade foi determinado pelo método International Standard  (IDF, 1952); o conteúdo de 

proteína, gordura e sal foi medido utilizando  LactoScope Advanced Ftir (Delta Instruments, 

The Netherlands).  
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2.4 Perfil lipídico   

Amostras de 15 g de cada queijo foram colocadas em frascos, em seguida, adicionou-

se Hexano:Isopropanol (3:2) a fim de obter a separação das fases. O material obtido foi 

filtrado com solução de sulfato de sódio anidro. O filtrado foi evaporado no rotavapor (137 

mbar, rotação 4 ± 40 ºC). Em seguida, alíquotas de 0.1 g da gordura foram submetidas ao 

processo de preparação dos ésteres metílicos e transesterificação de acordo com o método 

descrito por Hara & Radin (1978) e Christie (1982), respectivamente. 

Aliquotas de 1 µL das amostras transmetiladas foram analisadas em cromatógrafo a 

gás modelo Perkinelmer – Clarus 500B, com detector de ionização de chama, coluna capilar 

CP-way 58 (Varian), com 50 m de comprimento por 0,25 m de diâmetro interno e 0,20 m 

de espessura do filme. Foi utilizado o hidrogênio como gás de arraste, numa vazão de 45 

mL/min. e ar sintético (400 mL/min.). O programa de temperatura do forno inicial foi de 100 

°C com aumento de 2.5 ºC/min. até 240 ºC, permanecendo por 20 min., totalizando 76 min. A 

identificação dos ácidos graxos foi feita pela comparação dos tempos de retenção dos ésteres 

metílicos das amostras com padrões BCR-CRM 164 (Anhydrous Milk-Fat Producer: BCR 

Institute for Reference Materals and Mensurements) e com Supelco TM (Component FAME 

Mix, cat 18919 Supelco, Bellefonte, PA). A percentagem dos ácidos graxos foi obtida através 

da utilização do software – Chromquest 4.1 (Thermo Electron, Italy). Os resultados dos 

ácidos graxos foram quantificados por normalização das áreas dos ésteres metílicos e 

expressos em percentual de área (%).  

2.5 Análise de textura   

As amostras dos queijos foram analisadas para a textura através da medida da curva de 

força-tempo, em um instrumento de TA.XT (Stable Micro Systems, Surrey, UK). Uma célula 

de 5 Kg foi calibrada com o peso de 2 Kg; a probe usada foi a P/36R e os testes foram 

executados diretamente nas peças de queijos em três posições distintas. Um teste de 

“simulação da mastigação” foi executado para a medida dos atributos de dureza e 

elasticidade. O teste consistiu de dupla compressão consecutiva em temperatura ambiente 

controlada (25 ± 1°C) utilizando-se uma a distância da compressão de 10 milímetros, para 

assegurar-se de que a amostra não fraturasse antes da segunda compressão. As duas 

compressões consecutivas foram executadas automaticamente, em uma velocidade de 5 mm/s.  
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2.6 Análise colorimétrica  

O colorímetro modelo CR-300 (MINOLTA Co., Osaka, Japão) foi usado para a 

determinação instrumental da cor. A escala utilizada foi o sistema CIE Lab (L*, a* e b*), com 

o iluminante D65 (luz do dia padrão) e ângulo 10º. Os parâmetros L*, a* e b* foram 

determinados de acordo com a comissão internacional na iluminação (CIE, 1996). A 

coordenada L* corresponde à luminosidade, a* e b* referem-se às coordenadas de 

cromaticidade verde (-)/vermelho(+) e azul(-)/amarelo(+), respectivamente. 

O instrumento foi calibrado na modalidade da reflectância, com a reflexão especular 

excluída, e usando placas da referência. Uma cubeta de quartzo de 10 milímetros foi usada 

para as leituras. As medidas foram executadas em três exemplares usando a parte interna dos 

queijos imediatamente após a retirada da embalagem.  

2.7 Análise sensorial  

A avaliação sensorial foi executada por dois métodos: o teste de aceitação, intenção da 

compra e teste de Análise Descritiva Qualitativa (ADQ). O teste de aceitação foi realizado 

usando 54 membros treinados e o teste ADQ 12 membros treinados previamente de acordo 

com hábitos de consumo do queijo do interesse e do coalho. Os membros do painel 

trabalharam em cabines individuais com condições controladas de temperatura e de 

iluminação. Cada um foi servido com 20 g de cada amostra do queijo codificada com os 

números aleatórios de três números colocados em placas brancas pequenas e servidos 

imediatamente após a retirada da refrigeração. A aceitação sabor, aspecto, textura, odor, sabor 

e avaliação global foram avaliados em uma escala hedônica de 9 pontos (1 = desgostei 

muitíssimo; 9 = gostei muitíssimo). O teste de ADQ foi analisado segundo uma escala de 

intensidade de 5 pontos, variando de 1 = Pouco a 5 = Muito incluindo atributos como: 

aspectos externo (cor e seco/úmido); odor (intensidade global, leite de vaca, leite de cabra, 

manteiga e iogurte); textura na boca (dureza, adesividade, elasticidade granulosidade); 

sabores básicos (ácido, salgado e amargo); flavour (intensidade global, lácteo, manteiga, vaca 

e iogurte); gosto residual  (intensidade e persistência). 

 

2.8 Delineamento experimental, reprodutibilidade e análises estatísticas 
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O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado. Os fatores 

estudados foram o percentual de leite de vaca e de leite da cabra usados na produção dos 

diferentes queijos, que geraram três escalas de tratamentos da fabricação de queijos coalho, e 

nos diferentes tempos de armazenamento. Toda a análise foi feita em triplicata em três 

ocasiões separadas, e os resultados foram expressos como a média destas análises. Os 

resultados obtidos foram avaliados usando a análise de variação (ANOVA) seguido do teste 

de Tukey estabelecendo a significância estatística (P<0.05) entre as médias obtidas para a 

avaliação do perfil dos ácidos graxos, físico-químico, textura e sensorial. Para isto, foi usado 

o programa Sigma Stat 2.03. 

 

3 Resultados e discussão   

3.1 Composição físico-química  

Os valores médios dos parâmetros físico-químicos dos queijos coalhos de leite de 

cabra, de vaca e da mistura dos dois leites são apresentados na Tabela 2. De modo geral, o 

teor de umidade e a concentração de sal foram maiores (P<0.05) no queijo LV com relação ao 

tratamento. Não houve diferença para os teores de proteínas entre os diversos tipos de queijo. 

Os valores de pH não diferiram para os diferentes tipos de queijos ao longo do 

armazenamento, exceto no sétimo dia de armazenamento quando foi verificado maior valor de 

pH para o queijo LV em comparação ao queijo LC.     

Sheehan, Drake & Mcsweenwy (2009) relatam que o leite bovino possui um pH mais 

elevado que o leite caprino, após a pasteurização e antes da inoculação da cultura starter 

durante a fabricação de queijos. O pH dos queijos de leite de caprinos tendem a diminuir até 

30 dias de maturação e aumenta posteriormente (Mallatou, Pappas & Voutsinas, 1994), 

enquanto o pH de queijos produzidos com leite bovino tendem a diminuir ao longo de 60 dias 

de maturação, vindo a apresentar ligeiro aumento posteriormente. Leite de caprinos apresenta 

distinta alcalinidade e alta capacidade associada com a proteína de tampão, principalmente, os 

sistemas de caseína e fosfato em comparação com leites bovinos (Park, 1991, 1992). Níveis 

de pH baixos resultam da drenagem de soro de leite na maior solubilização de fosfato de 

cálcio da micela e, portanto, uma maior perda de cálcio solúvel no soro da coalhada (Czulak, 
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Conochie, Sutherland & Van Leeuwen, 1969). Em média, o leite de caprinos contém níveis 

mais elevados de cálcio do que leite bovino (Park, 2006).  

Foi verificada uma redução (P<0.05) no teor protéico do queijo LV; na concentração 

de sal do queijo LVC e LC; e no valor de pH para os queijos LV, LVC e LC ao longo do 

período de armazenamento. Achados semelhantes foram encontrado por Sheehan, Drake & 

Mcsweenwy (2009) em relação ao teor protéico de queijo coalho bovino ao longo de 14 dias 

de armazenamento refrigerado. Este comportamento diferente das proteínas do leite de cabra e 

vaca parece ser devido à composição diversificada de suas frações de caseína. Assim, a 

proteína do leite de vaca contém uma proporção maior de as1-caseína (Ceballos et al., 2009). 

No entanto, tendência inversa foi observada para os valores dos lipídios os quais não 

diferiram significativamente (P>0.05) durante o período de estocagem. No entanto, entre os 

queijos LVC e LC com relação aos queijos LV os valores lipídicos apresentaram diferenças 

(P<0.05). Os resultados do parâmetro de gordura encontrados por Sheehan, Drake & 

Mcsweenwy (2009) mostram diferenças estatísticas entre os três tipos de queijos. 

Os teores médios de umidade, gordura, sal e dos valores de pH encontrados para os 

queijos LV e LC apresentaram-se semelhantes àqueles reportados por Pappa, Kandarakis, 

Anifantakis & Zerfiridis (2006) em estudo sobre a influência do tipo de leite e da cultura 

microbiana na qualidade do queijo Teleme. De outra forma, Silva, Ramos, Moreno & Moraes 

(2010) detectaram teor de umidade (45.5 - 51.5%); proteína (26.9 - 29.6%); lipídio (36.6 - 

48.2%) e valores de pH (5.99 a 7.13) em amostras de queijo coalho bovino comercializados 

no Nordeste brasileiro diferentes dos encontrados no presente estudo. O teor de umidade, de 

sal e os valores de pH em queijos estão relacionados com o  tempo de conservação, visto que 

queijos menos úmidos são mais duros, mais ácidos e possuidores de elevados teores de sal, o 

que viabiliza uma maior vida útil.   

3.2 Perfil lipídico  

O teor lipídico é reconhecido como o componente mais variável do leite sofrendo 

influência do estágio de lactação, da raça e genótipo do animal, bem como do tipo da estação 

do ano e da alimentação ofertada (Raynal-Ljutovac, lagriffoul, Paccard, Guillet & Chilliard, 

2008). A lipólise corresponde à hidrólise enzimática da matéria lipídica, a qual pode ocorrer 
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de forma espontânea no leite a depender do estado fisiológico, do período de lactação e da 

genética do animal (Raynal-Ljutovac, Gaborit & Lauret, 2005).  

Nas Tabelas 3, 4 e 5 são apresentados os valores médios dos ácidos graxos 

encontrados em queijos coalhos de leite de vaca, de leite de cabra e com a mistura dos leites. 

Os teores de ácidos graxos nos queijos avaliados não diferiram (P<0.05) ao longo do período 

de armazenamento analisado. Entretanto, os teores dos ácidos graxos C6, C8, C10, C12, C14, 

C16 e C16:1 apresentaram diferenças entre os diferentes tipos de queijo. Os queijos LVC e 

LC apresentaram maiores quantidades (P<0.05) de ácidos graxos de cadeia curta e média, em 

especial, C6 (ácido capróico), C8 (ácido caprílico), C10 (ácido cáprico) e C12 (ácido láurico). 

Segundo Chilliard, Rouel & Leroux (2006) e Paccard & Lagriffoul (2006) leites obtidos de 

pequenos ruminantes possuem como principal característica alto conteúdo de ácidos graxos de 

pequenas e médias cadeias, destacando-se o leite de cabra com conteúdo de C6-C10 pelo 

menos duas vezes mais elevado que o leite de vaca.   

O queijo LV proporcionou maiores quantidades dos ácidos C14 (ácido mirístico), C16 

(ácido palmítico) e C16:1 quando comparados ao LC e LVC. Estes resultados estão em 

acordo com os achados de Ceballos et al. (2009) e Lucas, Rock, Agabriel, Chilliard & Coulon 

(2008) que encontraram níveis mais elevados de C6, C8, C10 e C12 em queijos de cabra e 

C14, C16  C16:1 e C20:3n6 em queijos de leite de vaca. Delgado, González-Crespo, Cava & 

Ramírez (2011) relatam quantidades aproximadas destes ácidos graxos em queijo Ibéricos 

fabricados com leite de cabra produzido no Sudoeste da Espanha.  

A diferença do perfil de ácidos graxos entre os queijos LC e LV pode ser explicado em 

parte devido às diferenças de regulação das células mamárias entre a espécie bovina e caprina, 

particularmente seu efeito no alongamento dos ácidos graxos (Lucas, Rock, Agabriel, 

Chilliard & Coulon, 2008).   

3.3 Análise instrumental de textura  

Na Tabela 6 são apresentados os valores médios obtidos para os parâmetros de  textura 

instrumental de queijo coalho de leite de vaca, de cabra e com a mistura de leite de cabra e 

leite de vaca. Diferenças significantes para os parâmetros de firmeza e adesividade entre os 

queijos analisados. De forma geral, os valores de adesividade, elasticidade e coesividade não 
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diferiram (P>0.05) entre os queijos avaliados, bem como não sofreram influência do tempo de 

armazenamento.     

O aumento da acidez ao longo do armazenamento resulta no estabelecimento de 

alterações em queijos, a citar mudanças na sua textura tornando-os mais amolecidos e de mais 

fácil fragmentação em decorrência de mudanças nas características dos agregados protéicos. 

No entanto, embora tenha sido observado elevados teores de umidade e queda do pH ao longo 

do tempo nos queijos analisados no presente estudo, não foi verificado influência deste fatores 

nos seus parâmetros de firmeza com exceção do queijo LV.  

Queijos com valores de pH mais baixos (perto do ponto isoelétrico da caseína) 

apresentam textura mais granulada, enquanto queijos com valores de pH mais elevados 

apresentam maior plasticidade (Lucey, Johhnson & Horne, 2003).  

O teor de umidade inicial também é reconhecido como fator relevante na evolução dos 

parâmetros da textura de queijos, visto que altos níveis de umidade enfraquecem a rede de 

proteína, transformando em matrizes mais suaves (Beal & Mittal, 2000). Outro parâmetro 

importante que influencia a textura é a proteólise, especialmente à dureza.   

3.4 Análise colorimétrica  

Os valores médios de L*, a*, e b* de queijos coalho elaborados com leite de cabra, 

leite de vaca e a mistura de leite de cabra e leite de vaca são mostrados na Tabela 4. A 

utilização de leite de cabra na produção dos queijos (LVC e LC) resultou em maiores 

(P<0.05) valores de luminosidade (L*) a partir do 7º dia de armazenamento. Os valores 

médios de L* encontrados para os queijos LVC e QLC neste estudo são superiores àqueles 

citados por Sheehan, Drake & Mcsweenwy (2009) para queijos mistos semi-duros produzidos 

com leite bovino e caprino. No entanto, apresentaram-se próximos aos encontrados por Perez 

(2005) para queijos coalhos produzido com leite de vaca.  

O queijo LC apresentou valores mais elevados (P<0.05) de a* em relação ao queijo 

LV e LVC. A maior intensidade da cor verde, relacionada ao parâmetro a*, deve-se, 

provavelmente, ao perfil de componentes lipídicos do leite de cabra. Queijos de leite de cabra 

são associados com uma cor mais branca do que queijos de leite de vaca, visto que os 

caprinos apresentam capacidade de converter todo o ß-caroteno em vitamina A, além de 

produzirem leite com glóbulos de gorduras de menor diâmetro (Park, 2006; Lucas, Rock, 

Agabriel, Chilliard & Coulon, 2008). O mesmo comportamento foi observado por Sheehan et 
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al. (2009) que reportaram valores mais elevados de a* em queijos a medida que aumentava-se 

a incorporação de leite de cabra.    

Valores de b*, relacionados à presença de componentes amarelos, apresentaram-se 

mais elevados (P<0.05) no queijo LV. Aumentos nos valores de b* podem estar relacionados 

à ocorrência de proteólise e de reação de Maillard, as quais produzem compostos mais escuros 

que resultam na diminuição da luminosidade (Bessa et al., 2009).  

Com relação ao tempo de armazenamento houve diferença significativa para os 

atributos dureza, amargo, Intensiddae do flavour   

3.5 Análise sensorial  

Nas Figuras 1 e 2 são apresentado os escores médios dos atributos sensoriais obtidos 

através de ADQ de queijos coalho elaborados com leite de cabra, leite de vaca e com a 

mistura de leite de cabra e leite de no 10º e 28º dia de armazenamento.  Os valores atribuídos 

aos parâmetros dureza, sabor amargo e intensidade do flavour para o queijo LC como também 

a intensidade e a persistência do gosto residual aumentaram ao longo do período de 

armazenamento dos produtos. Ao considerar as características avaliadas com relação à 

influência do tipo de leite entre os tratamentos observam-se valores médios significativos 

(P<0.05) para os atributos sensoriais de cor, odor de leite de cabra, dureza e granulosidade  

Delgado, González-Crespo, Cava & Ramírez (2011) relatam que o aroma é o resultado 

de um grande número de reações, em especial, do metabolismo da lactose, do lactato, da 

lipólise e da proteólise que ocorrem na matriz do queijo e nos seus componentes.  

Alguns pesquisadores sugerem que o flavour de cabra pode estar fortemente 

relacionado à presença de ácidos graxos de cadeia ramificada (e.g. 4 etil-octanóico), embora 

estudos que justifiquem tal relação sejam ainda inconclusivos. Brennand (1989) reporta que 

os ácidos graxos que possuem ramificações na posição 4 apresentaram odores característicos 

de caprino/ovino. De acordo com Há & Lindsay (1991) o ácido 4 etil-octanóico encontra-se 

ausente no leite de vaca.  

Os dados da análise sensorial estão em acordo com os resultados obtidos na análise de 

perfil lipídico do queijo LC que revelou quantidades significativas de ácidos graxos de cadeia 

curtos (capróico, caprílico e cáprico), estes fortemente relacionados com o aroma e o gosto 

caprinos. Somado a esse fator Bentley (1979) atribue que o flavour de cabra é detectado 
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quando o pH do queijo apresenta valores igual ou acima de  6 o que contradiz os resultados 

mostrados nessa pesquisa, a qual apresentou valores de pH abaixo de 6.  

O incremento no sabor amargo dos queijos LC e LVC ao longo do período de 

armazenamento pode estar relacionado ao aumento no teor dos ácidos graxos octanóico e 

decanóico, os quais caracterizam o sabor do produto como rançoso e envelhecido, 

respectivamente (Proveda, Sanchez-Palomo, Perez-Coelho & Cabezas, 2008). Morand-Fehr et 

al. (2004) citam que o queijo de cabra fresco apresenta um gosto caprino mais suave e mais 

atrativo para a maioria dos consumidores. Os mesmos pesquisadores ainda destacam que 

aplicação de práticas higiênico-sanitárias adequadas durante a ordenha pode limitar o 

desenvolvimento de sabores desagradáveis em queijos produzidos com leite de cabra ao longo 

do armazenamento em decorrência de uma diminuída lipólise microbiana.  

As notas mais elevadas (P<0,05) para a dureza foram encontradas para o queijo LC. 

De acordo como Pappa, Kandarakis, Anifantakis & Zerfiridis (2006) uma proteólise 

diminuída em queijos ao longo do armazenamento pode resultar em uma maior dureza do 

produto.  

O Teste de aceitação (Figura 3) não revelou diferenças significativas (P>0.05) entre os 

queijos avaliados para os atributos de apreciação global, aspecto, textura e odor. Somente para 

o sabor foi observada diferença significante (P<0.05) entre os queijos LC e LVC com relação 

ao queijo LV, o qual este apresentou maior valor. Estes resultados demonstram, de forma 

geral, uma boa aceitação dos produtos avaliados, destacando-se o queijo LVC em decorrência 

de apresentar-se como um novo produto não previamente avaliado com relação aos seus 

aspectos sensoriais.    

4. Conclusões   

A fabricação de queijos coalho com mistura de leite de vaca e de cabra proporcionou 

variações em algumas características físico-químicas e tecnológicas do produto, 

particularmente no perfil de ácidos graxos. Entretanto, estas mudanças não resultaram em 

modificações indesejáveis nos atributos sensoriais do produto e nas suas características 

peculiares ao longo do período de armazenamento.  O produto elaborado apresentou-se como 

diferenciado derivado lácteo caprino em decorrência de um “sabor caprino” minimizado, o 
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que contribui para a sua melhor aceitação, além de representar uma alternativa para a 

caprinocultura leiteira e, consequentemente, para o fortalecimento da cadeia produtiva de 

derivados lácteos.   
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Tabela 1. Proporções dos leites na fabricação dos queijos coalho elaborados com leite de 

vaca, leite de cabra e mistura de leite de vaca e cabra (1:1) ao longo do 
armazenamento 

TIPOS DE LEITE 
TRATAMENTOS 

Leite de cabra Leite de vaca 

QLV - 100% 

QLVC 50% 50% 

QLC 100% - 

QLV: Queijo de leite de vaca 
QLVC: Queijo de leite de vaca e cabra 
QLC: Queijo de leite de cabra                     
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Tabela 2 - Média dos valores (média*, ± desvio padrão) para as características físico-químicas 

de queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e mistura de leite de 
vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento  

Experimentações/queijos Variável Tempo (dias) 
QLV QLVC QLC 

1 62,38Aa  (±1,67) 60,12Ba (±1,01) 60,18Ba (±0,86) 

7 62,57Aa  (±1,650) 59,20Ba (±1,280) 59,45Ba (±0,88) 

14 61,88Aa  (±2,24) 60,38Aa (±0,45) 59,97Aa (±0,91) 

21 62,70Aa  (±1,33) 60,28Ba  (±1,28) 59,54Ba (±0,73) 

Umidade 

28 62,50Aa  (±1,69) 60,40Ba  (±0,96) 59,87Ba (±0,70) 

1 24,70Aa (±3,12) 25,03Aa (±3,53) 23,72Aa (±2,21) 

7 21,53Aab (±0,94) 22,09Aa (±1,27) 21,95Aa (±1,36) 

14 20,38Ab (±1,55) 22,09Aa (±1,75) 21,81Aa (±2,20) 

21 20,70Aab (±2,75) 21,86Aa (±1,18) 22,30Aa (±2,90) 

Proteína total 

28 20,41Ab (±2,99) 22,00Aa (±3,17) 22,59Aa (±2,69) 

1 15,47Ba (±1,72) 22,21Aa (±1,99) 24,07Aa (±3,54) 

7 14,09Ba (±3,37) 19,30Aa (±2,92) 20,16Aa (±2,54) 

14 13,97Ba (±1,75) 19,05Aa (±1,86) 20,18Aa (±2,23) 

21 14,49Ba (±4,50) 19,63ABa (±0,78) 21,95Aa (±4,14) 

Gorduras 

28 16,03Ba (±2,99) 19,20ABa (±3,13) 20,52Aa (±2,08) 

1 2,41 Aa  (±0,59) 1,96ABa (±0,19) 1,57Bab (±0,25) 

7 2,02Aa (±0,55) 1,56Ab (±0,09) 1,55Aab (±0,10) 

14 2,01Aa (±0,29) 1,53Bb (±0,29) 1,46Bb (±0,19) 

21 2,15Aa (±0,44) 1,65Bab (±0,22) 1,84ABa (±0,22) 

Sal 

28 2,07Aa (±0,34) 1,71ABab (±0,24) 1,51Bb (±0,18) 

1 4,88Aa (±0,14) 4,80Aa (±0,10) 4,94Aa (±0,24) 

7 4,79Aab (±0,08) 4,64Bab (±0,14) 4,75ABab (±0,02) 

14 4,68Aab (±0,16) 4,49Ab (±0,06) 4,61Abc (±0,17) 

21 4,76Aab (±0,15) 4,65Aab (±0,16) 4,69Abc (±0,08) 

pH 

28 4,54Ab (±0,26) 4,47Ab (±0,15) 4,46Ac (±0,11) 

*Média dos valores de três repetições. 
A, B Médias com letra maiúscula igual na mesma linha não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes tipos de queijos de acordo com o teste de Tukey. 
a, b, c Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes dias de armazenamento de acordo com o teste de Tukey.  
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Tabela 3 - Média dos valores (média*, ± desvio padrão) dos ácidos graxos de cadeia curta para 

de queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e mistura de leite de 
vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento  

Experimentações/queijos Variável Tempo (dias) 
QLV QLVC QLC 

1 1,59Ba (±0,05) 1,67ABa (±0,06) 1,77Aa (±0,09) 

7 1,63Ba (±0,10) 1,69BAa (±0,09) 1,79Aa (±0,05) 

14 1,59Ba (±0,07) 1,69Ba (±0,07) 1,83Aa (±0,06) 

21 1,68Aa (±0,06) 1,50Aa (±0,65) 1,85Aa (±0,05) 

C6 

28 1,68Aa (±0,15) 1,76Aa (±0,11) 1,83Aa (±0,06) 

1 1,05Ca (±0,03) 1,60Bab (±0,05) 2,20Aa (±0,11) 

7 1,10Ca (±0,07) 1,54Bb (±0,15) 2,20Aa (±0,03) 

14 1,07Ca (±0,04) 1,61Bab (±0,08) 2,18Aa (±0,22) 

21 1,12Ca (±0,03) 1,74Ba (±0,15) 2,28Aa (±0,08) 

C8 

28 1,11Ca (±0,10) 1,69Bab (±0,11) 2,30Aa (±0,05) 

*Média dos valores de três repetições. 
A, B, C Médias com letra maiúscula igual na mesma linha não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes tipos de queijos de acordo com o teste de Tukey. 
a, b Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes dias de armazenamento de acordo com o teste de Tukey.             
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Tabela 4 - Média dos valores (média*. ± desvio padrão) dos ácidos graxos de cadeia média para 

os de queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e mistura de leite de 
vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento  

Experimentações/queijos 
Variável Tempo (dias) 

QLV QLVC QLC 

1 2,64Ca (±0,08) 5,27Ba (±0,16) 8,14Aa (±0,47) 

7 2,73Ca (±0,18) 5,27Ba (±0,07) 8,20Aa (±0,24) 

14 2,72Ca (±0,14) 5,37Ba (±0,24) 7,94Aa (±1,16) 

21 2,77Ca (±0,08) 5,55Ba (±0,25) 8,44Aa (±0,44) 

C10 

28 2,76Ca (±0,26) 5,57Ba (±0,25) 8,66Aa (±0,21) 

1 3,53Ba (±0,14) 3,81ABa (±0,17) 4,04Aa (±0,27) 

7 3,63Ba (±0,16) 3,80Ba (±0,06) 4,07Aa (±0,21) 

14 3,01Aa (±1,42) 3,89Aa (±0,18) 4,14Aa (±0,08) 

21 3,63Ba (±0,09) 3,94Aa (±0,09) 4,17Aa (±0,24) 

C12 

28 3,65Ca (±0,26) 3,99Ba (±0,11) 4,29Aa (±0,18) 

1 11,58Aa (±0,50) 11,32ABa (±0,43) 10,78Ba (±0,30) 

7 11,85Aa (±0,44) 11,30Ba (±0,20) 10,88Ba (±0,29) 

14 11,90Aa (±0,48) 11,44Aa (±0,51) 11,15Aa (±0,51) 

21 11,65Aa (±0,40) 11,44ABa (±0,28) 10,98Ba (±0,21) 

C14 

28 11,84Aa (±0,53) 11,57ABa (±0,26) 11,08ABa (±0,35) 

1 36,56Aa (±1,52) 33,06Ba (±1,47) 29,04Ca (±0,77) 

7 37,13Aa (±1,43) 33,19Ba (±0,97) 29,18Ca (±0,59) 

14 37,22Aa (±1,60) 33,00Ba (±1,50) 29,86Ca (±2,66) 

21 36,28Aa (±1,50) 33,14Ba (±1,52) 28,83Ca (±0,51) 

C16 

28 36,74Aa (±0,88) 33,45Ba (±0,78) 29,30Ca (±0,30) 

1 2,38Aa (±0,06) 1,81Ba (±0,06) 1,19Ca (±0,06) 

7 2,41Aa (±0,05) 1,83Ba (±0,05) 1,16Ca (±0,09) 

14 2,39Aa (±0,07) 1,65Ba (±0,39) 1,30Ca (±0,29) 

21 2,33Aa (±0,05) 1,82Ba (±0,06) 1,20Ca (±0,05) 

C16:1 

28 2,37Aa (±0,04) 1,56Ba (±0,67) 1,18Ba (±0,04) 

*Média dos valores de três repetições. 
A, B, C Médias com letra maiúscula igual na mesma linha não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes tipos de queijos de acordo com o teste de Tukey. 
a Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes dias de armazenamento de acordo com o teste de Tukey.  
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Tabela 5 - Média dos valores (média*. ± desvio padrão) dos ácidos graxos de cadeia longa para 

os de queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e mistura de leite de 
vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento   

Experimentações/queijos Variável Tempo (dias) 
QLV QLVC QLC 

1 9,17Aa (±0,70) 9,37Aa (±0,19) 9,72Aa (±0,57) 

7 9,17Aa (±0,75) 9,43Aa (±0,23) 9,69Aa (±0,46) 

14 9,23Aa (±0,71) 9,31Aa (±0,24) 9,34Aa (±0,41) 

21 9,30Aa (±0,58) 9,35Aa (±0,16) 9,38Aa (±0,54)   

C18    

28 9,16Aa (±0,70) 9,32Aa (±0,12) 9,26Aa (±0,59) 

1 20,64Aa (±1,38) 21,07Aa (±0,94) 22,01Aa (±1,03) 

7 20,73Aa (±1,24) 21,35Aa (±0,78) 22,03Aa (±0,79) 

14 20,63Aa (±1,24) 20,99Aa (±1,00) 21,50Aa (±0,87) 

21 20,67Aa (±0,98) 21,04Aa (±0,61) 21,60Aa (±0,89) 

C18:1n9c 

28 20,38Aa (±1,31) 20,78Aa (±0,58) 21,09Aa (±0,34) 

1 2,19Ca (±0,09) 2,71Ba (±0,02) 3,39Aa (±0,09) 

7 2,21Ca (±0,07) 2,74Ba (±0,03) 3,42Aa (±0,10) 

14 2,21Ca (±0,07) 2,72Ba (±0,04) 3,24Aa (±0,27) 

21 2,17Ca (±0,05) 2,73Ba (±0,04) 3,33Aa (±0,08) 

C18:2n6c 

28 2,17Ca (±0,11) 2,72Ba (±0,05) 3,32Aa (±0,07) 

*Média dos valores de três repetições. 
A, B, C Médias com letra maiúscula igual na mesma linha não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes tipos de queijos de acordo com o teste de Tukey. 
a Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes dias de armazenamento de acordo com o teste de Tukey.              
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Tabela 6 - Média dos valores (média*. ± desvio padrão) para os parâmetros de textura de  

queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e mistura de leite de vaca 
e cabra (1:1) ao longo do armazenamento   

*Média dos valores de três repetições. 
A, B Médias com letra maiúscula igual na mesma linha não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes tipos de queijos de acordo com o teste de Tukey. 
a Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes dias de armazenamento de acordo com o teste de Tukey.   

Experimentações/queijos 
Variável Tempo (dias) 

QLV QLVC QLC 

1 15,84Ba (±5,17) 25,33Ba (±4,38) 37,57Aa (±5,73) 

7 21,15Aa (±11,52) 30,27Aa (±12,97) 35,37Aa (±7,54) 

14 12,26Ba (±7,27) 22,39ABa (±8,45) 28,46Aa (±5,76) 

21 15,08Ba (±5,68) 35,19Aa (±12,57) 33,78Aa (±10,80) 

Dureza 

(N.m) 

28 15,63Aa (±11,54)

 

34,19Aa (±20,19)

 

40,80Aa (±17,27)

 

1 -104,47Aa (±112,81) -160,76Aa (±149,99) -644,31Ab (±540,39) 

7 -115,74Aa (±142,01) -329,57Aa (±683,19) -165,23Aa (±144,67) 

14 -114,94Aa (±43,00) -30,03Aa (±50,54) -137,79Aa (±235,26) 

21 -204,57Aa (±348,93) -118,54Aa (±232,54) -235,26Aa (±228,98) 

Adesividade 

28 -37,42Aa (±30,83)

 

-169,17Aa (±167,77)

 

-79,75Aa (±95,10)

 

1 0,90Aa (±0,04) 0,91Aa (±0,01) 0,91Aa (±0,01) 

7 1,80Aa (±1,44) 0,86Aa (±0,06) 1,12Aa (±0,76) 

14 0,86Aa (±0,05) 1,47Aa (±1,10) 0,91Aa (±0,01) 

21 1,33Aa (±1,13) 1,32Aa (±1,15) 1,31Aa (±1,14) 

Elasticidade 

28 0,89Aa (±0,10)

 

1,48Aa (±0,91)

 

0,86Aa (±0,09)

 

1 0,77Aa (±0,03) 0,78Aa (±0,05) 0,67Aa (±0,17) 

7 0,72Aa (±0,04) 0,70Aa (±0,16) 0,56Aa (±0,20) 

14 0,71Aa (±0,05) 0,75Aa (±0,09) 0,76Aa (±0,07) 

21 0,71Aa (±0,09) 0,62Aa (±0,14) 0,64Aa (±0,10) 

Coesividade 

28 0,67Aa (±0,12)

 

0,64Aa (±0,10)

 

0,53Aa(±0,19)

 



   
103

  
Tabela 7 - Média dos valores (média*. ± desvio padrão) para a evolução dos parâmetros 

colorimétricos de queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e 
mistura de leite de vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento  

*Média dos valores de três repetições. 
A, B, C Médias com letra maiúscula igual na mesma linha não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes tipos de queijos de acordo com o teste de Tukey. 
a, b Médias com letra minúscula igual na mesma coluna não difere entre si significativamente (P>0.05) entre 
valores obtidos para diferentes dias de armazenamento de acordo com o teste de Tukey.    

Experimentações/queijos 
Variável Tempo (dias) 

QLV QLVC QLC 

1 92,22Aa (±0,81) 91,86Aa (±1,13) 92,95Aa (±0,22) 

7 90,91Bab (±1,12) 92,61Aa (±0,68) 93,22Aa (±0,65) 

14 89,36Bb (±2,14) 90,96ABa (±1,84) 92,43Aa (±1,086) 

21 90,32Bab (±0,67) 92,17Aa (±0,88) 92,45Aa (±0,82) 

L* 

28 90,16Bab (±0,88)

 

91,46ABa (±1,17)

 

92,53Aa (±1,25)

 

1 -3,12Ba (±0,10) -3,03Ba (±0,03) -2,73Aa (±0,18) 

7 -3,68Cb (±0,09) -3,38Bab (±0,18) -3,10Ab (±0,17) 

14 -3,80Cb (±0,21) -3,45Bb (±0,12) -3,08Ab (±0,18) 

21 -3,69Bb (±0,08) -3,33Aab (±0,26) -3,10Ab (±0,13) 

a* 

28 -3,56Bb (±0,22)

 

-3,36Bab (±0,27)

 

-2,97Aab (±0,14)

 

1 13,85Ab (±0,58) 11,29Bb (±0,64) 8,60Cb (±0,55) 

7 16,56Aa (±0,75) 13,47Ba (±1,04) 10,07Ca (±0,76) 

14 16,33Aa (±0,89) 13,72Ba (±0,60) 10,13Ca (±0,56) 

21 17,14Aa (±0,62) 14,04Ba (±0,85) 10,61Ca (±0,24) 

b* 

28 17,21Aa (±0,76)

 

14,46Ba (±1,17)

 

10,79Ca (±0,52)
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Figura 1. Representação gráfica das descrições sensoriais para o teste de ADQ, armazenado a     
7 ºC por 10 dias, de queijos coalho elaborados com leite de vaca, leite de cabra e 
mistura de leite de vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento         



   
105

 

0

5
Cor 

Seco/úmido 

Intensidade Odor 

Odor Leite vaca 

Odor Leite cabra

Odor Manteiga 

Odor Iogurte 

Dureza 

Adesividade

Elasticidade 

Granulosidade
Ácido 

Salgado 

Amargo 

Intensidade flavour 

Flavour Lácteo

Flavour Manteiga 

Flavour Vaca 

Flavour Cabra 

Flavour Iogurte 

Intensidade gosto residual

Gosto residual persistência

QLV

QLVC

QLC

 

Figura 2. Representação gráfica das descrições sensoriais para o teste de ADQ, armazenado a 
7 ºC por 28 dias, de queijos coalho elaborados com leite de vaca,leite de cabra e 
mistura de leite de vaca e cabra (1:1) ao longo do armazenamento          
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Figura 3. Representação gráfica do Teste de Aceitação (n = 52) para queijos coalho 
elaborados com leite de vaca, leite de cabra e mistura de leite de vaca e cabra 
(1:1) ao longo do armazenamento                         
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APÊNDICE C – Ficha de prova do Teste de Análise Descritiva Quantitativa 

Nome:         Nº da cabine: 

FICHA DE PROVA DE QUEIJO

  
Analise o queijo A, B e C apresentados. Anote no espaço reservado as observações de 

tudo aquilo que se destaca no queijo (presença de defeitos, características particulares, etc.).   

Cód

 

1 2 3 4 5 Observ. 

A       

B       Cor  
1 – Marfim 

5 - Branco 
C       

A       

B       

Aspecto externo 

Aspecto seco/úmido 
1 – Úmido  

5 - Seco 
C       

A       

B       Intensidade global 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Leite de vaca 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Leite de cabra 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Manteiga 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       

Odor  

Iogurte 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       Textura na boca Dureza 1 – Mole 

5 - Dura B       
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C       

A       

B       Adesividade  
1 – Pouco adesivo 

5 – Muito adesivo 
C       

A       

B       Elasticidade 
1 – pouco elástico 

5 – Muito elástico 
C       

A       

B       Granulosidade 
1 – Pouco granuloso 

5 – Muito granuloso 
C       

A       

B       Ácido  
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Salgado 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       

Sabores básicos 

Amargo 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Intensidade global 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Lácteo 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Manteiga 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

Flavor 

Vaca 1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso B       
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C       

A       

B       Cabra  
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Iogurte 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       Intensidade 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

A       

B       

Gosto residual 

Persistência 
1 – Pouco intenso  

5 – Muito intenso 
C       

 

Comentários:   


