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RESUMO 

  

A pecuária caprina é uma das principais atividades realizadas na região semiárida do Nordeste 

brasileiro. Essa região caracteriza-se por apresentar condições ambientais de terras áridas e de 

baixa pluviosidade, onde os caprinos têm no Bioma caatinga sua principal fonte alimentar. 

Neste estudo, avaliou-se o impacto do sistema de produção realizado na região semiárida 

brasileira sobre os perfis de ácidos graxos, voláteis e sensorial do leite e do queijo caprino. 

Inicialmente, foi realizada a otimização das condições de extração de compostos voláteis em 

leite caprino por meio da metodologia da superfície de resposta. A partir desta metodologia 

estatística, foi possível identificar as melhores condições para maximizar a variável resposta 

(número de compostos voláteis extraídos), correspondendo a 15 minutos para o tempo de 

equilíbrio, 30 minutos para o tempo de extração e 45 °C para a temperatura de extração. 

Utilizando estas condições, foram identificados 19 compostos voláteis diferentes, dentre os 

quais se destacaram o ácido octanóico (ácido caprílico) e ácido decanóico (ácido cáprico) com 

maiores áreas relativas.  Em seguida, cabras leiteiras mestiças, Sannen e Alpina-americana, 

foram divididas, em delineamento inteiramente casualizado, em dois grupos: cabras 

alimentadas em sistema de pastagem mais a suplementação concentrada (SP), e aquelas 

alimentadas em sistema de confinamento (SC), com feno e concentrado. O leite e o queijo de 

animais alimentados em SP apresentaram maiores quantidades ácido oleico (C18:1c9), 

esteárico (C18:0), de poli-insaturados (PUFA) e monoinsaturados (MUFA) totais, incluindo 

os monoinsaturados C16:1c7 C16:1c9 e C17:1c9, os isômeros cis e trans de C18:1, o ácido 

linoleico (C18:2n6), linolênico (C18:3n3), araquidônico (C20:4n6), ácidos graxos desejáveis 

(DFA) e maior razão PUFA/SFA, MUFA/SFA. Alguns compostos voláteis estavam ausentes 

nos leites e queijos provenientes de animais de confinamento, destacando-se a presença de 

dois compostos terpênicos (α-terpineol e β-cariofileno), encontrados exclusivamente em leite 

e queijo de animais de pasto. O leite SP foi descrito com maior sabor herbáceo e o leite SC 

com maior aroma e sabor de manteiga e maior persistência residual. As variações entre os 

sistemas de produção não foram suficientes para promover diferenças perceptíveis nos 

atributos sensoriais dos queijos, mas, para o atributo aceitabilidade geral, tanto o leite quanto 

o queijo SP foram considerados mais aceitos pelos julgadores. Os resultados provenientes da 

execução deste estudo indicam que o melhor sistema de produção a ser realizado na região 

semiárida nordestina é o sistema desenvolvido na pastagem nativa com suplementação, pois 

valoriza a criação de caprinos leiteiros na Caatinga, tornando-se uma alternativa 

economicamente vantajosa para os produtores e processadores de leite de cabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Caatinga; derivados lácteos; cabras leiteiras; pasto nativo; superfície de 

resposta. 
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ABSTRACT 

 

Caprine livestock is among the main economic activities in semi-arid region of Northeastern 

Brazil which is characterized by low rain rates and a dry weather, where caatinga biome 

represents the most important feed source for caprine herds. In this study, we evaluated the 

fatty acids and volatile compounds profiles as well as the sensorial properties of milk and 

cheese from caprines kept and raised under different systems in semi-arid Brazil, confined 

space and open pastures. An optimization of the extraction conditions for the volatile 

compounds in caprine milk was made by using Response Surface Methodology. From this 

statistical tool we could identify the best conditions to maximize the number of volatile 

compounds extracted, corresponding them to 15 minutes for equilibrium time, 30 minutes for 

extraction time and 45 °C for extraction temperature. Using these conditions, 19 different 

volatile compounds were identified. Amongst these compounds, octanoic acid (caprylic acid) 

and decanoic acid (capric acid) can be highlighted with having larger relative areas, and they 

are volatile fatty acids correlated to the characteristic flavor presented in caprine milk. The 

dairy caprines (Saanen and American Alpine) used were divided into two groups: Caprines 

fed in open pasture plus concentrate supplementation (OF) and those fed in confined space 

(CS) with hay and concentrate. Milk and cheese from animals fed in OF presented higher 

content of fatty acids for oleic acid (C18:1c9), stearic acid (C18:0), polyunsaturated (PUFA) 

and monounsaturated (MUFA), including C16:1c7 C16:1c9 e C17:1c9, isomers cis and trans 

of C18:1, linoleic acid (C18:2n6), linolenic acid (C18:3n3), arachidonic acid (C20:4n6), 

desired fatty acids (DFA) and higher PUFA/SFA and MUFA/SFA rates. Several volatile 

compounds found in milk and cheese from OF were not present in CS, such as the terpene 

compounds α-terpineol e β-caryophyllene. The milk from OS was described for having a 

more intense herbal flavor whereas the milk from CS was more intense in butter flavor and 

taste and showed a higher residual aftertaste. Regarding to the sensorial properties of the 

cheese, no differences were found between the two different systems, however, the overall 

acceptability was higher for milk and cheese from animals feed in OF. Our results suggest 

that raising caprines in open field can be considered the best production system to be used in 

semi-arid region of Northeastern Brazil as it valorizes the use of the native pasture found in 

Caatinga to feed caprine herds, being an interesting economic alternative for the local farmers. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Caatinga; dairy products; dairy caprines; native pasture; response surface 

methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A região semiárida do Nordeste brasileiro caracteriza-se por condições ambientais de 

terras áridas e de baixa pluviosidade, onde a pecuária é uma das principais atividades 

econômicas. Esta atividade desenvolve-se em grande maioria de forma extensiva, destacando-

se a criação de caprinos, que tem na vegetação nativa sua principal fonte de alimento. 

A pastagem natural do Semiárido, denominada “Caatinga”, é formada por diversas 

espécies botânicas com alto potencial forrageiro, constituindo importante fonte alimentar para 

ovinos e caprinos desta região (FERREIRA et al., 2009). Existem muitas técnicas de 

alimentação para animais produtores de leite e, no Nordeste, a produção é baseada em animais 

criados em pasto nativo com suplementação (BOMFIM et al., 2011).  

A diversificação e características da dieta animal pode influenciar a qualidade dos 

produtos lácteos. Por exemplo, a composição lipídica e de compostos voláteis das plantas 

consumidas pelos animais, pode inferir na quantidade e qualidade destes componentes no leite 

e queijo de ruminantes (DESCALZO et al., 2012), podendo ocorrer transferência direta de 

compostos voláteis das plantas para o leite, bem como pode modificar a sua composição de 

ácidos graxos, resultando em impacto nas características do queijo correspondente. A 

qualidade sensorial do queijo é também uma expressão de muitos fatores relacionados com as 

condições de produção (BONNANO et al., 2013). 

Alguns componentes voláteis e não voláteis podem ser usados para identificar o tipo 

de alimento ingerido pelo animal, sendo utilizados para discriminar entre sistemas extensivos 

e intensivos. As dietas com base em pastagens locais podem fornecer uma ligação 

fundamental entre o leite e seus derivados com o local em que foram produzidos, um conceito 

que está na base da rotulagem de produtos de origem protegida e na imagem de qualidade que 

estes produtos podem oferecer, por meio dos aspectos nutricionais, sensoriais e de segurança 

(ENGEL et al., 2007). 

O número de estudos sobre os efeitos da pastagem e outras composições de dieta sobre 

compostos provenientes do metabolismo dos ruminantes e de metabólitos secundários de 

plantas vem aumentando (CHION et al., 2010; COPPA et l., 2001b; PAJOR et al., 2012; 

BONANNO et al., 2013). Isto porque tem sido demonstrado que a dieta animal à base de 

pastagens carrega uma imagem positiva para a saúde e nutrição humana, pois pode melhorar 

as propriedades nutricionais dos produtos lácteos (CHILLIARD et al., 2007), o que vai ao 

encontro da crescente preocupação das pessoas com a saúde, que tem levado ao aumento da 

procura por alimentos nutritivos, saudáveis e funcionais. Dentro deste contexto, o queijo foi 
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redescoberto como uma potencial fonte natural destes componentes (BONNANO et al., 

2013).  

Um queijo tradicional brasileiro, bastante consumido em todo país e principalmente na 

região Nordeste, é o queijo de coalho. É um produto com médio a alto teor de umidade, 

produzido a partir de leite de vaca ou leite de cabra pasteurizados e apresenta elevado valor 

comercial, pois sua tecnologia de produção é simples, o rendimento é alto e é bastante 

aceitável pelos consumidores (OLIVEIRA et al., 2012). Os queijos de cabra são geralmente 

produzidos por empresas de pequena escala, e, portanto, o queijo artesanal e outros produtos à 

base deste leite podem auxiliar no desenvolvimento do setor caprino e melhorar as condições 

dos produtores rurais (PAJOR et al., 2008). 

O resultado da análise dos compostos aromáticos depende das técnicas de isolamento e 

detecção. Os compostos voláteis são geralmente analisados por cromatografia gasosa (CG) 

acoplada a espectrometria de massa (EM), com extração prévia e pré-concentração da fração 

volátil (DELGADO et al., 2010; TUNICK, 2013). A micro extração em fase sólida (SPME) é 

atualmente o método predominante para extração de compostos voláteis de alguns alimentos. 

A razão para isto é que a técnica de SPME requer apenas uma pequena quantidade de 

amostra, permitindo o isolamento de compostos voláteis a partir de matrizes tanto no estado 

sólido como no líquido, de forma rápida e simples (DELGADO et al., 2010; JELÈN et al., 

2012).  

Considerando as evidências científicas (COPPA et al., 2011a, 2011b; PAJOR et al., 

2012; BONANNO  et al., 2013) trazidas por estudos anteriores, principalmente em outros 

países, sobre o efeito de diferentes sistemas de produção nas características químicas, 

nutricionais, tecnológicas e sensoriais dos derivados lácteos provenientes de ruminantes, em 

especial vaca e ovelha, este estudo surge com a hipótese de que o sistema de produção 

realizado na pastagem (Bioma caatinga) e em confinamento na região semiárida do Nordeste 

brasileiro influencia no perfil de ácidos graxos, compostos voláteis e sensorial do leite e do 

queijo de coalho caprino. As informações geradas podem auxiliar no reforço e preenchimento 

de conhecimentos sobre a influência do tipo de alimentação para cabras leiteiras pode ter na 

qualidade dos produtos lácteos, a fim de contribuir na proposta da melhor estratégia de 

criação de caprinos nessa região.  

Assim, o objetivo geral desse estudo consiste em avaliar a influência do sistema de 

produção realizado na região semiárida no perfil de ácidos graxos, compostos voláteis e 

sensorial do leite e do queijo caprino. Para atingir esta meta, objetiva-se realizar inicialmente 

uma revisão bibliográfica sobre o impacto de diferentes sistemas de produção no perfil de 
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ácidos graxos, compostos voláteis e no perfil sensorial do leite e queijo de ruminantes; 

desenvolver e otimizar a metodologia de SPME para extração de compostos voláteis em leite 

caprino; identificar e comparar o perfil de ácidos graxos  e volátil do leite e do queijo de 

coalho caprinos submetidos a dois sistemas de produção e relacionar o perfil aromático do 

leite e queijo produzido com seus respectivos perfis sensoriais. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

2.1 LOCAIS DE EXECUÇÃO, COLETA DA MATÉRIA-PRIMA E ANÁLISES  

 

Os experimentos foram desenvolvidos por equipe multidisciplinar com o manejo dos 

animais: Para o primeiro experimento relacionado a otimização da extração de compostos 

voláteis no leite caprino, o leite in natura foi obtido de doze cabras da raça Saanen (38 ± 3 kg 

de peso vivo, multíparas e produzindo em média 1,7 litro de leite ao dia), criadas em sistema 

intensivo no Setor de Caprinocultura do Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias 

(CCHSA), Campus III da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

O segundo experimento foi realizado no mês de novembro de 2014 e foi relacionado 

ao efeito do tipo de sistema de produção sob o perfil de ácidos graxos, voláteis e sensorial do 

leite e queijo caprino. O leite foi obtido de doze cabras mestiças (Sannen e Alpina-

americana), com peso médio de 51,35 ± 3,75 kg, produzindo em média 1,2 litro de leite ao dia 

e criadas na Unidade de Pesquisa em Pequenos Ruminantes da Estação Experimental 

pertencente ao Centro de Ciências Agrárias (CCA), do Campus II-UFPB, no município de 

São João do Cariri-PB. O município está localizado na região do Cariri oriental paraibano, 

entre as coordenadas 07°23‟27‟‟(S) e 36°31‟58‟‟(O), limitando-se com os municípios de 

Gurjão, Boa Vista, Cabaceiras, São Domingos do Cariri, Caraúbas, Coxixola, Serra Branca e 

Parari (MEDEIROS et al., 2016). De acordo com a classificação climática de Koppen, o clima 

da região é do tipo semiárido quente, com precipitação pluvial média anual inferior a 600 mm 

(ALVES et al., 2014). 

As análises de compostos voláteis foram realizadas no Laboratório de Flavor, do 

Departamento de Engenharia de Alimentos, Centro de Tecnologia (CT), Campus I-UFPB e as 

análises sensoriais no Laboratório de Técnica Dietética do Departamento de Nutrição, Centro 

de Ciências da Saúde (CCS), Campus I-UFPB. As análises de ácidos graxos foram realizadas 

no Laboratório de Sistemas de Produção Animal, do Departamento de Produção Animal e 

Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária (FMV), Universidade Técnica de 

Lisboa, Lisboa, Portugal. 

 

2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL, ANIMAIS E DIETAS 

 

O delineamento utilizado foi o inteiramente ao acaso (DIC), constituído por dois 

sistemas de produção de caprinos (pastagem e confinamento), conforme pode ser observado 
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na Figura 1. Os leites foram obtidos em três dias consecutivos de ordenha, como repetições do 

processamento, e a partir dos leites foram elaborados os queijos de coalho. 

 

Figura 1. Esquema experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doze cabras mestiças (Sannen e Alpina-americana) foram utilizadas para o 

experimento, divididas em dois grupos: seis alimentadas em sistema de pastagem (SP) com 

suplementação e seis alimentadas em sistema de confinamento (SC). As cabras apresentavam 

características clínicas saudáveis, com peso médio de 51,35 ± 3,75 kg e, aproximadamente, 45 

dias de lactação. Os leites utilizados para o experimento foram obtidos da mistura diária da 

quantidade ordenhada de todas as cabras, e este procedimento foi realizado por três dias 

consecutivos como repetições. A partir dos leites de cada um dos três dias foram elaborados 

queijos de coalho como repetições do processamento. Para o sistema de produção SP, as 

cabras tiveram acesso às áreas típicas da região, caracterizadas como pastagem nativa, na 

estação experimental da cidade de São João do Cariri (Paraíba, Brasil), reconhecida pela 

expressiva prática de criação de caprinos. As cabras foram liberadas para a pastagem a partir 
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da primeira ordenha às 07:00 horas, sendo recolhidas às 16:00 horas para a segunda ordenha. 

Posteriormente, foram conduzidas para baias individualizadas (3,75 m
2
), onde receberam 

suplementação concentrada na quantidade de 1,5% em relação ao peso vivo. Para o sistema 

SC, os animais foram mantidos em baias individuais, com área de 3,75 m
2
 em chão batido, 

feitas em madeira, orientadas no sentido leste-oeste, providas de comedouros e bebedouros, 

para fornecimento da dieta e água de forma constante durante todo o dia. A alimentação para 

este sistema foi composta pelo volumoso (a base de feno de capim elefante - Pennisetum 

purpureum) e pela suplementação concentrada na quantidade de 1 Kg/cabra/dia. A 

suplementação concentrada para ambos os sistemas foi calculada de acordo com a NRC 

(2007), baseada na ingestão mínima diária de nutrientes necessária para produção de leite e 

para manutenção do peso. A composição da dieta dos dois sistemas de produção podem ser 

observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição percentual e química das dietas dos dois sistemas de alimentação  

Ingredientes 
Sistemas 

Pasto¹ Confinamento 

Vegetação nativa “Caatinga” A vontade - 

Feno de capim elefante (Pennisetum purpureum) - 51% 

Suplementação   

Farelo de soja 30% 12,5% 

Farelo de milho 69% 36% 

Suplemento mineral 1% 0,5% 

 Composição química² (%) 

Ingredientes MS PB EE FDN CT CNG Cinzas 

Feno de Pennisetum purpureum 87,25 7,30 1,15 70,49 83,45 12,95 8,10 

Farelo de Soja 88,88 51,73 1,33 11,47 40,88 29,42 6,05 

Farelo de milho 88,63 9,41 4,53 18,40 84,79 66,39 1,27 

Malva (Sida sp.) 41,08 16,24 2,84 51,74 68,73 16,98 12,20 

Marmeleiro (Croton sonderianus) 48,93 15,42 4,69 61,81 74,35 12,54 5,54 

Catingueira (Caesalpinia pyramidalis) 61,09 14,16 4,27 35,53 76,64 41,11 4,93 

Pereiro (Aspidosperma pyrifolium) 46,85 7,16 7,94 34,83 77,32 42,49 7,58 

¹A suplementação concentrada foi de 1,5% em relação ao peso vivo.  

²MS: Matéria seca; PB: Proteína bruta; EE: extrato etéreo; FDN: Fibra detergente neutro; CT: Carboidratos 

totais; CNG: Carboidratos não gordurosos. 
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2.3 ELABORAÇÃO DO QUEIJO DE COALHO  

 

Os queijos foram elaborados de forma artesanal, onde os leites de cabra de cada grupo 

foram submetidos a tratamento térmico (65 ºC/30 min), resfriados a 37 ºC, adicionados de 0,5 

mL/L de cloreto de cálcio a 50% e 0,9 mL/L de coalho comercial (Ha-la Christian Hansen
®

). 

Em seguida, foram mantidos em repouso por 40 minutos até a completa coagulação da massa. 

Após verificação do ponto de corte, a massa formada foi cuidadosamente cortada no sentido 

vertical e horizontal, drenada e salgada (1% de NaCl em relação ao peso da massa). A massa 

foi então distribuída em moldes perfurados de 250 g e submetida a prensas consecutivas 

durante 4 horas à temperatura ambiente. Após a prensagem da massa, os queijos foram 

embalados a vácuo e armazenados durante 12 dias em temperatura de refrigeração (4 ± 1 ºC) 

até a realização das análises. 

  

2.4 ANÁLISE DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

A extração e transesterificação das amostras de queijo para a análise de ácidos graxos 

realizou-se da seguinte forma: 50 mg de queijo foram pesados e levados para um tubo de 

ensaio, onde adicionou-se 1 mL de n‐hexano, 1 mL de padrão interno (C19:0, 1 mg/mL) e 0,2 

mL de solução KOH em metanol. Agitou-se em vortex durante 3 min e manteve-se os tubos 

em repouso por, aproximadamente, 15 minutos. Em seguida, adicionou-se 1 mL de HCl em 

metanol e agitou-se em vortex (por 10 segundos). Os tubos foram então colocados em banho 

de água a 50 ºC durante 10 min, e posteriormente resfriados à temperatura ambiente. Ao final, 

adicionou-se 2 mL de água ultrapura e 2 mL de n‐hexano; seguido de agitação (10 segundos), 

centrifugação (5 minutos) e recolhimento do sobrenadante para um novo tubo com 0,5 g de 

sulfato de sódio anidro. Os tubos foram novamente agitados em vortex (30 segundos), 

centrifugados (5 minutos) e, em seguida, a fase de n‐hexano foi retirada e transferida para um 

vial de GC, que foram fechados e transferidos para o congelador até a injeção das amostras. 

Os ácidos graxos sob a forma de ésteres metílicos foram analisados por cromatografia gasosa 

com detecção por ionização de chama (GC-FID), utilizando-se um equipamento Shimadzu 

QP2010-plus (Shimadzu, Kyoto, Japão) equipado com uma coluna capilar de sílica-fundida 

(SP-2560, 100 m × 0,25 mm × 0,20 μm, Supelco, Bellefonte, PA, EUA). Durante à análise, o 

injetor e o detector foram mantidos a 250 ºC e 280 ºC, respectivamente. Utilizou-se hélio 

como gás de arraste a fluxo constante de 1 ml/min e foi injetada 1 µl de amostra. A 

programação da temperatura do forno foi: início a 50 ºC (mantida durante 1 min), rampa de 
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50 ºC/min até 150 ºC (mantida durante 20 min), rampa de 1 ºC/min até aos 190 ºC (mantida 

durante 1 min) e finalmente rampa de 2 ºC/min até aos 220 ºC (mantida por 30 minutos) 

(RAES et al., 2001). 

 
 

2.5 ANÁLISE DE COMPOSTOS VOLÁTEIS  

 

2.5.1 Otimização da extração dos voláteis em leite caprino 

 

A extração dos voláteis foi realizada pela técnica de SPME (Microextração em fase 

sólida), promovendo-se inicialmente os estudos de otimização desta metodologia para o leite 

caprino.  

Para a otimização da extração por SPME, foi utilizado um Delineamento Composto 

Central Rotacional (DCCR) 2³, no qual as variáveis independentes foram o Tempo de 

Equilíbrio (min), o Tempo de Extração (min) e a Temperatura de Extração (ºC), sendo seus 

níveis apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Fatores e níveis utilizados no planejamento experimental. 

α = (2
n
)

1/4
 = 1,68; onde n = n° de variáveis independentes. 

 

O delineamento experimental foi composto de 17 experimentos, sendo oito fatoriais 

(combinações dos níveis -1 e +1), seis axiais (uma variável no nível ±α e duas no nível 0) e 

três repetições no ponto central (as três variáveis no nível 0) (Tabela 3). As variáveis 

dependentes ou respostas foram o número de picos cromatográficos e a soma das áreas dos 

picos cromatográficos.  

 

 

 

 

 

 

Variáveis independentes (Fatores) 
Níveis 

-1,68 -1 0 +1 +1,68 

Tempo equilíbrio (min) 7 10 15 20 23 

Tempo de Extração (min) 14 20 30 40 46 

Temperatura de Extração (ºC) 28 35 45 55 62 
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Tabela 3. Matriz padrão para os experimentos conduzidos no DCCR. 

Experimento número 
Níveis dos fatores 

Teq (min) Text (min) T (ºC) 

1 -1 (10) -1 (20) -1 (35) 

2 1 (20) -1 (20) -1 (35) 

3 -1 (10) 1 (40) -1 (35) 

4 1 (20) 1 (40) -1 (35) 

5 -1 (10) -1 (20) 1 (55) 

6 1 (20) -1 (20) 1 (55) 

7 -1 (10) 1 (40) 1(55) 

8 1 (20) 1 (40) 1 (55) 

9 -α (7) 0 (30) 0 (45) 

10 +α (23) 0 (30) 0 (45) 

11 0 (15) -α (14) 0 (45) 

12 0 (15) +α (46) 0 (45) 

13 0 (15) 0 (30) -α (28) 

14 0 (15) 0 (30) +α (62) 

15 0 (15) 0 (30) 0 (45) 

16 0 (15) 0 (30) 0 (45) 

17 0 (15) 0 (30) 0 (45) 

 

 

2.5.2 Extração dos compostos voláteis do leite 

 

O leite caprino (20 mL) foi colocado em frasco de 100 mL e aquecido a 45 ºC por 15 

minutos (dependendo do experimento) antes da exposição da fibra. A fibra 

(divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano - DVB/CAR/PDMS - 60 µm) foi exposta ao 

headspace, fase gasosa acima da amostra, permanecendo exposta por um período de 30 

minutos. Todo esse procedimento foi realizado em banho maria com agitação magnética de 

700 rpm. A fibra foi posteriormente retraída para dentro da agulha e transferida para o injetor 

do cromatógrafo a gás, onde os analitos foram dessorvidos por 5 minutos. 

 

2.5.3 Extração dos compostos voláteis do queijo 

 

Foram pesados 20 gramas de queijo fresco triturado e colocados em frascos de vidro 

100 mL, lacrados com lacre de alumínio e septo de borracha. O sistema foi submetido a um 

aquecimento de 45 ºC por 20 minutos em cada amostra, antes da exposição da fibra. A fibra 

utilizada foi divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) – 60 μm. Após 

esse período de aquecimento, a fibra foi exposta ao headspace, fase gasosa acima da amostra 

e o sistema foi submetido a aquecimento de 45 ºC por 40 minutos, sob agitação magnética de 
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700 rpm. A fibra foi então retraída para dentro da agulha e transferida para o injetor do 

cromatógrafo a gás, onde os analitos foram dessorvidos por 5 minutos (BEZERRA et al., 

2016). 

 

2.5.4 Identificação dos compostos voláteis do leite e queijo 

 

Os compostos voláteis presentes no headspace das amostras foram identificados e 

quantificados utilizando um sistema de cromatografia a gás Varian Saturn 2000R 3800 

acoplado a espectro de massa Varian Saturn 2000R 2000 e uma coluna VF-5MS (60m x 0,25 

mm x 0,25 μm). A programação da temperatura do forno do cromatógrafo gasoso foi iniciada 

a 40 ºC por 10 minutos, seguida de rampa de 5 ºC/minuto até atingir 240 ºC, mantendo-se 

nesta temperatura por 11 minutos, concluindo o tempo de corrida equivalente a 61 minutos. A 

temperatura do injetor foi mantida a 250 ºC e o gás hélio foi utilizado como gás de arraste a 

uma vazão constante de 1,0 mL/minuto. Para identificação dos compostos voláteis, uma 

solução padrão de n-alcanos homólogos (C7-C30) foi analisada antes da injeção da amostra, 

para a obtenção do Índice de Retenção Linear (IRL) dos voláteis. Além disso, foi utilizado o 

banco de espectros da própria biblioteca do GC/MS, NIST/EPA/NIH Mass Spectral Database 

(Version 1.7) e também comparou-se os espectros e os valores dos IRL dos voláteis do queijo 

caprino com os IRL da literatura. 

 

2.6 ANÁLISES SENSORIAIS 

 

A proposta de projeto foi submetida à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

CCS/UFPB e aprovada sob Protocolo CAAE: 02228812.7.0000.5188. Aplicou-se a Análise 

Descritiva Quantitativa (ADQ) de acordo com metodologia descrita por Stone e Sidel (1993). 

Para formação do painel sensorial foram recrutados voluntários entre estudantes, funcionários 

e professores da Universidade Federal da Paraíba, que foram pré-selecionados com base na 

capacidade sensorial discriminatória. Foram distribuídos 50 questionários (ANEXO B) para 

pessoas que demonstravam interesse em participar dos testes sensoriais. Os candidatos 

recrutados para a pré-seleção apresentavam afinidade, disponibilidade para participar das 

seções, compreensão dos termos descritivos e capacidade de trabalhar com uma escala 

hedônica não estruturada (ANEXO C). 

Na pré seleção, os provadores foram avaliados quanto ao poder discriminativo, 

utilizando o teste de reconhecimento de gostos básicos e odores (Teste Threshold de 
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Reconhecimento) (ANEXO D). Além disso, foram aplicados testes de diferença (testes 

triangulares) (ANEXO E) e a afirmação de 75% dos testes (MEILGAARD et al., 2006) foi o 

critério para seleção dos julgadores.  Doze provadores foram pré selecionados e participaram 

da etapa de desenvolvimento da terminologia descritiva, para formulação de uma lista 

(APÊNDICE A) de termos descritivos que caracterizam os produtos quanto à aparência, 

aroma, sabor e textura, em discussão aberta e sob a supervisão de um moderador.  

Foram realizadas sessões para familiarização dos avaliadores com os materiais de 

referências, bem como o treinamento para seleção final dos julgadores, com a apresentação de 

amostras de referências que representam os extremos da escala. Os provadores selecionados 

foram dez, sendo nove do sexo feminino e um do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 30 

anos. Os leites foram pasteurizados e avaliados sensorialmente após dois dias de 

armazenamento refrigerado, enquanto que os queijos foram avaliados após doze dias de 

armazenamento refrigerado. A avaliação sensorial foi realizada em cabines individuais, com 

iluminação branca, e com as amostras de aproximadamente 20 g ou mL servidas em copos 

descartáveis codificados com números aleatórios de três dígitos. Os avaliadores foram 

convidados a usar bolacha e água para limpar os seus paladares entre o consumo das amostras 

avaliadas.  

As amostras de leite foram analisadas quanto ao aroma (leite de cabra, manteiga, 

herbáceo), sabor (leite de cabra, manteiga, herbáceo) e sabor residual (intensidade e 

persistência). As amostras de queijo foram analisadas quanto aos seguintes atributos 

sensoriais: aparência (lisa, molhada, cor esbranquiçada e cor creme), aroma (leite de cabra, 

manteiga, herbáceo), sabor (leite de cabra, manteiga, herbáceo, ácido e salgado) e textura 

(maciez e homogeneidade). A intensidade percebida de cada atributo foi verificada utilizando 

uma escala não estruturada de 9 cm, variando de 0 (fraco) a 9 (forte). Os provadores também 

avaliaram a aceitabilidade geral dos leites e queijos, com uma escala de 1 (desgostei 

extremamente) a 9 (gostei extremamente) (APÊNDICE B).  

 
 

2.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

  

Para o experimento de otimização do processo de extração de compostos voláteis, o 

programa Statistica
®
, versão 5.0 (Statsoft, USA) foi utilizado, e os resultados foram avaliados 

pela Metodologia de Superfície de Resposta (RODRIGUES; IEMMA, 2014). 
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Os dados obtidos no segundo experimento foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), tendo como fontes de variação os dois sistemas de produção, realizando-se o teste 

F ao nível de 5% de significância (P < 0,05) para comparação das médias. Em seguida, a 

análise dos componentes principais (ACP) foi aplicada para correlacionar os ácidos graxos, 

compostos voláteis e atributos sensoriais das amostras. O programa Statistical Analysis 

System (SAS, 2002) foi utilizado para realização da análise estatística. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e discussão estão apresentados sob a forma de uma revisão bibliográfica 

e dois artigos científicos originais, intitulados: 

 

Artigo 1 - Semiárido e caprinocultura: influência do sistema de produção na 

qualidade do leite e do queijo. 

 

Artigo 2 - Volatile compound characterization of caprine milk by multivariate 

optimization of headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME). 

 

Artigo 3 - Perfil de ácidos graxos, voláteis e sensorial do leite e do queijo de coalho 

caprino sob a influência do sistema de produção no Semiárido brasileiro. 
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                                                            ARTIGO 1 

 

SEMIÁRIDO E CAPRINOCULTURA: INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

NA QUALIDADE DO LEITE E QUEIJO 
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Semiárido e caprinocultura: influência do sistema de produção na qualidade do leite e 

queijo 

Semi- arid and caprine livestock: the influence of the raising system on the quality of 

milk and cheese 

Amanda Marília da Silva Sant’Ana
I
, Rita de Cássia Ramos do Egypto Queiroga

II* 

-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA- 

 

RESUMO 

A pecuária caprina é uma das principais atividades realizadas na região semiárida do 

Nordeste brasileiro. Essa região caracteriza-se por condições ambientais de terras áridas e de 

baixa pluviosidade, onde os caprinos têm no bioma Caatinga sua principal fonte alimentar. 

Essa vegetação é formada por grande variedade de espécies botânicas com alto potencial 

forrageiro, mas sofre forte influência da sazonalidade climática que limita o potencial 

produtivo e nutricional da vegetação, dificultando o manejo dos rebanhos. A criação de 

caprinos leiteiros na pastagem do semiárido brasileiro deve ser valorizada, pois além de 

favorecer a geração de renda, fornece a produção de leite e queijo com composição de ácidos 

graxos e voláteis mais interessante para o consumidor, que procura por alimentos contendo 

gordura considerada mais saudável, bem como compostos de sabor e aroma que remetam a 

origem do produto e com alegação funcional.  

Palavras-chave: caatinga, cabras leiteiras, forragem, derivados lácteos. 

 

ABSTRACT 

Caprine livestock is among the main economic activities in semi-arid region of 

Northeastern Brazil which is characterized by low rain rates and a dry weather, where 

caatinga biome represents the most important feed source for caprine herds. Vegetation in this 

region is composed by a variety of botanic species with potential to be used as forage, 

however, there is the effect of seasonal changes on the nutritional composition and 

productivity of the typical vegetation, influencing animal husbandry. The strategy of raising 

dairy caprines in semi-arid Brazil must be valorized due to the possibility of producing dairy 

products with particular fatty acids and volatile compounds profiles, making these products 

more marketable as nowadays consumers are looking for more sustainable foods with 

different organoleptic properties of those daily consumed. Moreover the, caprine livestock 

activity would provide a positive impact on the economics of these less favored areas. 

Key-words: caatinga, dairy caprines, forage, dairy products. 
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INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Nordeste brasileiro caracteriza-se por condições ambientais de 

terras áridas e de baixa pluviosidade, onde a pecuária é uma das principais atividades 

econômicas. Esta atividade desenvolve-se em grande maioria de forma extensiva, destacando-

se a criação de caprinos, que tem na vegetação nativa sua principal fonte de alimento. O 

Brasil conta com cerca de 9.614.722 milhões de caprinos, e a região Nordeste concentra mais 

de 92% desse rebanho nacional (8.909.076 cabeças) (IBGE, 2015), o que torna essa região a 

maior produtora de leite de cabra do país. 

O potencial de uma região para criação de ruminantes está diretamente relacionado 

com as condições do meio ambiente e a precipitação pluviométrica e sua distribuição ao longo 

do ano são determinantes para a disponibilidade e qualidade da pastagem, com consequências 

marcantes na produção animal (OLIVEIRA et al., 2005; DANTAS et al., 2008; COUTINHO 

et al., 2013). 

A pastagem natural do Semiárido, denominada “Caatinga”, é formada por diversas 

espécies botânicas com alto potencial forrageiro, constituindo uma importante fonte alimentar 

para os caprinos desta região (FERREIRA et al., 2009). Existem muitas técnicas de 

alimentação para animais produtores de leite e no Nordeste a produção é baseada em animais 

criados em pasto nativo com suplementação (BOMFIM et al, 2011).  

A diversificação e características da dieta animal pode influenciar a qualidade dos 

produtos lácteos. Por exemplo, a composição lipídica e de compostos voláteis das plantas 

consumidas pelos animais, pode influenciar a quantidade e qualidade destes componentes no 

leite e queijo de ruminantes (DESCALZO et al., 2012), podendo ocorrer transferência direta 

de compostos voláteis das plantas para o leite, bem como pode modificar a sua composição de 

ácidos graxos, resultando em impacto nas características do queijo correspondente. A 

qualidade sensorial do queijo é também uma expressão de muitos fatores relacionados com as 

condições de produção (BONNANO et al., 2013). 

Alguns componentes voláteis e não voláteis podem ser usados para identificar o tipo 

de alimento ingerido pelo animal, sendo utilizados para discriminar entre sistemas extensivos 

e intensivos. As dietas com base em pastagens locais podem fornecer uma ligação 

fundamental entre o leite e seus derivados com o local em que foram produzidos, um conceito 

que está na base da rotulagem de produtos de origem protegida e na imagem de qualidade que 

estes produtos podem oferecer, por meio dos aspectos nutricionais, sensoriais e de segurança 

(ENGEL et al., 2007). 
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Além disso, tem sido demonstrado que a dieta animal à base de pastagens carrega uma 

imagem positiva para a saúde e nutrição humana, pois pode melhorar as propriedades 

nutricionais dos produtos lácteos (CHILLIARD et al., 2007), o que vai ao encontro da 

crescente preocupação das pessoas com a saúde, que tem aumentado a procura por alimentos 

nutritivos, saudáveis e funcionais. Neste contexto, esta revisão bibliográfica objetiva trazer 

informações a respeito da influência que o sistema de produção na região semiárida tem sobre 

a qualidade do leite e queijo caprino, com enfoque nos ácidos graxos, compostos voláteis e 

atributos sensoriais, apresentando-se como um reforço no preenchimento de conhecimentos 

para o setor da caprinocultura, a fim de contribuir na proposta da melhor estratégia de criação 

de caprinos no bioma Caatinga do semiárido brasileiro.   

 

Semiárido e caprinocultura 

A região semiárida brasileira é definida como a área que apresenta precipitação 

pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros, índice de aridez de até 0,5 

(calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração 

potencial) e risco de seca superior a 60% (BRASIL, 2005). Esta região ocupa atualmente uma 

área de 982.563,3 Km² (IBGE, 2015), abrangendo a maioria dos estados nordestinos (Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) e também parte 

do Estado de Minas Gerais (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Delimitação do Semiárido brasileiro. 
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A região semiárida do Nordeste brasileiro apresenta um clima tipicamente tropical 

seco, com uma estação chuvosa de quatro a seis meses, seguida por uma estação seca de seis a 

oito meses, de modo que a precipitação pluviométrica é superada pela evapotranspiração 

anual (COUTO et al., 2009; SOUZA et al., 2010). A estação chuvosa é curta e mais 

concentrada nos meses de verão (FERREIRA et al., 2009), e as precipitações são mal 

distribuídas, sendo imprevisível a ocorrência de chuvas sucessivas, em pequenos intervalos 

(ARY, 2013). 

O semiárido brasileiro é marcado pela exploração de seus recursos naturais, como a 

agricultura de sequeiro (dependente apenas das precipitações pluviométricas) e a pecuária 

extensiva, atividades tradicionais ainda praticadas de forma expressiva na região (ARY, 

2013). A distribuição irregular de chuvas reduz a possibilidade de culturas anuais, e a 

produção pecuária fica dependente muitas vezes da vegetação nativa e das condições 

climáticas para seu bom desenvolvimento (SANTOS et al., 2010). 

Uma das principais atividades desenvolvidas na região semiárida é a pecuária de 

bovinos, caprinos e ovinos, onde a caprinocultura vem apresentando importante papel no 

agronegócio brasileiro, pois está deixando de ser apenas uma atividade de subsistência e 

passando a ter maior destaque como atividade de grande importância econômica (SOUZA et 

al., 2010).  

A produção de leite caprino no Brasil está concentrada, principalmente, nos estados da 

região Nordeste, Sul e Sudeste, explicada pelo fato de que em torno de 74% do rebanho 

mundial de caprinos encontra-se difundido nas regiões tropicais e áridas (COSTA et al., 

2009). O Brasil conta com cerca de 9.614.722 milhões de caprinos, e a região Nordeste 

concentra mais de 92% desse rebanho nacional (8.909.076 cabeças), com o estado da Bahia e 

Pernambuco concentrando juntos mais de 52% deste rebanho e o estado da Paraíba ocupando 

o 5º lugar no efetivo do rebanho nacional desta espécie animal, com cerca de 566.576 

caprinos (IBGE, 2015).  

A criação de caprinos nesta região é promovida pelo fato de que estes animais se 

adaptam bem às condições ambientais de terras áridas, com baixa pluviosidade, sendo capazes 

de obter uma dieta adequada, mesmo quando a forragem é escassa (HILARIO et al., 2010). 

Em 2015, houve um aumento de 8,6% do efetivo de rebanho caprino brasileiro em relação a 

2014 e, considerando a região Nordeste, esse aumento foi de 9,8% (IBGE, 2015). De acordo 

com Resende et al. (2010), não somente o efetivo tem aumentado, mas a capacidade produtiva 

dessas espécies também tem evoluído devido a vários fatores, destacando-se o melhoramento 

genético, nutricional e sanitário. 
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Os desafios para aumentar a produção animal nessa região deverão ser encarados por 

meio da utilização de novas técnicas, que viabilizem a escolha de animais cada vez mais 

adaptados, construção de instalações que ofereçam o máximo de conforto térmico e de 

sistemas manejo que minimizem os efeitos do ambiente sobre os animais (SOUZA et al., 

2010). Isto porque, apesar da vocação natural do semiárido nordestino para o 

desenvolvimento da caprinocultura, algumas raças (Por exemplo, Saanen, Alpina Britânica) 

são muito sensíveis às condições climáticas e geográficas, além de menos adaptadas às 

condições diferentes daquela do seu habitat natural (RIET-CORREA et al., 2013).  

Estratégias que objetivem realizar o manejo adequado dos recursos naturais 

disponíveis na região incluem o conhecimento das condições climáticas e do bioma local.  De 

acordo com Ben Salem (2010), os ovinocaprinocultores ainda praticam essa atividade na 

região semiárida em escala limitada, devido à escassez e à má distribuição pluvial e baixa 

utilização de ferramentas de manejo animal.  

A precipitação pluviométrica e sua distribuição ao longo do ano são determinantes 

para a disponibilidade e qualidade da pastagem, com consequências marcantes na produção 

animal, especialmente de caprinos e ovinos (OLIVEIRA et al., 2005; DANTAS et al., 2008). 

A degradação dos pastos nativos, a contínua elevação dos preços dos alimentos concentrados 

e a instabilidade econômica, também cria sérias dificuldades para o provisionamento de 

nutrientes para estes animais (BEN SALEM, 2011).  

Portanto, o potencial de uma região para criação de ruminantes está diretamente 

relacionado com as condições do meio ambiente, e que preferencialmente este local 

possibilite o pastejo pelo maior tempo possível durante o ano, por ser a forma mais econômica 

de se explorar racionalmente os animais (COUTINHO et al., 2013). Além disso, é de 

grande importância o conhecimento do bioma da região semiárida, para o melhor 

aproveitamento de forma sustentável pela caprinocultura, a fim de favorecer a geração de 

emprego e renda, com práticas seguras e viáveis para a preservação do mesmo (SOUZA et al., 

2010). 

 

O Bioma caatinga e alimentação de ruminantes 

A Caatinga é o tipo de vegetação que cobre a maior parte da área com clima semiárido 

da região Nordeste do Brasil (GIULLIETI et al., 2004) e tem nome originário do tupi: [caa 

(mata) + tinga (branca) = mata branca], decorrente da paisagem esbranquiçada apresentada 

pela vegetação durante o período anual de estiagem (ARY, 2013). 
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Considerado o único bioma brasileiro exclusivo do país (NUNES et al., 2015), esse 

ecossistema é muito importante do ponto de vista biológico por apresentar fauna e flora 

únicas, com grande número de espécies de plantas que varia de acordo com o estrato, o ano e 

as ações humanas (SANTOS et al., 2010). A Caatinga, apresenta vegetação típica de regiões 

semiáridas, adaptada às condições de aridez, e com suas plantas xerófitas caducifólias, é a 

única vegetação que oferece em uma mesma área, duas belas paisagens: verde intenso no 

inverno e branca no verão (ARY, 2013).  

De acordo com Giulietti et al. (2004), as definições e delimitações feitas sobre a 

Caatinga, resultaram em um conjunto de características básicas da vegetação: 

1) É a vegetação que cobre uma área mais ou menos contínua, submetida a clima 

quente e semiárido, bordeado por áreas de clima mais úmido. Esta área seca está, na sua maior 

parte, confinada à região politicamente definida como Nordeste, e uma pequena parte está no 

norte de Minas Gerais, dentro da área definida, politicamente, como polígono das secas;  

2) Possui espécies que apresentam adaptações à deficiência hídrica (caducifolia, 

herbáceas anuais, suculência, acúleos e espinhos, predominância de arbustos e árvores de 

pequeno porte, cobertura descontínua de copas); 

 3) A existência de espécies endêmicas nesta área semiárida e outras espécies que 

ocorrem nessa área e em outras áreas secas, mais ou menos distantes, mas não ocorrem nas 

áreas mais úmidas que fazem limite com o semiárido. 

A vegetação da caatinga é formada por vasta biodiversidade, composta principalmente 

por arbustos e pequenas árvores, geralmente espinhosas e decíduas (que perdem suas folhas 

no início da estação seca), bem como cactos, bromélias e um componente herbáceo (composto 

por gramíneas e dicotiledôneas), que complementam a composição botânica deste bioma 

(SANTOS et al., 2010). 

A flora arbustiva e arbórea da caatinga é representada por diversas famílias e espécies. 

As espécies mais comuns são: Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), Marmeleiro (Croton 

sonderianus), Catingueira (Caesalpinia pyramidalis), Pinhão (Jatropha mollisssima), Malva 

(Malva sp.), Faxeiro (Pilosocereus gounellei) e Palmatória (Opuntia palmadora) (PEREIRA 

et al., 2002). Leite et al. (2015) quantificaram os remanescentes florestais do Bioma caatinga 

no município de Teixeira-PB e observaram que a vegetação arbórea amostrada foi de 4.911 

indivíduos, pertencentes a 46 espécies e 24 famílias. As espécies com maior valor de 

importância foram: Croton sonderianus (Marmeleiro), Mimosa tenuiflora (Jurema preta) e 

Piptadenia stipulacea (Jurema branca) e as famílias que mais se destacaram foram 

Euphorbiaceae, Mimosaceae e Caesalpinaceae.  
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De acordo com Pereira Filho e Bakke (2010) outras espécies merecem ser destacadas: 

dentre as espécies lenhosas, as pioneiras como marmeleiro (Croton sonderianus) e jurema-

preta (Mimosa tenuiflora), com destaque ainda para a presença de outras espécies como 

catingueira (Caesalpinia bracteosa), mororó (Bauhinia cheilantha) e mofombo (Combretum 

leprosum). No estrato herbáceo, as espécies comuns são: as gramíneas milhãs (Brachiaria 

plantaginea e Panicum sp.), capim-rabo-de-raposa (Setária sp.) e capim-panasco (Aristida 

setifolia) e as dicotiledôneas, mata-pasto (Senna obtusifolia) alfazema brava (Hyptis 

suaveolens), malva branca (Sida cordifolia), feijão-de-rola (Phaseolus patyróides L.), 

centrosema (Centrosema sp), erva-de-ovelha (Stylosanthes humilis), manda-pulão (Croton 

sp.), bredo (Amaranthus sp.), dentre outras.  

O Bioma caatinga da região semiárida tem sido utilizado durante séculos, seja para a 

extração seletiva das mais variadas espécies de plantas e animais, para a utilização de extensas 

áreas de terras para pastagem ou para agricultura e cultivo de novas pastagens (LUCENA et 

al., 2007). Ela oferece uma boa diversidade de plantas potenciais para a dieta de ruminantes 

(SANTOS et al., 2010; YDOYAGA-SANTANA et al., 2011), sendo utilizada muitas vezes 

como única fonte de forragem para os caprinos. Uma das formas de investigar fontes de 

alimento para a alimentação animal, é combinar o conhecimento científico com o 

conhecimento local, como forma de otimizar o processo de caracterização da diversidade de 

plantas úteis para esse fim (NUNES et al., 2015). 

Um estudo etnobotânico no município de Soledade-PB, mostrou a importância do 

conhecimento local na caracterização de recursos forrageiros da região semiárida. Os 44 

entrevistados exibiram um vasto conhecimento, citando 136 espécies, distribuídas em 113 

gêneros e 37 famílias (NUNES et al., 2015). Na Tabela 1, é possível observar a frequência 

que algumas plantas, consideradas forrageiras pelos entrevistados, foram citadas por eles, bem 

como o nome popular e científico, a família botânica e as partes destas plantas que são 

consumidas pelos animais. 

De acordo com Rogério et al. (2016), os caprinos apresentam hábito de pastoreio com 

a cabeça ereta, consumindo prioritariamente folhas de árvores e arbustos, tendo preferência 

também por dicotiledôneas herbáceas, enquanto que a espécie ovina possui hábitos 

alimentares de pastejo baixo, com predileção a gramíneas e leguminosas, mas também 

alimentam-se de arbustos e ervas em ambientes com menor disponibilidade dessa vegetação. 

Na caatinga, durante o período chuvoso, ocorre maior periodicidade na disponibilidade 

da oferta de forragem, devido ao rápido crescimento e curta duração do ciclo fenológico das 

forrageiras (ANDRADE et al., 2006). Além disso, nesse período, a produção de biomassa do 
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estrato herbáceo excede a capacidade de consumo dos rebanhos, o que permite conservar o 

excedente disponível, sob a forma de fenos ou silagem, para serem utilizados no período de 

maior escassez de alimentos, selecionando as espécies que melhor se prestam para 

conservação e que apresentem características forrageiras desejáveis (ANDRADE et al., 2006). 

 

Tabela 1. Plantas forrageiras citadas pelos entrevistados na cidade de Soledade-PB. 
 

Nome 

popular 
Nome científico Família 

Partes 

consumidas 

Frequência de 

citação (%) 

Marmeleiro 
Croton blanchetianus 

Baill. 
Euphorbiaceae 

Folhas, frutos, 

ramos 
83,73% 

Pereiro 
Aspidosperma 

pyrifolium Mart 
Apocynaceae 

Folhas, frutos, 

ramos 
53,49% 

Catingueira 
Poincianella 

pyramidalis Tul. 
Fabaceae 

Folhas, frutos, 

ramos 
79,07% 

Malva 

Amarela 
Sida galheirensis Ulbr. Malvaceae Planta inteira 95,35% 

Capim 

elefante 

Pennisetum purpureum 

Schum. 
Poaceae Folhas 55,81% 

Algaroba 
Prosopis juliflora (Sw.) 

DC. 
Fabaceae Frutos, ramos 100% 

Umbuzeiro 
Spondias tuberosa 

Arruda 
Anacardiaceae 

Folhas, frutos, 

ramos 
100% 

Xique-

Xique 

Pilosocereus gounellei 

(F.A.C. Weber) Byles & 

G.D. Rowley 

Cactaceae 
Frutos, 

cladódio 
100% 

Palmatória 

Tacinga palmadora 

(Britton& Rose) N. P. 

Taylor & Stuppy 

Cactaceae 
Frutos, 

cladódio 
100% 

Palma 
Opuntia ficus-indica (L.) 

Mill. 
Cactaceae 

Frutos, 

cladódio 
88,37% 

Fonte: Adaptado de Nunes et al. (2015). 

 

No entanto, durante o período de seca, a mesma não apresenta suporte forrageiro 

suficiente para permitir produção animal satisfatória, pois é afetada por uma forte influência 

da sazonalidade climática que limita o potencial produtivo e nutricional da vegetação, 

dificultando o manejo dos rebanhos (SANTOS et al., 2010; PEREIRA FILHO et al., 2010). 

Assim, a complexidade dos ecossistemas do semiárido demonstra que são necessários estudos 

mais detalhados e interdisciplinares da caatinga sobre o manejo e utilização das suas 

forrageiras, para poder explorá-las de forma sustentável, garantindo a presença anual no 

ecossistema (ANDRADE et al., 2006). 
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Sistemas de produção no semiárido 

A produção de alimentos para os rebanhos constitui o maior desafio enfrentado pela 

pecuária da região semiárida, já que as condições adversas do meio fazem com que a oferta de 

forragem fique, muitas vezes, abaixo das necessidades dos rebanhos, tanto do ponto de vista 

quantitativo como qualitativo (BENÍCIO et al., 2011). Para melhorar os sistemas de produção 

de caprinos e ovinos é fundamental que os alimentos disponíveis, a constância na oferta e os 

custos de produção e aquisição de cada um deles sejam considerados, seja na forma de 

volumosos, concentrados tradicionais ou mesmo subprodutos da agroindústria (ROGÉRIO et 

al., 2016). 

Os dois principais sistemas de produção de pequenos ruminantes são o sistema de 

pastagem e de confinamento (MORAND-FEHR et al., 2007). As diferenças entre esses 

sistemas dependem dos alimentos específicos e plantas disponíveis para o consumo pelo 

animal (GOETSCH et al., 2011). No Nordeste brasileiro, a produção é baseada em animais 

criados em pasto nativo com suplementação, diferentemente do Sudeste, onde o sistema de 

produção é principalmente intensivo (BOMFIM et al, 2011). Moreira e Guimarães Filho 

(2011) observaram que no Cariri ocidental paraibano o regime extensivo é o que predomina 

na exploração dos caprinos (mais de 90% dos produtores), tendo como fonte de alimentação 

básica do rebanho a vegetação nativa da caatinga.  

O sistema de pastagem pode ser realizado em pato nativo ou cultivado e sua escolha 

depende das condições agroclimáticas, da biomassa disponível e do seu valor nutritivo, bem 

como das fontes de alimentação complementares (forragens e concentrados) (MORAND-

FEHR et al., 2007). No sistema baseado em pastagem cultivada, gramíneas são cultivadas e os 

animais são mantidos em piquetes, com acesso a água e sal mineral à vontade (ROGÉRIO et 

al., 2016), enquanto que na pastagem nativa, utiliza-se menos fertilizantes, sementes e 

operações culturais e são considerados como mais ecológicos (devido à flora adaptadas às 

condições agroclimáticas) e mais variado (pois variam conforme o clima e época do ano) 

(MORAND-FEHR et al., 2007).  

Nas criações extensivas, onde os animais têm de percorrer grandes distâncias entre 

áreas de pastejo, saleiros ou bebedouros, as exigências nutricionais, principalmente em 

energia, tendem a ser maiores que a dos animais em pastagens menores e mais produtivas 

(SILVA et al., 2010). Além disso, durante o período de seca, os pastos tornam-se escassos 

e/ou reduzem sua qualidade nutritiva, e a suplementação com forrageiras de corte e ração 

concentrada são estratégias recomendadas (ROGÉRIO et al., 2016).  
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Cavalcante e Resende (2006) observaram que os animais que receberam 

suplementação diária de mandacaru após o período de pastoreio na caatinga tiveram ganho de 

peso de 5,16 % em relação ao seu peso inicial, enquanto que os animais exclusivamente em 

pastoreio e sem suplementação perderam 5,25% em relação ao seu peso inicial. Assim, 

dependendo do manejo, da disponibilidade de forragem e da categoria animal produtiva, em 

determinados períodos do ano, o fornecimento de suplementação alimentar e/ou mineral deve 

ser feita (ROGÉRIO et al., 2016). 

O fator primordial para adoção de um manejo alimentar eficiente é o conhecimento 

das exigências dos animais em relação à energia, proteína, minerais, vitaminas e água (SILVA 

et al., 2010). Um exemplo de suplemento volumoso oferecido nos períodos de escassez de 

pasto e/ou quando a sua qualidade nutritiva é reduzida, consiste na conservação de forrageiras 

na forma de feno e/ou silagem (cana-de-açúcar e capins de corte), enquanto que a ração 

concentrada contribui com o suprimento de nutrientes não fornecidos pelos volumosos e que 

são necessários aos animais (ROGÉRIO et al., 2016). 

Com relação ao sistema de confinamento, este é caracterizado por dietas com alto teor 

de concentrados e que devem ser formuladas em função das necessidades nutricionais dos 

animais, as quais estão relacionadas com a capacidade de ganho de peso dos animais 

(ROGÉRIO et al., 2016). A prática de alimentação em confinamento é bastante demandada no 

Nordeste brasileiro, principalmente para a região Semiárida, em virtude da prolongada estação 

seca que ocorre na região onde se observa uma grande carência de forragem nas pastagens 

(SILVA et al., 2010). 

No estudo de Medeiros et al. (2008), foi observado que níveis iguais ou superiores a 

60% de concentrado proporcionaram maiores ganhos de peso em ovinos, reduzindo o tempo 

de permanência dos animais no confinamento e antecipando a idade para abate. No entanto, 

estes autores destacam que os custos com a utilização de níveis elevados de concentrado na 

dieta devem ser contabilizados, bem como é necessário prevenir-se contra possíveis 

problemas de distúrbios metabólicos, como a acidose ruminal. 

Para que este sistema seja rentável ao produtor, é necessário que seja executado um 

bom planejamento alimentar, que permita adquirir os insumos alimentares em períodos cuja 

oferta elevada permita um custo de aquisição menor, observando-se a disponibilidade local e 

a constância na oferta quantitativa ao longo do ano (PEREIRA et al., 2008). Isto porque, a 

dieta no confinamento deverá conter adequados níveis de proteína e de energia, com 

ocorrência da maximização do uso de concentrados, que elevam o custo de produção 

(MEDEIROS et al., 2008). 
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O sucesso de um sistema de produção depende, em grande parte, do manejo 

nutricional o qual os animais são submetidos (SILVA et al., 2010), com o nível de utilização e 

intensificação de cada sistema fortemente ligado ao valor nutritivo da forragem, bem como a 

quantidade de concentrados distribuídos (MORAND-FEHR et al., 2007). Além disso, deve-se 

considerar também que, em geral, todas as zonas de clima árido e semiárido apresentam o 

peso da diversidade de suas condições físicas, ecológicas, socioeconômicas e políticas, e um 

problema em comum: a fragilidade do equilíbrio de seus ecossistemas e, consequentemente, o 

perigo de degradação de seus recursos, provocado na maioria dos casos, pela intervenção do 

homem (BENÍCIO et al., 2011). 

 

A influência do sistema de produção na qualidade do leite e queijo 

Ácidos graxos 

O número de estudos sobre os efeitos da pastagem e outras composições de dieta sobre 

os ácidos graxos do leite e do queijo tem aumentado nos últimos anos (CHION et al., 2010; 

PAJOR et al., 2012; BONANNO et al., 2013). Isto porque, tem sido demonstrado que a 

alimentação animal exerce grande influência sobre as propriedades nutricionais do leite e 

queijo, em especial no perfil de ácidos graxos (COPPA et al., 2011a). 

Em comparação com os animais alimentados com feno e silagem em sistemas de 

produção intensivo, os ruminantes da agricultura extensiva alimentados com pastagem fresca 

produzem leite e queijo mais rico em ácido graxos poli-insaturados e CLA (CHILLIARD et 

al., 2007) e a abundância desses componentes aumenta proporcionalmente com a quantidade 

de forragem fresca ingerida (FERLAY et al., 2008). Assim, a composição de ácidos graxos do 

leite tem uma relação com a composição de ácidos graxos das plantas. O teor de ácidos graxos 

de ervas e forragens é formado por uma elevada proporção de ácido linolênico (18:3n3), 

enquanto que na silagem de milho e nos grãos de cereais, apesar da quantidade semelhante de 

ácidos graxos totais, o ácido linoleico (18:2n6) predomina (PALMQUIST et al., 2005). 

Morand-Fehr et al. (2007) reportam que o percentual de ácido linoleico conjugado 

(CLA) e ácido vacênico (C18:1trans11) na gordura do leite parecem estar fortemente ligados 

ao teor de ácido linoleico (C18:2n6) e de ácidos graxos poli-insaturados (AGI) dos alimentos 

disponíveis para consumo pelo animal. De acordo com Chilliard et al. (2003), isso ocorre pois 

o ácido linoleico presente no alimento é hidrogenado no rúmen e produz ácido vacênico, que 

é utilizado como precursor na síntese de CLA no tecido adiposo e na glândula mamária. 

Para compreender melhor o efeito que a composição de ácidos graxos da alimentação 

animal tem sobre o perfil de ácidos graxos dos produtos lácteos, é importante conhecer o 
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processo de hidrólise e biohidrogenação que ocorrem no rúmen animal. De acordo com Costa 

et al. (2009), quando os lipídios da alimentação entram no rúmen, inicialmente ocorre uma 

hidrólise das ligações ésteres dos triglicerídeos, dos fosfolipídios e dos glicolipídios, 

liberando o glicerol e produzindo ácidos graxos voláteis e esta hidrólise envolve as lipases 

extracelulares que são produzidas por bactérias ruminais. Com os ácidos graxos na forma 

livre, uma segunda transformação ocorre com os lipídios dietéticos que passam no rúmen: a 

biohidrogenação dos ácidos graxos poli-insaturados. A etapa inicial da biohidrogenação 

ruminal dos ácidos linoleico e linolênico envolve uma isomerização da dupla ligação cis-12 à 

configuração trans-11, tendo por resultado um ácido graxo dienoico ou trienoico conjugado. 

Em seguida, ocorre uma redução da dupla ligação cis-9, resultando no ácido vacênico (C18:1 

trans-11) (COSTA et al., 2009). 

A ação da enzima -9 desaturase, presente no intestino e na glândula mamária, atua 

sobre o ácido vacênico, formando então o principal isômero do CLA, o ácido rumênico 

(C18:2cis-9trans-11) (BAUMAN et al., 2006). O ácido linoleico conjugado (CLA) também 

pode ser formado a partir do ácido linoleico (C18:2), por meio da ação do Butyrivibrio 

fibrisolvens (EVANS et al., 2002). A conversão do ácido rumênico a ácido vacênico 

(C18:1trans-11) é catalisada por uma redutase. A etapa final é dada por mais uma redução do 

ácido vacênico produzindo o ácido esteárico (C18:0) (COSTA et al., 2009). Alguns ácidos 

graxos C18 insaturados ou seus intermediários podem “escapar” da biohidrogenação ruminal 

sem alteração estrutural. Entre estes intermediários estão o CLA e o ácido vacênico (Figura 

2). 

Pajor et al. (2012), ao compararem os ácidos graxos de queijos caprinos alimentados 

em sistema de pastagem e confinamento, observaram que o queijo do leite de animais que 

pastavam apresentou maior teor de ácido linolênico, que foi associado ao fato da grama da 

pastagem ter sido também mais rica nesse ácido. Em comparação com o queijo produzido 

através de agricultura intensiva, Bonnano et al. (2013) observaram que os queijos produzidos 

através de sistema extensivo foram mais ricos em ácidos graxos poli-insaturados totais, em 

ácidos graxos da família n-3 e em ácidos graxos de cadeia ramificada, bem como em ácido 

linoleico conjugado (C18:2cis-9, trans-11). No estudo de Coppa et al. (2011a), os ácidos 

graxos do leite de vacas alimentadas em confinamento com feno e concentrado, vacas 

alimentadas que pastavam de forma contínua em uma flora diversificada e vacas que 

pastavam de forma rotacional foram comparados. O leite de vacas em pastagem contínua foi 

mais rico em isômeros totais de cis-C18:1, em ácidos graxos monoinsaturados, e nos ácidos 

graxos essenciais n-3 e n-6, enquanto que o leite de vacas em pastagem rotacional foi mais 
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rico em isômeros totais de trans-C18:1, ácido rumênico e ácidos graxos poli-insaturados. 

Estes autores justificaram as diferenças nos perfis de ácidos graxos entre leites de pastagem 

contínua e rotacional pelas diferenças na qualidade da grama e pela composição botânica da 

pastagem. O sistema de pastagem rotacional apresentava maior quantidade de espécies da 

família Poaceae, enquanto que o grupo de pastagem contínua apresentava maior quantidade 

de espécies de plantas dicotiledôneas (COPPA et al., 2011a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Caminho da síntese endógena do ácido rumênico (CLAcis9trans11). (Fonte: 

Adaptado de BAUMAN et al., 2003 apud COSTA et al., 2009). 

 

Além disso, é importante destacar os efeitos na saúde e nutrição do leite e derivados 

de diferentes sistemas de produção animal. De acordo com Pajor et al. (2012), a pastagem é 

uma fonte dietética de ácidos graxos essenciais da família n-3 e aumenta a oferta de ácidos 

graxos n-3 no leite de ruminantes. Os ácidos graxos poli-insaturados, incluindo o ácido 

linoleico conjugado (CLA) e ácidos da família n-3, têm apresentado efeito positivo na saúde 

humana, especialmente em relação ao seu potencial anticancerígeno (BOUGNOUX et al., 

2010; SAVOINI et al., 2010), na prevenção e melhora de doenças cardiovasculares (LU et al., 

2011), inflamação (FIGUERAS et al., 2011) e envelhecimento (DYALL et al., 2010). 

O ácido linolênico é precursor de outros ácidos graxos poli-insaturados da família n-3, 

tais como o ácido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5n3) e ácido docosahexaenoico (DHA) 

(C22:6n3), que são necessários para diversos processos metabólicos no corpo humano, além 

de auxiliarem na prevenção de doença cardíaca coronária (DCC) (PAJOR et al., 2012). O 

enfoque do mercado para produtos de origem animal direcionado para a busca de alimentos 
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com menores teores de gordura e com perfil de ácidos graxos que os caracterize como 

alimento funcional vem aumentando. Assim, cresce também os estudos e as tentativas de 

modificação na gordura do leite de ruminantes do ponto de vista de alegação de propriedades 

funcionais, visando principalmente a redução da razão entre os ácidos graxos 

saturados:insaturados, o aumento no nível de ácidos graxos poli-insaturados, especialmente 

do grupo ômega-3 e o aumento no conteúdo de ácido linoleico conjugado (CLA). 

 

Compostos voláteis 

Em produtos frescos, como frutas, vegetais e leite, componentes do sabor são muito 

abundantes. Os odores podem ser provocados por numerosas classes de compostos, tais como 

terpenos, álcoois, cetonas, aldeídos, ésteres, ácidos graxos livres de cadeia curta e média, 

lactonas, compostos fenólicos e compostos de enxofre (FEDELE et al., 2005; LONGO et al., 

2006). Os compostos voláteis são compostos de baixo peso molecular, presentes no alimento 

em concentrações muito pequenas, e variam quanto a sua natureza química e valor de 

threshold (limiar mínimo de percepção, ou seja, a menor concentração necessária para o 

indivíduo detectá-la) (QUEIROGA et al., 2005). Esses compostos desempenham um papel 

determinante no sabor, uma vez que representam o aroma do alimento e sua presença, 

conteúdo e composição têm influência sobre a qualidade de um produto (DELGADO et al., 

2010; 2011; MILOSAVLJEVIC et al., 2012). 

Uma característica específica dos compostos de sabor é a interação com o sistema 

olfativo humano, induzindo a uma sensação de odor ou aroma específico, e para produzir uma 

resposta sincronizada e integrada, denominada de sabor ou flavor (QUEIROGA et al., 2005) 

(Figura 3). O termo sabor é definido como sendo uma sensação induzida pelo alimento 

tomado na boca, que é percebida principalmente pelos sentidos do gosto e aroma (JÈLEN et 

al., 2012). Para alcançar os receptores olfativos humanos, o composto precisa ser volátil, 

embora nem todo composto volátil desempenhe papel significativo na formação do aroma do 

produto. Alguns compostos voláteis relacionados com o sabor do leite e derivados estão 

diretamente relacionados com a dieta do animal que o produziu. Essa produção pode ter duas 

hipóteses principais quanto a sua origem: nas plantas consumidas pelo animal ou são produtos 

da digestão de precursores (KURKA & RANKIN, 2006). A maior parte dos compostos 

voláteis do leite é formada durante a digestão e metabolismo, devido a alterações dos 

componentes alimentares por processos microbianos e enzimáticos até a síntese mamária 

(ADDIS et al., 2006). Os compostos voláteis do queijo podem ser provenientes de duas 

origens diferentes: a maioria resulta do metabolismo de micro-organismos do queijo, da 
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microbiota endógena do leite cru ou de bactérias tecnológicas. Além disso, durante o 

processamento e maturação do queijo, os principais componentes do leite (proteína, gordura e 

lactose) são submetidos a reações que liberam vários compostos voláteis (McSWEENEY & 

SOUSA, 2000). Em alguns casos surgem diretamente da alimentação, como alguns 

monoterpenos e sesquiterpenos que são de origem vegetal (BUGAUD et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Interação dos compostos voláteis emitidos por um alimento com o sistema olfativo 

humano (Fonte: Adaptado de ROCHA, 2009). 

 

A partir da composição volátil de um alimento é possível obter várias informações: A 

primeira informação importante é sobre o aroma do alimento, que pode ser definido como o 

conjunto de sensações olfativas e gustativas que o alimento transmite ao consumidor através 

do olfato, resultante dos diferentes compostos voláteis e/ou semivoláteis emitidos pelo 

alimento (ROCHA, 2009). Os compostos que contribuem para o aroma têm que estar 

presentes em concentração igual ou superior ao seu respectivo limite de percepção sensorial, 

que é a concentração mínima necessária de um dado composto que permite o reconhecimento 

do seu aroma e estes limites são diferentes de composto para composto, e podem variar para o 

mesmo composto, pois também dependem do tipo de matriz (alimento sólido, líquido, gordo, 

etc) (ROCHA, 2009). Quando os caprinos são alimentados em sistema de pastagem, a sua 

alimentação pode variar de uma época para outra, pois eles mudam as plantas e as partes 

aéreas selecionadas, de acordo com a vegetação disponível, o estágio de desenvolvimento das 

plantas e as condições climáticas e esta diversificação da dieta pode influenciar o teor de 
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compostos voláteis do leite, e sua presença e variedade tem efeito sobre o sabor e aroma 

(FEDELE et al., 2005).  

A segunda informação importante que pode ser obtida a partir da composição volátil 

do leite e queijo é a detecção de marcadores vegetais úteis para ligar o alimento a sua origem. 

Os marcadores vegetais são compostos que não são sintetizados por animais e cuja ocorrência 

nos produtos ou tecidos animais é devido ao alimento que eles consumiram (PRACHE et al., 

2005).  Os terpenos são compostos voláteis derivados do metabolismo secundário das plantas 

e podem ser usados para identificar o tipo de alimento ingerido pelo animal (KALAC, 2011).  

Os terpenos têm sido utilizados como parâmetro útil para rastreabilidade da origem do 

produto e isso tem se tornado comum, especialmente para produtos lácteos de Origem 

Protegida ou de Indicação Geográfica Protegida (PRACHE et al., 2005; KALAC, 2011). Essa 

composição de terpenos nas plantas e nos produtos lácteos também sofre influência da 

composição botânica da pastagem. Bugaud et al. (2001) observaram que as pastagens ricas em 

dicotiledôneas são mais ricas em terpenos, tanto em termo de diversidade quanto de 

quantidade. Contrapondo, as pastagens ricas em gramíneas são pobres em terpenos e, 

portanto, resultam em queijos pobres em terpenos. 

A terceira informação se refere aos benefícios que a ingestão de alimentos que 

contenham determinados compostos voláteis possam trazer para a saúde humana. Alguns 

estudos (BAKIR et al., 2008; BREWER et al., 2011) têm demonstrado propriedades dos 

terpenos, tais como efeitos antibacterianos, anticancerígenos, antioxidantes e anti-

inflamatórios, o que torna a presença destes compostos nos produtos lácteos ainda mais 

importante. 

 

Atributos sensoriais 

A aceitabilidade de um alimento pelo consumidor depende bastante das características 

sensoriais que apresenta. A qualidade sensorial do leite e do queijo é um reflexo de muitos 

fatores relacionados às suas condições de produção, como o manejo animal, a genética, a fase 

fisiológica e a alimentação, que refletem nos aspectos microbiológicos e de composição 

química. Além disso, a tecnologia de fabricação do queijo é uma etapa crítica que influencia a 

qualidade sensorial (COUNON et al., 2004). 

Vários estudos (ABILLEIRA et al., 2010; COPPA et al., 2011a; BONANNO et al., 

2013) têm sido realizados para esclarecer os efeitos da alimentação animal nas propriedades 

sensoriais do leite e do queijo. Algumas diferenças entre queijos derivados de pasto e de 

forragens preservadas ou concentrados são conhecidas. No entanto, uma ampla variabilidade 
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nas propriedades sensoriais de queijos derivados de pasto tem sido relatada, dependendo do 

manejo do pastejo, da composição botânica e estádio fenológico (COPPA et al., 2011a). 

Comparado com dietas a base de feno, leite de cabras criadas no sistema à pasto 

fornece queijos mais suaves, mais cremosos, mais elásticos e amarelados, com odor mais 

amargo e mais intenso e sabor caprino mais forte, azedo e amargo (AGABRIEL et al., 2004, 

CARPINO et al., 2004). A menor firmeza na textura e maior cremosidade do queijo de pasto 

em comparação aos queijos derivados de alimentação com feno tem sido justificada 

principalmente pela diferença no perfil de ácidos graxos do leite, em especial pela razão 

C18:1cis9/C16:0 e pelo conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) que são 

superiores em leites de animais alimentados a pasto (CHEN et al., 2004; HURTAUD et al., 

2009; COPPA et al., 2011b).  

A composição botânica da pastagem também parece influenciar os atributos sensoriais 

do leite e derivados. Pastagens ricas em plantas da família Poaceae têm sido associadas a 

queijos com notas aromáticas fortes e uma textura mais elástica, mais firme e coesa, enquanto 

as espécies dicotiledôneas adicionam um aroma frutado ou animal e notas amargas 

(BUGAUD et al., 2001).  

Soryal et al. (2004), investigaram o efeito da alimentação na pastagem com diferentes 

níveis de concentrado na qualidade sensorial do queijo caprino e observaram que a maior 

pontuação para o atributo sabor foi obtida no queijo do grupo que não recebeu suplementação 

concentrada. Uma suplementação de óleos vegetais nas dietas de cabras leiteiras em 

confinamento foi realizada por Medeiros et al. (2013) e os atributos sensoriais do queijo de 

cabra foram analisados por meio de análises quantitativas descritivas. A adição de diferentes 

óleos na dieta de cabras leiteiras promoveu mudanças entre os tratamentos apenas dureza e na 

aparência externa. 

Os estudos envolvendo o efeito do sistema de produção na qualidade sensorial são 

mais frequentes com leite de vaca. Villeneuve et al. (2013), utilizaram um teste triangular, 

observaram que os provadores conseguiram perceber diferenças entre o leite de vacas 

alimentadas com feno e leite de vacas alimentadas com pasto. No estudo de Coppa et al. 

(2011b), o painel sensorial não conseguiu perceber diferença entre queijos de leite de vacas 

alimentadas em pastagem rotacional e contínua, em 12 semanas de amadurecimento. A 

diferença só tornou perceptível após 24 semanas, quando o queijo de animais alimentados 

com pastagem contínua apresentou odor mais intenso, aroma mais intenso e persistente, gosto 

mais pungente e mais salgado do que o queijo de animais em alimentados com pastagem 

rotacional. Croissant et al. (2007) também realizaram estudo com painelistas treinados, onde 
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foi percebido maior intensidade de sabor “gramínea” no leite de vacas alimentadas no pasto 

do que no leite de vacas alimentadas com concentrado e feno. Também foi observado que o 

leite de vacas alimentadas com concentrado e feno foi caracterizado com maior intensidade de 

sabor doce, com os descritores sensoriais “caramelo” e açúcar”.  

As respostas sensoriais em seres humanos podem ser explicadas pela presença de 

compostos voláteis e não voláteis no leite e queijo. Os compostos voláteis do leite 

influenciam na sua aceitação e a gordura do leite é um nutriente muito importante e contribui 

significativamente com a formação do flavour caprino, especialmente pela relação 

lipídios/lipólise (COSTA et al., 2009). Sanz Sampelayo et al. (2007), afirmam que a natureza 

da gordura desses produtos, além de ser um nutriente fundamental, é responsável pela origem 

de odores agradáveis ou desagradáveis. Uma característica peculiar do leite caprino deve-se a 

presença de ácidos graxos de cadeia curta (capróico - C6:0, caprílico - C8:0, cáprico C10:0), 

com teores duas vezes maiores que no leite de vaca, tornando-os quimicamente e 

sensorialmente distintos (COSTA et al., 2009). 

 

CONCLUSÃO 

A região semiárida apresenta potencial para criação de ruminantes leiteiros, em 

especial para a caprinocultura. A produção de alimentos para o rebanho no semiárido é 

desafiadora, por conta das condições adversas do meio que influenciam de forma quantitativa 

e qualitativa a forragem. Para garantir a exploração racional e sustentável deste ambiente é 

fundamental o conhecimento dos fatores climáticos que interferem no seu bioma (Caatinga), 

objetivando possibilitar maior tempo de pastejo durante o ano, pois o sistema de produção 

realizado no pasto com suplementação é a forma mais econômica para o produtor, graças à 

economia de custos com rações concentradas. A criação de caprinos leiteiros na pastagem do 

semiárido brasileiro deve ser valorizada e incentivada, pois além de favorecer a geração de 

renda, fornece a produção de leite e queijo com composição de ácidos graxos e voláteis mais 

interessante para o consumidor, que procura por alimentos contendo gordura considerada 

mais saudável, bem como compostos de sabor e aroma que remetam a origem do produto e 

com alegação funcional.  
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Abstract 

The CCD in conjunction with response surface methodology was shown to be an adequate 

statistical tool for the optimization of extraction conditions of volatile compounds in caprine 

milk by using SPME headspace. Through this statistical methodology, it was possible to 

identify the best conditions to maximize the response variable and the number of volatile 

compounds, corresponding them to 15 minutes for equilibrium time, 30 minutes for extraction 

time and 45 °C for extraction temperature. Using these conditions, 19 different volatile 

compounds were identified, with a profile that comprises compounds belonging to the 

following classes: carboxylic acids, alcohols, aldehydes, ketones, hydrocarbons, terpenoids 

and furans. Amongst these compounds, octanoic acid (caprylic acid) and decanoic acid 

(capric acid) can be highlighted with having larger relative areas, and they are volatile fatty 

acids that relate to the characteristic flavor presented in caprine milk.  

Keywords: flavor, gas chromatography, mass spectrometry, response surface. 

 

Resumen 

El CCD en combinación con la metodología de superficie de respuesta ha demostrado ser una 

herramienta estadística adecuada para la optimización de las condiciones de extracción de 

compuestos volátiles en la leche caprina mediante el uso de SPME de espacio de cabeza. 

Mediante esta metodología estadística, fue posible identificar las mejores condiciones para 

maximizar la variable de respuesta y el número de compuestos volátiles, que corresponde a 15 

minutos para el tiempo de equilibrio, a 30 minutos de tiempo de extracción y 45 °C para la 

temperatura de extracción. Utilizando estas condiciones, se identificaron 19 volátiles 

diferentes, con un perfil que comprende compuestos que pertenecen a las siguientes clases: 

ácidos carboxílicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, hidrocarburos, terpenos y furanos. Entre 

estos compuestos, el ácido octanoico (caprílico) y ácido decanoico (cáprico) son destacados 

por tener áreas relativas más grandes, y son ácidos grasos volátiles que están relacionados con 

el sabor característico presentado en la leche de cabra. 

Palabras clave: sabor, cromatografía de gases, espectrometría de masas, superficie de 

respuesta. 

*Corresponding author: E-mail: rcqueiroga@uol.com.br. Tel: +55 83 32167826 
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1. Introduction 

One of the most important criteria that determine the choice and acceptance of a food 

product by consumers is the flavor, which results from a complex balance between taste and 

aroma. Volatile compounds play a key role in this context, as they influence the aroma of the 

food, and their presence, content and composition have an influence on product quality 

(Milosavljevic et al. 2012; Delgado et al. 2011; Delgado et al. 2010). 

Milk flavor is formed by a variety of chemical compounds, including carboxylic acids, 

alcohols, aldehydes, ketones free fatty acids, sulfur compounds. These compounds are 

possibly derived from plants consumed by the animal, being transferred from its fodder to the 

milk through the rumen, or are products of the digestion of precursors (Kurka & Rankin, 

2006; Queiroga et al. 2005). 

The results of the analysis of aromatic compounds depend on the detection and 

isolation techniques. Volatile compounds are commonly analyzed by gas chromatography 

(GC) coupled with mass spectrometry (MS), with a step of prior extraction and pre-

concentration of the volatile fraction (Tunick et al. 2013; Delgado et al. 2010). 

Solid phase micro extraction (SPME) technique is currently the predominant method 

for extraction of volatile compounds in some foods. The reason is that this technique requires 

only a small amount of a sample, allowing the isolation of volatile compounds from solid and 

liquid matrices in a fast and simple way (Jelèn et al. 2012; Delgado et al. 2010). 

The principle of headspace SPME is based on partition equilibrium of analytes among 

fiber, sample and headspace (Mitelut et al. 2011). The analysis consists in capturing the 

analyte in a chemically modified fused silica fiber, coated with an appropriate film material, 

which is exposed to the environment where the volatile compounds are to be extracted. The 

extraction phase can be placed directly in the liquid phase or in contact with the vapor in 

equilibrium (headspace) above the liquid or solid sample. After a certain period of time 
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required to establish equilibrium between the phases involved, the fiber is repositioned inside 

the needle (Dórea et al. 2008). 

According to Liu and Yang (2002), the reproducibility and sensitivity of the analysis 

of volatile compounds by headspace SPME is greatly influenced by the vapor pressure of the 

flavor compounds in the bottle containing the sample. Thus, to optimize the extraction of 

volatile compounds by SPME technique, thermodynamic knowledge of this method is 

fundamental, allowing for the identification of the factors that influence its kinetic (Dórea et 

al. 2008). Time and temperature are the two most important factors affecting the vapor 

pressure and equilibrium of volatile compounds in the bottle (Liu & Yang, 2002; Pellati et al. 

2005). 

Statistical optimization of experiments is employed to improve system performance 

and increase the yield of the process without increasing the cost (Bay & Boyaci, 2007). 

Central composite design (CDD) in conjunction with response surface methodology (RSM) 

enables the evaluation of the effects of many independent variables and their interactions by 

using a small number of experiments, overcoming the disadvantages of other statistical 

techniques that evaluate only one parameter at a time. 

The use of SPME for analysis of volatile compounds has been previously reported in 

bovine milk (Karatapanis et al. 2006) and ovine milk (Vasta et al. 2012; Povolo et al. 2007), 

but data for caprine milk are scarce. Queiroga et al. (2005) performed an optimization of 

extraction conditions of volatile compounds in caprine milk, however using the extraction and 

simultaneous concentration technique. Thus, this study aimed to carry out the optimization of 

extraction conditions of volatile compounds in caprine milk by using the SPME technique, in 

order to promote preliminary knowledge of some variables that affect this process, as well as 

to identify some compounds that contribute to caprine milk flavor and. 

 



58 
 

2. Materials and methods 

2.1. Samples 

The milk was obtained from twelve Saanen goats, raised in an intensive system at the 

Department of goat and cattle breeding of the Centre for Humanities, Social and Agrarian 

Sciences at the Federal University of Paraíba (UFPB - Paraíba, Brazil). The animals were 

manually milked, and about 200 mL of milk from each animal was collected. The raw milk 

was then mixed and homogenized, packaged in polypropylene bottles and stored at 4 °C until 

the analysis. The analytical procedures were carried out at the Laboratory of Food Chemistry 

and at the Laboratory of Flavor of the Food Engineering Department, Technology Center of 

the Federal University of Paraíba (DEA/CT/UFPB).  

 

2.2. Optimization of extraction of volatile 

Central composite design (CCD) for three independent variables was used in this 

study, where the independent variables selected were the equilibrium time (min), the 

extraction time (min) and the extraction temperature (°C). The codified levels of the variables 

and their real values are shown in Tab. 1. The experimental design included 17 assays, eight 

factorial (the combinations of variables at -1 and +1), six axial (one variable set to ± α and 

another set to 0) and three repetitions at the central point (three variables set to 0) (Tab. 2). 

The response variables were the number of chromatographic peaks and the sum of the areas of 

the chromatographic peaks. Due to systematic errors, all the experiments were carried out 

randomly to minimize the effect of unexplained variability on the observed responses. The 

estimate of the optimal conditions for the extraction of volatile compounds was also 

performed based on the proposed statistical models and with the help of simultaneous 

optimization technique called "desirability". The software Statistic 5.0 was used for the 

calculation and the results were analyzed by Response Surface Methodology (RSM).   
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2.3. HS-SPME-GC/MS Analysis 

Raw caprine milk (20 mL) was placed in a 100 mL flask and heated, following the 

experimental conditions presented in Table 2, before exposure of the fiber. After the heating 

period, the gray fiber (Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane - DVB/CAR/PDMS-

50/30 mM-Supelco, Bellefonte, PA) was exposed to the headspace, with the gas phase above 

the sample remaining exposed for a period of 14 to 46 minutes (according to Tab. 2). This 

entire procedure was performed in a water bath with magnetic stirring at 700 rpm. The fiber 

was then retracted into the needle and transferred to the injector gas chromatograph (Varian 

Saturn 3800 2000R), VF-5MS column (60m x 0.25mm x 0.25 mM) coupled with a mass 

detector (Varian Saturn 2000R 2000) where the analytes were desorbed for 10 minutes. The 

oven temperature programming chromatograph started at 40 °C for 10 minutes, then increased 

5 °C per minute until reaching 240 °C, and maintaining this temperature for 11 minutes with 

total run time equal to 61 minutes. The injector temperature was maintained at 250 °C, and 

Helium gas was used as the carrier gas at a constant flow rate of 1.0 mL per minute. The mass 

spectrometer was operated by impact electrons with a source temperature of 200 °C, and 

ionization energy of 70 V, scan range of m/z 29 to m/z 400 to 3.33 scans/s. For the 

identification of the volatile compounds, a standard solution of n-alkane counterparts (C8-C25 

– Sigma Aldrich Chemie GMbH. Steinheim, Germany) was examined before sample injection 

in order to obtain the subsequent calculation of the Linear Retention Index (LRI) of volatile 

compounds. For the identification of compounds, the spectra bank's own library of GC/MS, 

NIST/EPA/NIH Mass Spectral Database (Version 1.7) was used, and the spectra and values of 

LRI volatile were also compared with the literature data. After identification of compounds, 

normalization of the volatile areas was performed. 
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2.4. Statistical Analysis 

The regression coefficients for linear, quadratic, and interaction terms were 

determined by multiple linear regression (MLR). The significance of each regression 

coefficient was statistically assessed by computing the t-value from pure error obtained from 

the replicates at the central point of this experiment. Analysis of variance (ANOVA), with a 

confidence level of 95% (p < 0.05) was used to validate the model. The regression 

coefficients were then used to generate response surfaces (Rodrigues; Iemma, 2014). All 

calculations and graphics were performed using the software Statistica®, version 7.0 

(Statsoft, USA).  

 

3. Results and discussion 

3.1. Optimization by RSM  

HS-SPME is an equilibrium technique that requires a preceding step of sampling 

optimization conditions in order to obtain high recoveries of volatile compounds and 

satisfactory precision of the method. The responses for the 17 assays performed are shown in 

Tab. 2. The three independent variables studied influenced (p < 0.05) the number of 

chromatographic peaks, and it was possible to obtain adjusted quadratic model that describe 

the effects of these independent variables on the evaluated response. However, interaction 

effects were not observed (p > 0.05).  

To represent the variable Y1 (number of chromatographic peaks) as a function of the 

codified values of independent variables that were significant at 95% confidence, one adjusted 

quadratic model were generated (Eq. 1). That model presented determination coefficient (R²) 

of 0.80, indicating that 80.0 % of the experimental data variability is explained by that model. 

In the ANOVA results for Y1, where it is observed that the F value calculated for the 

regression was greater than the tabulated F value, indicating that the models offered 
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significant statistics (Rodrigues & Iemma, 2014).
 
Response surfaces were generated from 

these obtained quadratic model (Fig. 1), in order to identify the optimal conditions. The 

response surfaces were generated considering two factors at a time, setting the third factor at 

the central point. 

 

 

The solid phase micro-extraction is based on kinetic mass transfer between phases and 

on the thermodynamics that describes the partition equilibrium of analytes between the 

sample and the extraction phase (Valente & Augusto, 2000). The thermodynamic knowledge 

of the SPME technique and the identification of factors that affect its kinetics are useful to 

achieve the objective of the analysis in the shortest time possible (Dórea et al. 2008). In this 

study, the SPME was carried out in headspace mode, which comprises three phases: the 

liquid sample, the vapor phase over the liquid sample (headspace) and the extraction phase 

(fiber). According to Pellati et al. (2005), the equilibrium time (Teq, min), the extraction time 

(Tex, min) and the extraction temperature (T, °C) are the three most important variables that 

affect the vapor pressure and the balance of volatiles in headspace. 

By analyzing the response surfaces generated by the model, it was possible to 

visualize optimum ranges, since the quadratic effect of independent variables were significant, 

showing negative values, it was possible to obtain concave-up surfaces exhibiting maximum 

points, hence allowing process optimization. Temperature is a very important parameter that 

can affect the extraction of volatile compounds in SPME, as the solute is needed from the 

sample during extraction to vaporize into the gas phase by heating the sample (Yilmazcan et 

al. 2013).  

The results indicated that temperatures ranging from 45 to 55 °C lead to a greater 

amount of volatile compounds, confirmed by the higher number of chromatographic peaks 

Y1 = 16.87 – 1.59Teq – 1.50Teq² + 1.83Tex – 3.27Tex² + 1.92T– 2.38T² + 1.25TexT (1) 
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and by the higher total area. However, at lower or higher temperature (outside that range), the 

extraction efficiency starts to decrease. According to Feng et al. (2008), lower temperatures 

prevent the volatilization of volatile compounds while increasing temperature is important to 

accelerate the transfer of the volatile compounds from the milk to the fiber. As temperature 

increases, more analytes are released from the matrix (sample) to the upper space, a process 

that increases the extraction (Zhang et al. 1994). This is because increasing temperature also 

increases the partitioning constant of the analytes in favor of the gas phase; thus favoring the 

analyte concentration between the sample and the headspace, thereby reaching the 

equilibrium in a shorter time (Heidari et al. 2008).
 
However, at high temperatures, the 

partition coefficient of the headspace to the coating (fiber) decreases and the optimum 

extraction temperature is determined by interactions amongst the sample, the fiber and the 

analytes (Zhang et al. 1994). 

The equilibration time can be defined as the time required to form a headspace (gas 

phase above the milk sample) and an equilibrium between the liquid phase and the gas phase. 

From the response surfaces, it can be observed that the number of chromatographic peaks and 

the total area of the peaks are higher when the equilibrium time ranges from 10 to 15 minutes. 

Riener et al. (2009) adopted a time of 15 minutes to equilibrate a pasteurized bovine milk 

sample prior to exposure of the fiber. The equilibration time decreases with the excitement of 

the array, as this makes the contact of the analyte with the fiber easier (Valente & Augusto, 

2000). 

The extraction time is defined as the time that the extraction phase (fiber) was exposed 

to the headspace. After equilibration in the headspace, the SPME sampler is inserted into the 

vial containing the sample and the fiber is exposed to adsorb the compounds present in vapor 

phase (Garruti et al. 2011; Valente & Augusto, 2000). According to Feng et al. (2008) the 

increase in adsorption (extraction) of volatiles is explained by the fact that the mass transfer of 
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the analytes is accelerated and the balance amongst the three phases (liquid - gas - fiber) is 

established more quickly when the sample is shaken vigorously with a magnetic stirring bar, 

as observed in our study. The interpretation of the response surfaces indicated that the highest 

number of chromatographic peaks and a higher total area are observed when the extraction 

time used is in the range of 30 to 35 minutes. In the study of Povolo et al. (2007), an 

extraction time of 30 minutes was adopted to extract volatile compounds from the headspace 

in sheep milk. 

Data on the optimization of parameters such as extraction temperature, equilibrium 

time and extraction time on the extraction of volatile compounds in caprine milk by using 

SPME technique was not found in the available literature. However, other studies have been 

conducted with the optimization of these parameters in other foods. Pellati et al. (2005) also 

observed an improvement in the extraction of volatile organic compounds by increasing 

extraction temperature; however, they did not observe any changes in the qualitative and 

semi-quantitative composition of the volatile compounds from fruits of Evodia species at 

temperatures above 80 °C. The fiber exposure time (extraction time) showed a high effect on 

the extraction of volatile compounds from the headspace of a sugarcane alcoholic beverage 

(Garruti et al. 2011). These authors also observed that increasing temperature from 25 °C to 

50 °C caused a significant reduction in the number of chromatographic peaks and in the total 

area of the chromatogram, whereas the equilibration time had no significant influence on 

those responses.  

 

3.2. Desirability  

The diagram of the desirability function obtained via statistical function called 

"profiles values predicted and Desirability" describes the optimized conditions of extraction 

of volatile compounds within the ranges of values established in the experiments. In Fig. 2 it 

is observed that at the intersection of dashed lines is the optimal values which indicate the 
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optimal parameters for this study are the values corresponding to the center point region for 

the three independent variables. The optimization desirability value was 0.84886, which is 

considered an excelent and acceptable value (Akhanazarova & Kafarov, 1982).  

Thus, by analyzing the experimental results of response surface and desirability 

function, it was decided that the best conditions to maximize the response variables at the 

levels studied correspond to 15 minutes for equilibration time (level 0), 30 minutes for 

extraction time (level 0) and 45 °C for extraction temperature (level 0). These values were 

used for the extraction and identification of volatile compounds in caprine milk. 

 

3.3. Volatile compounds of caprine milk 

Once the analytical conditions for the extraction of volatile compounds was 

established, the analysis of five caprine milk samples was carried out. Nineteen compounds of 

the following classes were identified: carboxylic acids (3), alcohols (3), aldehydes (3), 

ketones (2), hydrocarbons (5), terpenoids (1) and furans (2) (Tab. 3). Fig. 3 shows the 

chromatogram of total ion in caprine milk. 

The same amount of volatile compounds was identified by Povolo et al. (2007) in 

ovine milk and by Mounchili et al. (2005) in bovine milk. The number of compounds 

detected in the milk samples was likely smaller than the number found in raw milk prior to 

analysis. This is because some micro-organisms and native milk enzymes may have been 

inactivated during the heating of the sample in the analysis, resulting in a decreased formation 

of volatile compounds (Tunick et al. 2013).  

Amongst the identified compounds, octanoic acid (caprylic) and decanoic acid (capric) 

stand out with larger relative areas (%). These volatile fatty acids are reported to be 

responsible for the characteristic flavor in caprine milk (Ribeiro & Ribeiro, 2001). According 

by Mele et al. (2008), caprylic acid (8:0) and capric acid (10:0) are among the most 

characteristic fatty acids of goat‟s milk and are named after the species name. They are 
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characterized by a sharp and persistent odour, typical of goats. Carboxylic acids are not only 

aroma compounds, but they are precursors of other compounds such as methyl ketones, 

alcohols, aldehydes, lactones, esters (Collins et al. 2003). In relationship to the ketones, 2-

heptanone is produced from the β-oxidation and decarboxylation of free fatty acids (Marilley 

& Casey, 2004) and 2-nonanone was described as “hot milk” odour (Carpino et al. 2004), and 

possibly originated from the heating milk for analysis.  

Some of the chemical compounds that contribute to the milk flavor are directly linked 

to the diet of the animal. Povolo et al. (2007) identified the volatile compound limonene in the 

grazing by sheep and also in their milk, suggesting that this monoterpene may be derived 

from animal feed. The aldehyde nonanal was described as "soapy" odour, and also was 

identified in some plants consumed by sheep and cheese made with the corresponding milk 

(Carpino et al. 2004). Nonanal and heptanal are aldehyde that are formed from the oxidation 

of polyunsaturated fatty acids, which are present in large quantities in plants consumed by 

animals (Morand-Fehr & Tran, 2001; Elmore et al. 2005).
  

Two main hypotheses are that they are originated from the plants consumed by the 

animal or they are produced through the digestion of precursors (Kurka & Rankin, 2006).
 

Most of these volatile organic compounds (such as several low molecular weight alcohols and 

ketones) are considered to be of metabolic origin (Coppa et al. 2011). During digestion and 

metabolism, changes that occur in feed components result in the most part of the volatile 

compounds present in milk, due to microbial and enzymatic processes up to the mammary 

synthesis (Addis et al. 2006). 

  

4. Conclusions 
 

The CCD in conjunction with response surface methodology was shown to be an 

adequate statistical tool for the optimization of extraction conditions of volatile compounds in 
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caprine milk by using SPME headspace. Through this statistical methodology, it was possible 

to identify the best conditions to maximize the the number of volatile compounds extracted, 

corresponding them to 15 minutes for equilibrium time, 30 minutes for extraction time and 45 

°C for extraction temperature. Using these conditions, 19 different volatile compounds were 

identified, with a profile that comprises compounds belonging to the following classes: 

carboxylic acids, alcohols, aldehydes, ketones, hydrocarbons, terpenoids and furans. Amongst 

these compounds, octanoic acid (caprylic acid) and decanoic acid (capric acid) can be 

highlighted with having larger relative areas, and they are volatile fatty acids that relate to the 

characteristic flavor presented in caprine milk.  
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Nomenclature 

 

CCD Central composite design 

SPME Solid phase micro extraction 

GC Gas chromatography 

MS Mass spectrometry 

Teq Equilibrium time in minutes 

Tex Extraction time in minutes 

T Extraction temperature in ºC 

RSM Response Surface methodology 

MLR Multiple linear regression 

ANOVA Anlysis of variance 

α (2
n
)
1/4

 = 1.68; where n = number of independent variables 

Y1  number of chromatographic peaks 

LRI  Linear retention index 

L  Literature 
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Table 1. Factors and levels used for the CCD. 

α = (2
n
)
1/4

 = 1.68; where n = number of independent variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent variables 

Levels 

-1.68 -1 0 +1 +1.68 

Equilibrium time (min) 7 10 15 20 23 

Extraction time (min) 14 20 30 40 46 

Extraction temperature (ºC) 28 35 45 55 62 
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Table 2. Central Composite Design for the three independent variables tested 

Assay 
 Variable  Response 

Teq (min) Text (min) T (ºC)  Y1 

1 -1 (10) -1 (20) -1 (35) 11 

2 1 (20) -1 (20) -1 (35) 6 

3 -1 (10) 1 (40) -1 (35) 13 

4 1 (20) 1 (40) -1 (35) 9 

5 -1 (10) -1 (20) 1 (55) 9 

6 1 (20) -1 (20) 1 (55) 6 

7 -1 (10) 1 (40) 1(55) 19 

8 1 (20) 1 (40) 1 (55) 11 

9 -α (7) 0 (30) 0 (45) 12 

10 +α (23) 0 (30) 0 (45) 11 

11 0 (15) -α (14) 0 (45) 5 

12 0 (15) +α (46) 0 (45) 8 

13 0 (15) 0 (30) -α (28) 3 

14 0 (15) 0 (30) +α (62) 15 

15 0 (15) 0 (30) 0 (45) 17 

16 0 (15) 0 (30) 0 (45) 18 

17 0 (15) 0 (30) 0 (45) 16 

                Y1: number of chromatographic peaks  
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Table 3. Volatile compounds identified in caprine milk with their respective relative areas. 

Class and compound name LRI 
Identification 

method 

Area (%) 

Mean ± Standard 

deviation 

Carboxylic acids    

Etanoic acid (acetic) Nc MS + L 8.09 ± 2.05 

Octanoic acid (caprylic) 1196 MS + LRI  11.03 ± 4.88 

Decanoic acid (capric) 1386 MS + LRI 16.11 ± 1.80 

Alcohols    

1-Butanol Nc MS + L 2.26 ± 0.43 

Maltol 1146 MS + LRI + L 5.23 ± 1.54 

1-Nonanol 1177 MS + LRI + L 2.94 ± 0.36 

Aldehydes    

Heptanal 914 MS + LRI + L 1.34 ± 0.71 

E-2-heptenal 953 MS + LRI + L 0.93 ± 0.13 

Nonanal 1117 MS + LRI + L 3.41 ± 0.32 

Ketones    

2-Heptanone 901 MS + LRI + L 0.46 ± 0.16 

2-Nonanone 1106 MS + LRI + L 2.77 ± 1.59 

Hidrocarbons    

Undecane 1100 MS + LRI + L 2.22 ± 0.01 

1-Decene 1032 MS + LRI + L 7.55 ± 4.61 

Dodecane 1199 MS + LRI + L 2.47 ± 0.03 

Tetradecane 1405 MS + LRI + L 3.81 ± 0.03 

Pentadecane 1498 MS + LRI + L 5.66 ± 0.19 

Terpenoids    

Limonene 1044 MS + LRI + L 0.46 ± 0.11 

Furans    

2-Furanmethanol 886 MS + LRI + L 4.20 ± 3.00 

2,4-Dihydroxy-2,5-dimethyl-

3(2H)-furan-3-one 

1002 MS + LRI + L 3.26 ± 2.24 

MS = Mass spectrometry; LRI = Linear retention index; L = Literature (www.odour.org.uk; Povolo et al. 

2007; Vasta et al. 2012; Madruga et al. 2013; Cais-Sokolinska et al. 2011); Nc = Not calculated. 

 

http://www.odour.org/
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Figure 1. Response surfaces for the number of peaks (Y1) obtained from goat milk as a 

function of A: Tex (min) and Teq (min); B: Teq (min) and T (ºC) and C: Tex (min) and T 

(ºC).  
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Figure 2. Profiles of predicted values and desirability to answer Y1 

 

 

Figure 3. Chromatogram of total ions in caprine milk 
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Resumo 

Neste estudo, foram avaliados os perfis de ácidos graxos, voláteis e sensorial do leite e do 

queijo caprino sob a influência do sistema de produção na região semiárida brasileira. As 

cabras leiteiras mestiças foram divididas em dois grupos: cabras alimentadas em sistema de 

pastagem mais a suplementação concentrada (SP), e aquelas alimentadas em sistema de 

confinamento (SC), com feno e concentrado. O leite e o queijo de animais alimentados em SP 

apresentaram maior quantidade de ácido oleico (C18:1c9), esteárico (C18:0), de poli-

insaturados (PUFA) e monoinsaturados (MUFA) totais, incluindo os monoinsaturados 

C16:1c7 C16:1c9 e C17:1c9, os isômeros cis e trans de C18:1, o ácido linoleico (C18:2n6), 

linolênico (C18:3n3), araquidônico (C20:4n6), ácidos graxos desejáveis (DFA) e maior razão 

PUFA/SFA, MUFA/SFA. Dois compostos terpênicos (α-terpineol e β-cariofileno), foran 

encontrados exclusivamente em leite e queijo de animais de pasto. O leite SP foi descrito com 

maior sabor herbáceo e o leite SC com maior aroma e sabor de manteiga e maior persistência 

residual. As variações entre os sistemas de produção não foram suficientes para promover 

diferenças perceptíveis nos atributos sensoriais dos queijos, mas, para o atributo aceitabilidade 

geral, tanto o leite quanto o queijo SP foram considerados mais aceitos pelos julgadores. O 

melhor sistema de produção a ser realizado na região semiárida nordestina é o sistema 

desenvolvido na pastagem nativa com suplementação, pois valoriza a criação de caprinos 

leiteiros na Caatinga, tornando-se uma alternativa economicamente vantajosa para os 

produtores e processadores de leite de cabra.  

Palavras chave: Caatinga; cabras leiteiras; derivados lácteos; pasto nativo. 
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1. Introdução 

 

A região semiárida do Nordeste brasileiro caracteriza-se por condições ambientais de 

terras áridas e de baixa pluviosidade, com a pecuária baseada em animais criados em pasto 

nativo com suplementação (Hilario et al., 2010; Bomfim et al., 2011). A pastagem natural do 

Semiárido, proveniente do bioma “Caatinga”, é formada por diversas espécies botânicas com 

alto potencial forrageiro, constituindo uma importante fonte alimentar para ovinos e caprinos 

desta região (Ferreira et al., 2009). As duas principais técnicas de alimentação para pequenos 

ruminantes produtores de leite são o sistema de pastagem e de confinamento (Morand-Fehr et 

al., 2007). As diferenças entre estes sistemas de produção dependem dos alimentos 

específicos e das plantas disponíveis para o consumo pelo animal (Goetsch et al., 2011).  

A diversificação da dieta pode influenciar o conteúdo de ácidos graxos e teor de 

compostos voláteis do leite e queijo (Fedele et al., 2005; Bonanno et al., 2013), resultando em 

possível impacto sobre os atributos sensoriais. Alguns estudos demonstraram que o leite e 

queijo provenientes de ruminantes alimentados em sistema de pastagem apresentam melhores 

propriedades nutricionais, graças a maior quantidade de ácidos graxos mono e poli-

insaturados, menor quantidade de ácidos graxos saturados e maior teor de terpenos, 

carregando uma imagem positiva para a saúde e nutrição humana (Morand-Fehr, et al 2007; 

Chilliard et al., 2007; Galina et al., 2007; Coppa et al., 2011b, 2011c).  

Além dos efeitos benéficos para a saúde do consumidor, as diferenças na alimentação 

podem contribuir para a concepção de "terroir", que é determinante para os produtos típicos e 

de qualidade protegida (Coppa et al., 2011b). A possibilidade de utilizar componentes do leite 

provenientes do metabolismo dos ruminantes e de metabólitos secundários de plantas como 

biomarcadores moleculares específicos ganhou atenção crescente na indústria de laticínios 

(Engel et al., 2007). 

O queijo de coalho é um produto típico brasileiro, com médio a alto teor de umidade, 

produzido a partir de leite de vaca ou leite de cabra pasteurizados. Apresenta alto valor 

comercial, pois sua tecnologia de produção é simples, o rendimento é alto e bastante aceitável 

pelos consumidores (Oliveira et al., 2012). Os queijos de cabra são geralmente produzidos por 

empresas de pequena escala, e, portanto, o queijo artesanal e outros produtos à base deste leite 

podem auxiliar no desenvolvimento do setor caprino e melhorar as condições dos produtores 

rurais (Pajor et al., 2012). 

A composição botânica da pastagem também tem um impacto na composição lipídica 

e nos compostos voláteis das plantas consumidas pelos animais, podendo influenciar a 
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quantidade e qualidade destes componentes no leite e queijo de ruminantes (Bugaud et al., 

2001; Descalzo et al., 2012). Uma pastagem com alta biodiversidade aumenta as 

concentrações de monoterpenos e sesquiterpenos no leite e este efeito foi explicado pela 

presença de várias espécies de dicotiledôneas na área de pastagem (Villeneuve et al., 2013). 

No estudo de Coppa et al. (2011c), o leite de vacas alimentados em pastagem com maior 

quantidade de espécies de plantas dicotiledôneas foi mais rico em isômeros totais de cis-

C18:1, ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos essenciais n-3 e n-6, enquanto que o 

leite de vacas em pastagem com maior quantidade de espécies da família Poaceae foi mais 

rico em isômeros totais de trans-C18:1, ácido rumênico e ácidos graxos poli-insaturados.  

A influência da alimentação na quantidade e perfil de ácidos graxos, compostos 

voláteis e sensorial de leite e queijo de vacas e ovelhas tem sido demonstrada (Bonanno et al., 

2013; Vasta et al., 2012; Coppa et al., 2011a, 2011b; Addis et al., 2006). No entanto, estudos 

com leite e queijo caprino tendo por base o sistema de produção ainda são escassos, e 

ausentes quando a região semiárida brasileira, que apresenta clima e vegetação particular do 

resto do país, é considerada. Assim, neste estudo objetivou-se avaliar o efeito do tipo de 

alimentação para cabras leiteiras, da região semiárida brasileira, no perfil de ácidos graxos, 

voláteis e sensorial do queijo coalho. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1 Animais e dietas 

 

Doze cabras mestiças (Sannen e Alpina-americana) foram utilizadas para o 

experimento, divididas em dois grupos: alimentadas em sistema de pastagem natural (SP) e 

aquelas alimentadas em sistema de confinamento (SC). As cabras apresentavam 

características clínicas saudáveis, com peso médio de 51,35 ± 3,75 kg e aproximadamente 45 

dias de lactação. Os leites foram obtidos em três dias consecutivos de ordenha e a partir do 

leite de cada um dos três dias foi elaborado o queijo de coalho, tendo o dia de ordenha como 

repetição do processamento. Para o sistema de produção SP, as cabras tiveram acesso às áreas 

típicas da região, caracterizadas como pastagem nativa, na estação experimental da cidade de 

São João do Cariri (Paraíba, Brasil), conhecida pela expressiva prática desta atividade 

pecuária. As cabras foram liberadas para a pastagem após a primeira ordenha (às 07:00 

horas), sendo recolhidas às 16:00 horas para a segunda ordenha. Posteriormente, foram 

conduzidas para baias individualizadas semelhantes as do SC, onde receberam suplementação 

concentrada na quantidade de 1,5% em relação ao peso vivo. Para o sistema SC, os animais 
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foram mantidos em baias individuais, com área de 3,75 m
2
 em chão batido, feitas em madeira, 

orientadas no sentido leste-oeste, providas de comedouros e bebedouros, para fornecimento da 

dieta e água de forma constante durante todo o dia. A alimentação para este sistema foi 

composta pelo volumoso (a base de feno de capim elefante - Pennisetum purpureum) e pela 

suplementação concentrada na quantidade de 1 Kg/cabra/dia. A suplementação concentrada 

para ambos os sistemas foi calculada de acordo com a NRC (2007), baseada na ingestão 

mínima diária de nutrientes necessária para produção de leite e para manutenção do peso. A 

composição das dietas dos dois sistemas de produção podem ser observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição percentual das dietas dos dois sistemas de produção.  

 

Componentes da dieta 
Sistema 

Pasto¹ Confinamento 

Vegetação nativa “Caatinga” Livre - 

Feno de capim elefante (Pennisetum purpureum) - 51% 

Farelo de soja 30% 12,5% 

Farelo de milho 69% 36% 

Suplemento mineral 1% 0,5% 

¹Suplementação concentrada calculada com base de 1,5% em relação ao peso vivo. 

 

 

2.2 Composição botânica e amostragem das plantas 

 

Na pastagem natural da região semiárida analisada, um total de 71 espécies de plantas 

de diferentes famílias foram encontradas. Estas espécies foram classificadas com relação a 

família botânica, e sete famílias principais foram consideradas (Figura 1). As espécies de 

plantas das famílias Asteraceae, Fabaceae e Poaceae foram as mais abundantes (11 % cada 

uma), seguidas das espécies de plantas das famílias Malvaceae (7 %), Euphorbiaceae (6 %), 

Cactaceae (4 %) e Apocynaceae (2 %).  

Em seguida, realizou-se uma amostragem das plantas da vegetação nativa que eram 

mais consumidas pelos animais do SP. Por meio do procedimento de “simulação de 

pastagem”, duas cabras foram selecionadas aleatoriamente para acompanhamento e 

observação do seu regime de pastagem (CARPINO et al., 2004). Quatro espécies de plantas 

foram selecionadas como os principais alimentos consumidos pelas cabras: pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium), marmeleiro (Croton sonderianus), catingueira (Caesalpinia 

pyramidalis) e Malva (Sida sp.), que são das seguintes famílias botânicas:  Pereiro (família 



80 
 

Apocynaceae), marmeleiro (família Euphorbiaceae), catingueira (família Fabaceae) e malva 

(família Malvaceae). A espécie botânica Pennisetum purpureum (Capim elefante), que foi 

fornecida como volumoso para os animais do SC, pertence à família Poaceae.  

 

 

 

Figura 1. Percentual de contribuição das diferentes famílias botânicas na pastagem (Caatinga) 

da região analisada.  

 
 

2.3 Elaboração do queijo de coalho 

 

Os queijos foram elaborados de forma artesanal, onde os leites de cabra de cada grupo 

foram submetidos a tratamento térmico (65 ºC/30 min), resfriados a 37 ºC, adicionados de 0,5 

mL/L de cloreto de cálcio a 50% e 0,9 mL/L de coalho comercial (Ha-la Christian Hansen
®

). 

Em seguida, foram mantidos em repouso por 40 minutos até a completa coagulação da massa. 

Após verificação do ponto de corte, a massa formada foi cuidadosamente cortada no sentido 

vertical e horizontal, drenada e salgada (1% de NaCl em relação ao peso da massa). A massa 

foi então distribuída em moldes perfurados de 250 g e submetida a prensas consecutivas 

durante 4 horas à temperatura ambiente. Após a prensagem da massa, os queijos foram 

embalados a vácuo e armazenados durante 12 dias em temperatura de refrigeração (4 ± 1 ºC) 

até a realização das análises. 
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2.4 Análise de ácidos graxos 

 

A extração e transesterificação das amostras de queijo para a análise de ácidos graxos 

foram realizadas da seguinte forma: 50 mg de queijo foram pesados e levados para um tubo 

de ensaio, onde adicionou-se 1 mL de n‐hexano, 1 mL de padrão interno (C19:0, 1 mg/mL) e 

0,2 mL de solução KOH em metanol. Agitou-se em vortex durante 3 min e manteve-se os 

tubos em repouso por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, adicionou-se 1 mL de HCl 

em metanol e agitou-se em vortex (por 10 segundos). Os tubos foram então colocados em 

banho de água a 50 ºC durante 10 min, e posteriormente resfriados à temperatura ambiente. 

Ao final, adicionou-se 2 mL de água ultrapura e 2 mL de n‐hexano; seguido de agitação (10 

segundos), centrifugação (5 minutos) e recolhimento do sobrenadante para um novo tubo com 

0,5 g de sulfato de sódio anidro. Os tubos foram novamente agitados em vortex (30 

segundos), centrifugados (5 minutos) e em seguida a fase de n‐hexano foi retirada e 

transferida para um vial de GC, que foram fechados e transferidos para o congelador até a 

injeção das amostras. Os ácidos graxos sob a forma de ésteres metílicos foram analisados por 

cromatografia gasosa com detecção por ionização de chama (GC-FID), utilizando-se um 

equipamento Shimadzu QP2010-plus (Shimadzu, Kyoto, Japão) equipado com uma coluna 

capilar de sílica-fundida (SP-2560, 100 m × 0,25 mm × 0,20 μm, Supelco, Bellefonte, PA, 

EUA). Durante a análise, o injetor e o detector foram mantidos a 250 ºC e 280 ºC, 

respectivamente. Utilizou-se hélio como gás de arraste a fluxo constante de 1 ml/min e foi 

injetada 1 µl de amostra. A programação da temperatura do forno foi: início a 50 ºC (mantida 

durante 1 min), rampa de 50 ºC/min até 150 ºC (mantida durante 20 min), rampa de 1 ºC/min 

até aos 190 ºC (mantida durante 1 min) e finalmente rampa de 2 ºC/min até 220 ºC, onde foi 

mantida por 30 minutos (RAES et al., 2001). 

 

2.5 Análise de compostos voláteis   

 

A extração dos voláteis foi realizada pela técnica de SPME (Micro-extração em fase 

sólida). Para esta determinação, o leite caprino (20 mL) foi colocado em frasco de 100 mL e 

aquecido 45 ºC por 15 minutos, antes da exposição da fibra. A fibra cinza 

(divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano - DVB/CAR/PDMS - 60 µm) foi então exposta 

ao headspace, fase gasosa acima da amostra, permanecendo por um período de 30 minutos. 

Todo esse procedimento foi realizado em banho Maria com agitação magnética de 700 rpm. A 

fibra foi posteriormente retraída para dentro da agulha e transferida para o injetor do 
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cromatógrafo a gás, onde os analitos foram dessorvidos por 5 minutos. Os compostos voláteis 

do queijo foram extraídos conforme otimização realizada por Bezerra et al. (2016).  

Os compostos voláteis presentes no headspace das amostras foram identificados e 

quantificados utilizando sistema de cromatografia a gás Varian Saturn 2000R 3800 acoplado a 

espectro de massa Varian Saturn 2000R 2000 e coluna VF-5MS (60m x 0,25mm x 0,25 μm). 

A programação da temperatura do forno do cromatógrafo gasoso foi iniciada a 40 ºC por 10 

minutos, seguida de rampa de 5 ºC/minuto até atingir 240 ºC, mantendo-se nesta temperatura 

por 11 minutos, concluindo o tempo de corrida equivalente a 61 minutos. A temperatura do 

injetor foi mantida a 250 ºC e o gás hélio será utilizado como gás de arraste a uma vazão 

constante de 1,0 mL/minuto. Para identificação dos compostos voláteis, uma solução padrão 

de n-alcanos homólogos (C7-C30) foi analisada antes da injeção da amostra, para a obtenção 

do Índice de Retenção Linear (IRL) dos voláteis. Além disso, foi utilizado o banco de 

espectros da própria biblioteca do GC/MS, NIST/EPA/NIH Mass Spectral Database (Version 

1.7) e também comparou-se os espectros e os valores dos IRL dos voláteis do queijo caprino 

com os IRL da literatura. 

 

2.6 Análise sensorial 

 

Os leites e queijos caprinos foram submetidos à avaliação sensorial utilizando a 

técnica de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) (Stone & Sidel, 1993). A proposta foi 

submetida à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB e aprovada sob 

Protocolo CAAE: 02228812.7.0000.5188. Foi utilizado um painel com 10 avaliadores 

treinados (com idade entre 20-30 anos), que foram selecionados com base na capacidade 

sensorial discriminatória. Foram realizadas sessões para desenvolvimento da terminologia 

descritiva e para familiarização dos avaliadores com os materiais de referências, bem como 

treinamento final dos julgadores. Os leites foram pasteurizados e avaliados sensorialmente 

após dois dias de armazenamento refrigerado, enquanto que os queijos foram avaliados após 

doze dias de armazenamento refrigerado. A avaliação sensorial foi realizada em cabines 

individuais, com iluminação branca, e amostras contendo, aproximadamente, 20 g ou mL 

servidas em copos descartáveis codificados com números aleatórios de três dígitos. As 

amostras de leite foram analisadas quanto ao aroma (leite de cabra, manteiga, herbáceo), 

sabor (leite de cabra, manteiga, herbáceo) e sabor residual (intensidade e persistência). As 

amostras de queijo foram analisadas quanto aos seguintes atributos sensoriais: aparência (lisa, 

molhada, cor esbranquiçada e cor creme), aroma (leite de cabra, manteiga, herbáceo), sabor 
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(leite de cabra, manteiga, herbáceo, ácido e salgado) e textura (maciez e homogeneidade). A 

intensidade percebida de cada atributo foi verificada utilizando uma escala não estruturada de 

9 cm, variando de 0 (fraco) a 9 (forte). Os provadores também avaliaram a aceitabilidade 

geral dos leites e queijos, com uma escala de 1 (desgostei extremamente) a 9 (gostei 

extremamente).  

 

2.8 Análise estatística 

  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), tendo como 

fontes de variação os dois sistemas de alimentação, realizando-se o teste F ao nível de 5% de 

significância (P < 0,05) para comparação das médias. Em seguida, a análise dos componentes 

principais (ACP) foi aplicada para correlacionar os ácidos graxos, compostos voláteis e 

atributos sensoriais das amostras. O programa Statistical Analysis System versão 9.1 (SAS, 

2002) foi utilizado para realização da análise estatística. 

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1 Perfil de ácidos graxos 

 

A composição de ácidos graxos do leite e queijo pode ser uma fonte de informação 

relevante sobre a dieta do animal. Os ácidos graxos mais abundantes em todos as amostras de 

leite e queijos estudadas foram o palmítico (C16:0), oleico (C18:1c9), mirístico (C14:0), 

esteárico (C18:0) e cáprico (C10:0) (Tabela 2). 

O ácido oleico estava presente em maior quantidade tanto no leite (P=0.0004) quanto 

no queijo (P=0.0103) de animais alimentados no pasto. Villeneuve et al. (2013) também 

observaram uma maior concentração de C18:1c9 no leite de vacas alimentadas em pastagem, 

em relação ao leite dos animais alimentados com feno. O ácido oleico é o segundo mais 

abundante ácido graxo contido no leite e derivados, e sua quantidade e variabilidade é 

influenciada pela gordura da dieta animal e pela atividade da Δ
9
 dessaturase (Palmquist et al., 

2010; Fernandez et al., 2012).  O leite e o queijo de animais alimentados em sistema de 

pastagem também apresentaram maiores quantidades ácido esteárico (C18:0), de poli-

insaturados (PUFA) e monoinsaturados (MUFA) totais, incluindo os monoinsaturados 

C16:1c7 C16:1c9 e C17:1c9, os isômeros cis e trans de C18:1, o ácido linoleico (C18:2n6) e 

linolênico (C18:3n3). Resultados semelhantes foram observados por Galina et al. (2007), em 
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queijos artesanais elaborados com leites de cabras com alimentação em sistema de pastagem, 

que apresentaram maior conteúdo de ácidos graxos insaturados. Bugaud et al. (2001a) 

também observaram que queijos de leite de vacas que foram alimentadas com dietas ricas em 

pastagem fresca, apresentaram maiores teores de ácido oleico e esteárico. Em contraste, o 

leite e o queijo de animais alimentados em sistema de confinamento apresentaram maiores 

quantidades de cada ácido graxo saturado (de C6:0 a C15:0) e ácido fitânico e, 

consequentemente, maior concentração de ácidos graxos saturados (SFA) totais. 

Possivelmente, estes resultados estão relacionados com a diferença no tipo de 

alimentação entre os dois grupos estudados. Uma maior oferta de ácidos graxos insaturados 

na alimentação de ruminantes, como em dietas à base de pasto, causa uma biohidrogenação 

parcial dos ácidos graxos insaturados (AGI) no rúmen e, consequentemente, maiores 

concentrações de AGI no leite e produtos lácteos (Dhiman et al., 1999).  No estudo de Chion 

et al. (2010), a composição de ácidos graxos das plantas da pastagem foi dominada pela 

elevada proporção de (AGI), resultando em leite e queijos mais ricos em AGI.  

 

Tabela 2. Perfil de ácidos graxos¹ do leite e dos queijos de caprinos alimentados em 

diferentes sistemas de produção. 

Ácidos Graxos 
Leite 

P value 
Queijo 

P value 
SP SC SP SC 

C4:0 1.55      1.74     0.5350 1.92 2.14 0.1792 

C6:0 1.84
b
 2.23ª 0.0001 1.96

b
 2.27ª 0.0087 

C8:0 1.79
b
 2.46ª   <.0001 2.02

b
 2.39ª 0.0008 

C10:0 6.52
b
 8.95ª <.0001 7.20

b
 8.28ª 0.0004 

C12:0 2.12
b
 3.58ª <.0001 2.60

b
 3.26ª <.0001 

isoC14:0 0.11 0.12 0.0900 0.10
b
 0.15ª <.0001 

C14:0 8.16
b
 11.73ª <.0001 9.07

b
 10.86ª <.0001 

isoC15:0 0.23 0.24 0.4604 0.20
b
 0.26ª 0.0020 

anteisoC15:0 0.33
b
 0.40ª 0.0008 0.34

b
 0.42ª <.0001 

C14:1c9 0.08
b
 0.15ª <.0001 0.11

b
 0.14ª 0.0073 

C15:0 0.75
b
 0.83ª <.0001 0.74

b
 0.86ª 0.0009 

isoC16:0 0.37ª 0.27
b
 <.0001 0.30 0.34 0.0518 

C16:0 37.61ª 33.49
b
 <.0001 33.69ª 31.68

b
 <.0001 

isoC17:0 0.40ª 0.38
b
 0.0045 0.36 0.40 0.1142 

C16:1c7 0.41ª 0.25
b
 <.0001 0.41ª 0.31

b
 0.0056 

C16:1c9 0.99ª 0.94
b
 0.0006 0.59ª 0.57

b
 0.0440 

Fitanico 0.10
b
 0.18ª <.0001 0.14

b
 0.18ª 0.0002 

C17:0 0.67ª 0.51
b
 <.0001 0.60ª 0.53

b
 <.0001 

isoC18:0 0.06 0.07 0.7044 0.05
b
 0.10ª <.0001 

C17:1c9 0.27ª 0.20
b
 0.0001 0.25ª 0.23

b
 0.0059 

C18:0 10.76ª 8.10
b
 <.0001 10.27ª 8.82

b
 <.0001 
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C18:1t6+t8 0.16ª 0.12
b
 0.0111 0.16ª 0.13

b
 0.0038 

C18:1t9 0.14ª 0.12
b
 0.0012 0.16ª 0.13

b
 0.0084 

C18:1t10 0.17ª 0.11
b
 0.0012 0.16ª 0.11

b
 0.0001 

C18:1t11 0.46
b
 0.50ª 0.0022 0.51 0.50 0.2931 

C18:1t12 0.21ª 0.15
b
 0.0088 0.23ª 0.17

b
 <.0001 

C18:1c9 20.17ª 19.24
b
 0.0004 21.72ª 21.21

b
 0.0103 

C18:1t15 0.07ª 0.04
b
 0.0121 0.08ª 0.05

b
 0.0075 

C18:1c11 0.37ª 0.33
b
 0.0017 0.38ª 0.31

b
 0.0015 

C18:1c12 0.13ª 0.05
b
 0.0372 0.14ª 0.08

b
 <.0001 

C18:1t16+c14 0.13ª 0.07
b
 0.0105 0.15ª 0.10

b
 <.0001 

C18:2n6 1.63ª 1.31
b
 <.0001 1.95ª 1.38

b
 <.0001 

C20:0 0.29ª 0.23
b
 0.0056 0.28 0.27 0.0696 

C18:3n3 0.19ª 0.07
b
 <.0001 0.21ª 0.10

b
 0.0014 

C20:1 0.03
b
 0.04ª 0.0244 0.05 0.04 0.2338 

CLAc9t11 0.26
b
 0.36ª <.0001 0.34

b
 0.38ª 0.0035 

C21:0 0.04 0.04 0.7720 0.05
b
 0.05ª 0.0416 

C22:0 0.09 0.07 0.0699 0.08 0.078 0.7538 

C20:4n6 0.17 0.18 0.1293 0.17 0.16 0.1991 

C23:0 0.02 0.02 0.6274 0.02 0.03 0.7287 

C24:0 0.06 0.06 0.9807 0.04 0.05 0.0801 

C22:5n3 0.05 0.05 0.3126 0.05ª 0.04
b
 0.0035 

SFA 73.89
b
 75.71ª <.0001 72.33

b
 73.80ª 0.0003 

MUFA 23.80ª 22.32
b
 <.0001 25.08ª 24.07

b
 0.0005 

PUFA 2.31ª 1.97
b
 <.0001 2.54ª 2.06

b
 0.0343 

Trans 1.35ª 1.11
b
 0.0031 1.46ª 1.18

b
 <.0001 

PUFA/SFA 0.03ª 0.02
b
 <.0001 0.04ª 0.03

b
 0.0272 

MUFA/SFA 0.32ª 0.29
b
 <.0001 0.35ª 0.33

b
 0.0002 

IFA:SFA 0.35ª 0.32
b
 <.0001 0.38ª 0.35

b
 0.0002 

DFA 36.87ª 32.39
b
 <.0001 37.90ª 34.94

b
 <.0001 

n6/n3 7.41
b
 12.47ª <.0001 8.23

b
 11.13

a
  0.0232 

IA 5.35
b
 5.73ª <.0001 5.44 5.31 0.5198 

a, b 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (F Test, p < 0.05).  

¹Ácidos graxos em % do total de ácidos graxos. SFA: ácidos graxos saturados; MUFA: ácidos graxos 

monoinsaturados, PUFA: ácidos graxos poli-insaturados, Trans: ácidos graxos trans; IFA: ácidos graxos 

insaturados; DFA: Ácidos graxos desejáveis (MUFA+PUFA+C18:0); IA: Índice de aterogenicidade ([(C12:0 + 

(4 × C14:0) + C16:0)]/MUFA + PUFA). SP: Sistema à pasto; SC: Sistema de confinamento. 

 

 

No entanto, ao contrário do que foi reportado por Bonanno et al. (2013) e Coppa et al. 

(2011c), que observaram que dietas à base de pasto promoveram um enriquecimento de 

CLAc9t11 em queijo e leite bovino, o maior conteúdo do isômero CLA foi encontrado no 

leite e queijo de animais alimentados em confinamento. As diferenças decorrentes de 

complexos processos metabólicos de biohidrogenação ruminal podem ter determinado este 

resultado.  
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De acordo com Palmquist et al. (2005), a biohidrogenação ruminal incompleta do 

ácido esteárico, associada com a acumulação de intermediários, surge quando: a dieta possui 

maior quantidade de ácidos graxos insaturados prontamente disponíveis; baixa quantidade de 

fibra, elevado nível de amido e mudanças no pH ruminal. As cabras do SC foram alimentadas 

com dieta contendo maior quantidade de concentrado, e consequentemente, menor quantidade 

de fibras foi ingerida por estes animais quando comparado as cabras do SP. Quando o teor de 

fibra da dieta é reduzido devido a níveis mais altos de concentrado, há redução do número de 

bactérias celulolíticas que são também responsáveis pela lipólise (Mele et al., 2008), 

interferindo na atividade enzimática associada à biohidrogenação e resultando no aumento de 

intermediários que “escaparam” deste processo, como o isômero CLAc9t11 (Bomfim et al., 

2011).  

Além disso, as alterações na síntese de intermediários individuais da biohidrogenação 

ruminal, associadas com níveis elevados de concentrado na dieta são possivelmente mediadas 

pelos efeitos sobre o pH do rúmen. As mudanças no pH ruminal estão associadas com 

alterações no equilíbrio da proliferação de bactérias específicas responsáveis pela 

biohidrogenação (Palmquist et al., 2005). Consequentemente, ocorre um incremento na fração 

de lipídeos dietéticos que atravessam a barreira ruminal sem ser reduzidos na 

biohidrogenação, especialmente ácido oleico e linoleico, que são ácidos graxos abundantes 

nos grãos de cereais. (Mele et al., 2008). 

Outros fatores dietéticos que diminuem a lipólise e a biohidrogenação ruminal são a 

utilização de forragem muito madura, rica em lignina, que diminui a degradabilidade da 

alimentação, e de alimentos finamente moídos. No último caso, a aderência de bactérias à 

superfície dos alimentos ingeridos é fraca, e o fluxo de triglicerídeos através da barreira 

rúmen é aumentada, encurtando assim o tempo de exposição à ação das bactérias (Mele et al., 

2008).  

Ainda, Di Trana et al. (2005) observaram correlação positiva entre o conteúdo de CLA 

no leite caprino e maior presença de espécies botânicas da família Gramineae (Poaceae) na 

pastagem. Coppa et al. (2011c) verificaram que o leite de vacas alimentadas em pastagem 

com maior quantidade de espécies de plantas da família Poaceae foi mais rico em ácido 

rumênico. Estas observações reforçam os resultados observados neste estudo, uma vez que os 

animais do sistema de confinamento receberam maior quantidade de feno de Pennisetum 

purpureum (capim elefante) e maior quantidade de concentrado.  

O sistema de pastagem também resultou em leite e queijo com maior quantidade 

(p<0.05) de ácidos graxos desejáveis (DFA), maior razão PUFA/SFA e MUFA/SFA, e menor 
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razão n6/n3, conforme também observado no estudo de Pajor et al. (2012) com queijo 

caprino. De acordo com Prache et al. (2005), os lipídios das plantas contêm uma quantidade 

superior de ácido linolênico (C18:3n-3), um composto que não é sintetizado por animais, 

enquanto que as dietas de concentrado que incluem grãos contêm uma quantidade elevada de 

ácido linoleico (C18:2n6). Assim, o leite e queijo do SP podem fornecer aos consumidores 

ácidos graxos considerados desejáveis, visto que os ácidos graxos insaturados são 

considerados benéficos para a saúde e nutrição humana, uma vez que diminuem o risco de 

doenças cardiovasculares (Descalzo et al., 2012).  

O ácido linolênico (C18:3n3) é precursor de PUFAn-3, tais como o ácido 

docosapentaenoico (C22:5n3), eicosapentaenoico (C20:5n3) e ácido docosahexaenóico 

(C22:6n3), que são necessários para diversos processos metabólicos no corpo humano, sendo 

importantes para prevenir a doença cardíaca coronária (DCC) (Pajor et al., 2012). A maior 

presença de ácidos graxos insaturados bem como a relação entre ácidos graxos n6 e n3, além 

de ser utilizada para avaliar a qualidade nutricional da gordura do queijo, pode também ser 

utilizada para discriminar produtos derivados de animais alimentados apenas com 

concentrado daqueles alimentados com pasto (Vasta et al., 2012; Pajor et al., 2012), o que é 

interessante para consumidores que valorizam a “imagem verde” que os alimentos possam 

trazer.  Devido a facilidade de acesso a informação, mudanças nos hábitos de escolha de 

produtos pelas pessoas estão sendo observadas, com o aumento na procura por alimentos 

produzidos de forma orgânica e/ou provenientes de sistemas de produção sustentável (Kalac, 

2011). Assim, a modulação do sistema de alimentação influenciou a qualidade dos ácidos 

graxos estudados, sendo o sistema de pastagem uma importante estratégia para minimizar os 

AGS e aumentar MUFA e PUFA na gordura do leite e queijo de coalho caprino. 

 

3.2 Compostos voláteis dos leites e queijos 

 

Compostos voláteis que pertencem a nove famílias químicas foram encontrados nos 

leites e queijo de cabras alimentados em sistema de pastagem (SP) e confinamento (SC) 

(Tabela 3). No leite e queijo SP, o número de compostos voláteis totais encontrados foi maior 

(17 e 27 voláteis, respectivamente) do que no leite e queijo SC (12 e 14 voláteis, 

respectivamente). Estes resultados confirmam a hipótese de que o sistema de pastagem pode 

fornecer leite e queijo com maior variedade e quantidade de compostos voláteis, como 

também anteriormente observado em leite e queijo bovino (Carpino et al., 2004; Martin et al., 

2005).  
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Tabela 3. Compostos voláteis* identificados no leite e no queijo de caprinos alimentados em 

diferentes sistemas de produção.  

Classe e composto 
LRI Leite 

Pvalue 
Queijo 

Pvalue 

Leite Queijo SP SC SP SC 

Ácidos carboxílicos   358.49
a
 115.55

b
 0.0126 248.2

a
 30.4

b
 0.0108 

Ethanoic acid  <600 <600 2.26 2.23 0.9719 0.31 nd  

Pentanoic acid 999  23.7 nd  nd nd  

Heptanoic acid  1021 nd nd  7.95 nd  

Octanoic acid 1190 1216 64.8
a
 23.53

b
 0.0109 44.30

a
 6.38

b
 <.0001 

n-Decanoic acid 1387 1434 233.3
a
 67.10

b
 0.0258 179.50

a
 24.07

b
 0.0185 

Dodecanoic acid 1578 1644 31.13 22.67 0.3865 17.44 nd  

Tetradecanoic acid 1824  2.06 nd  nd nd  

Álcoois   18.70 14.64 0.7950 13.87 12.36 0.7238 

Ethanol  <600 nd nd  4.36 nd  

1-Butanol <600 <600 2.09 nd  1.61 1.46 0.7717 

1-Pentanol  754 nd nd  nd 4.49  

1-Hexanol 770 778 1.94 nd  1.53 0.65 0.1500 

1-Octanol  798 nd nd  nd 5.76  

Maltol 1141 1175 14.67 14.64 0.9965 6.37 nd  

Aldehydes    9.27  6.90
a
 1.62

b
 0.0170 

3-Hydroxy-butanal 738  nd 1.51  nd nd  

Undecanal 1113 1142 nd 7.76  6.90
a
 1.62

b
 0.0170 

Cetonas      3.00 nd  

2-Pentadecanone  1789 nd nd  3.00 nd  

Éster   2.96   1.10 nd  

Ethyl acetate  <600 nd nd  1.10 nd  

Nonanol acetate 1166  2.96 nd  nd nd  

Hidrocarbonetos      44.67 10.63 0.0652 

Pentane 2,3,4-trimethyl  755 nd nd  1.70 nd  

Heptane  762 nd nd  2.84 0.76 0.1368 

Heptane 2,2-dimethyl  786 nd nd  1.55 nd  

Octane  798 nd nd  11.59 7.50 0.2743 

Octene  806 nd nd  17.73 nd  

2-Octene  814 nd nd  3.99 nd  

3-Octene  817 nd nd  3.13 2.37 0.5515 

Nonane  899 nd nd  2.16 nd  

Furanos   28.65 26.38 0.4186 23.21 1.10 0.1640 

2-Furanmethanol 882 884 5.15 4.38 0.5267 0.92  0.1672 

2,4-Dihydroxy-2,5-

dimethyl-3(2H)-furan-3-

one 

997 1017 23.5 22.0 0.2151 22.91 1.10 0.1669 

Piranos   37.17 25.31 0.4320 13.93 3.88 0.4231 

4H-Pyran-4-one, 2,3-

dihydro-3,5-dihydroxy-6-

methyl-  

1173 1199 37.17 25.31 0.4320 13.93 3.88 0.4231 

Terpenos   4.56 0.58 0.0788 7.78 0.84 0.0674 

α-Pinene 945 956 0.97
a
 0.18

b
 0.0325 1.10

a
 0.20

b
 0.0291 

Limonene 1057 1062 0.76 0.40 0.4911 0.82 0.64 0.5111 

α-Terpineol 1101 1107 1.68 nd  3.75 nd  

β-Caryophyllene 1506 1511 1.15 nd  4.30 nd  

* Their abundance was expressed as average area counts of their mass spectra base peak divided by 10
5
. 

a, b 
Different letters in the same row indicate significant statistical differences (F Test, p < 0.05).  

LRI = Índice de retenção linear; MS = Espectro de massa; L = Literatura (www.odour.org.uk; Povolo et al. 

2007; Vasta et al., 2012); Nd = Não identificado. 

http://www.odour.org/
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Leite e queijos de cabras SP apresentaram maior teor (p<0.05) de ácidos carboxílicos, 

particularmente os ácidos octanoico (caprílico) e decanoico (cáprico). Pajor et al. (2012) 

também observaram uma maior quantidade de C8:0 e C10:0 em queijos de cabras alimentadas 

em pastagem extensiva quando comparado ao queijo de leite de cabras alimentadas com feno 

em sistema de confinamento. No leite do sistema de produção realizado no pasto, foram 

observados 3 álcoois (1-Butanol, 1-Hexanol e Maltol), enquanto que no leite SC apenas o 1 

álcool (Maltol). No estudo de Povolo et al. (2007), pastagens mais variadas em sua 

composição botânica apresentaram maior quantidade de álcoois do que pastagens de cultivo 

específico e pode justificar a maior quantidade destes compostos no leite SP.  

Com relação aos queijos, os álcoois primários 1-Pentanol, 1-Octanol e 1-Nonanol 

foram observados apenas no queijo SC; 1-Butanol e 1-Hexanol em ambos os queijos e Etanol 

e Maltol apenas no queijo SP. A presença de uma maior quantidade de álcoois nos queijos do 

que no leite pode ser explicada pelas reações bioquímicas que acontecem durante o 

processamento e armazenamento do queijo. Álcoois primários são produzidos principalmente 

pela redução de aldeídos e metil cetonas correspondentes (Marilley; Casey, 2004). O etanol é 

um álcool derivado da fermentação da lactose ou do catabolismo de aminoácidos 

(McSweeney, 2004; Kalac, 2011). É também o álcool mais comum disponível para a reação 

com os ácidos graxos de cadeia curta presentes nos queijos, que resulta na produção de ésteres 

(McSweeney, 2004).  

Cetonas e ésteres foram observados apenas no leite e queijo de pasto. Carpino et al. 

(2004) também observaram que as cetonas foram encontradas apenas nos queijos de vacas 

alimentadas no pasto. As cetonas estão presentes em óleos essenciais de muitas plantas 

(Fedele, 2008) e isso pode explicar a presença das cetonas exclusivamente no queijo SP, visto 

que este sistema de produção envolveu o consumo de maior variedade de plantas por parte 

dos animais e a presença do éster (acetato de etilo) observado apenas no queijo de pastagem 

possivelmente teve sua produção relacionada com o etanol também detectado apenas neste 

queijo. 

No queijo SP, foi observada a presença em maior quantidade do aldeído Undecanal. 

Alguns hidrocarbonetos (Pentano, 2,3,4-trimethyl, heptano,2,2-dimethyl, octeno, 2-octeno e 

nonano), foram encontrados apenas neste queijo e os hidrocarbonetos octano, heptano e 3-

octeno foram encontrados na mesma concentração (p>0.05) em ambos os queijos. Muitos 

hidrocarbonetos são formados a partir da oxidação de alguns ácidos graxos (Wsowicz et al., 

2004). Os ácidos graxos também são os principais precursores de alguns outros compostos, 

como hidrocarbonetos, metil cetonas, ácidos graxos livres, aldeídos, lactonas e ésteres de etilo 
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(Leuven et al., 2008). Não foram observadas diferenças (p>0.05) na quantidade de pirano e 

furanonas entre os leites e entre os queijos deste estudo. Possivelmente, estes compostos 

observados não têm relação direta com a alimentação animal, uma vez que são produtos 

típicos da reação de Maillard, como um resultado da degradação térmica de hexoses na 

presença de aminas durante o aquecimento do leite (Nursten, 2005; Cais-Sokolińska et al., 

2011).  

Dos 17 compostos voláteis encontrados no leite SP, 7 estavam ausentes no leite SC, e 

no queijo de pastagem, dos 27 compostos totais, 14 estavam ausentes em queijos provenientes 

de animais de confinamento. A presença exclusiva de alguns compostos voláteis no leite e 

queijo SP voláteis é difícil de esclarecer e relacionar diretamente com a alimentação animal. 

Poucas informações estão disponíveis sobre a transferência direta de álcoois, cetonas, ácidos, 

aldeídos e outros compostos voláteis da pastagem para os produtos lácteos. Além disso, a 

presença de compostos voláteis nos queijos pode ser devido ao fato que, durante seu 

processamento e maturação, os principais componentes do leite (proteína, gordura e lactose) 

são submetidos a reações que liberam vários compostos voláteis resultantes do metabolismo 

de lipídios, proteínas e lactose (McSweeney; Sousa, 2000).  

No entanto, a presença de terpenos no leite e queijo está bastante relacionada com a 

dieta animal, pois estes compostos podem passar das plantas para o leite e seus derivados, 

com pequena ou nenhuma alteração durante o metabolismo (Agabriel et al., 2007). Os 

terpenos representam uma grande classe química de moléculas, formadas pela condensação de 

unidades de isopreno (C5) e suas subclasses recebem o nome a partir do número de unidades 

de isoprenos: monoterpenos (10C), sesquiterpenos (15C), triterpenos (30C) (González-

Burgos; Gomez-Serranillos, 2012). São compostos amplamente distribuídos na natureza, 

como metabólitos secundários sintetizados pelas plantas e que não são sintetizados pelos 

animais (Prache et al., 2005). 

O sistema de alimentação não refletiu em mudanças (p>0.05) na concentração de 

limoneno dos leites e queijos estudados. Villeneuve et al., (2013) também não observaram 

diferenças na quantidade desse composto no leite de vacas alimentadas com feno, silagem e 

pastagem. O limoneno é um monoterpeno comumente presente em muitos tipos de plantas e, 

assim, seria ineficaz na tentativa de rastreabilidade de queijos produzidos em diferentes 

sistemas de alimentação (Renna et al., 2012). O terpeno α-pineno foi prevalente no leite e 

queijo de pasto, sendo observada uma menor (p<0.05) quantidade deste composto volátil no 

leite e queijo de confinamento. Resultados semelhantes foram observados por Chion et al., 

(2010) em queijo „Toma piemontese‟ de leite de vacas. 
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Entretanto, dois compostos terpênicos (α-terpineol e β-cariofileno) foram encontrados 

exclusivamente no leite e queijo de animais de pasto. O α-terpineol é um monoterpeno 

derivado do limoneno, por meio da epoxidação da ligação dupla na unidade isoprenil 

(Marosta Júnior; Pastore, 2007). O β-cariofileno é um sesquiterpeno importante do óleo 

essencial de várias espécies de plantas (Silva et al., 2012) e foi observado em outros queijos, 

como o “Ossolano” (Zeppa et al., 2002) e queijo “Bitto” (Noni et al., 2008). Os efeitos das 

diferenças na alimentação animal podem contribuir para a concepção de “território”, que é 

determinante para os produtos típicos (por exemplo, denominação de origem protegida, 

indicação geográfica protegida) (Coppa et al., 2011b; Kalac, 2011). Assim, a presença destes 

dois compostos de forma exclusiva nos produtos lácteos indica origem na alimentação animal, 

podendo ser considerados como biomarcadores vegetais.  

Além do aspecto relacionado a biomarcadores vegetais, os terpenos são importantes 

pois alguns já foram descritos com propriedades antibacterianas, anticancerígenas e 

antioxidantes (Brewer et al., 2011). Uma atividade anti-inflamatória do β-cariofileno em ratos 

e camundongos foi constatada por Bakir et al. (2008). No estudo de Engel et al. (2007), o β-

cariofileno foi um dos cinco sesquiterpenos identificados como potenciais marcadores da 

dieta de vacas à base de pastagem natural, sugerindo que a discriminação com base em 

terpenos está relacionada, pelo menos parcialmente, na predominância das plantas presentes 

nestas pastagens naturais.  

Uma segunda hipótese que possa explicar a diferença no conteúdo de terpenos dos 

leites e queijos está relacionada com a composição botânica da pastagem “Caatinga”. 

Pastagens ricas em dicotiledôneas, em particular Apiaceae, Asteraceae, e Lamiaceae, 

possuem uma maior quantidade e variedade de terpenos do que as ricas em gramíneas 

(Poaceae), que contém apenas os terpenos mais comuns (Cornu et al., 2001b; Bugaud et al., 

2001b). De fato, neste estudo, a composição botânica da pastagem “Caatinga”, que foi a 

alimentação prevalente das cabras do grupo SP, apresentou maior número de espécies das 

famílias de dicotiledôneas (Apiaceae, Lamiaceae e Asteraceae), enquanto que na alimentação 

de cabras SC, estas famílias foram ausentes, sendo predominante a família Poaceae 

(Gramineae). No estudo de Chion et al. (2010) esta relação das famílias botânicas com a 

maior presença de terpenos também foi observada. 

Os resultados deste estudam indicam o aparecimento de compostos voláteis exclusivos 

nos leites e queijos do sistema de produção no pasto, provenientes do metabolismo secundário 

das plantas do Bioma caatinga, fornecendo a possibilidade de contribuir para a rastreabilidade 
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da origem do produto, fator determinante para produtos típicos caprinos da região Nordeste 

brasileira. 

 

3.4 Perfil sensorial dos queijos 

 

A aceitabilidade de um alimento pelo consumidor depende das suas características 

sensoriais, como aroma, textura e sabor. Na análise sensorial dos leites, os julgadores 

descreveram os leites do SC com maior aroma de manteiga (p=0.0275), maior sabor de 

manteiga (p=0.0102) e maior persistência residual (0.0169), enquanto que os leites SP foram 

descritos com maior sabor herbáceo (p=0.0002). Este maior sabor herbáceo pode ser 

explicado pela presença dos compostos 1-Butanol e 1-Hexanol nesta amostra, uma vez que 

estes compostos foram descritos como contribuintes para notas frutadas ou herbáceas 

(Nogueira et al., 2005) e também com odor de flores, frutas e frutas fermentadas (Abilleira et 

al., 2010).  

O sistema de produção não afetou (p>0.05)  a maioria dos atributos sensoriais dos 

queijos (Figura 2). No entanto, para o atributo aceitabilidade geral, tanto o leite quanto o 

queijo SP foram considerados mais aceitos (p<0.05) pelos julgadores. De acordo com 

Agabriel et al. (2004), o tempo de maturação curto não permite que os provadores possam 

perceber os efeitos da dieta animal nas propriedades sensoriais dos queijos.  

De fato, queijos de coalho são comercializados normalmente após 10 (dez) dias de 

fabricação e devem ser consumidos ainda frescos (Pagani et al., 2012). Além do pequeno 

tempo de armazenamento do queijo de coalho antes da realização da análise, o grau de 

lipólise (que influencia consideravelmente o sabor, aroma e textura de queijos) (McSweeney; 

Sousa, 2000) possivelmente deve ter sido baixo, indicando que apenas uma pequena parte da 

microflora natural resistiu à pasteurização do leite, já que culturas lácteas não foram 

adicionadas ao processo de fabricação dos queijos.  

No estudo de Coppa et al. (2011a), o painel sensorial não conseguiu perceber 

diferença entre queijos de leite de vacas alimentadas em pastagem rotacional e contínua, em 

12 semanas de maturação. As diferenças só tornaram-se perceptíveis após 24 semanas, que é 

um tempo muito superior ao do nosso estudo. Coppa et al. (2011c) também observaram fraca 

relação do tipo de sistema de alimentação (pasto x confinamento) nas propriedades sensoriais 

de queijos elaborados com leite de vaca, e sugeriram que outros fatores relacionados ao 

manejo de pastejo podem estar envolvidos na determinação destas características. Ainda, no 

estudo de Bonanno et al. (2013), dos 14 atributos definidos pelos provadores para descrever e 
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comparar queijos “Caciocavallo palermitano” de animais em sistema extensivo e intensivo, 

apenas em 5 atributos as diferenças foram observadas.  

 

Figura 2. Representação gráfica da avaliação sensorial por análise descritiva quantitativa 

(ADQ) do leite (A) e queijo de coalho (B) de cabras em sistema de produção à pasto ( ) e 

confinamento ( ). 

 

 

Em outros estudos também destinados a avaliar os efeitos da alimentação animal nas 

propriedades sensoriais de queijos bovinos, foi demonstrado que o leite de animais 

alimentados a pasto fornecem queijos mais suaves, mais cremosos, mais elásticos, 

amarelados, com um odor e sabor mais intensos; enquanto que o queijo de animais em 
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sistemas interiores foram mais amargos e salgados e com maior odor intenso e de manteiga 

(Bonanno et al., 2013; Coppa et al., 2011a; Carpino et al., 2004). 

As características sensoriais dos leites e queijos deste estudo também podem ter 

sofrido influência da composição botânica da pastagem, que foi mais rica em espécies da 

família de dicotiledôneas, que adicionam aroma frutado/herbáceo, caprino/animal e notas 

amargas aos produtos lácteos (BUGAUD et al., 2001). Além disso, é possível que as 

propriedades sensoriais sejam de natureza sazonal, uma vez que as plantas consumidas 

mudam suas características dependendo da época do ano, por mudanças no clima e no solo da 

região (Carpino et al., 2004).  

Uma ampla variabilidade nas propriedades sensoriais é possível de ser encontrada 

entre os diferentes estudos que envolvem sistemas de produção, visto que estas características 

também dependem da composição botânica, estádio fenológico das plantas e do manejo do 

pastejo (Coppa et al. 2011a). 

As diferenças no processo de fabricação dos queijos também influenciam as 

características sensoriais finais. No estudo de Medeiros et al. (2013), a suplementação de 

óleos vegetais na alimentação de cabras leiteiras da região semiárida brasileira não afetou as 

características sensoriais do queijo de cabra, sendo justificado pelos fatores tecnológicos 

resultantes do processo de fabricação.  

As semelhanças percebidas pelos provadores pode se tornar uma vantagem para os 

consumidores brasileiros, permitindo que eles possam adquirir produtos de pastejo com as 

mesmas caraterísticas extrínsecas dos lácteos comumente disponíveis no mercado, porém 

agregando características intrínsecas mais satisfatórias. Estas características se referem ao 

melhor perfil de compostos voláteis e de ácidos graxos observados tanto no leite quanto nos 

queijos de pastagem, que são considerados fatores benéficos e positivos para a saúde humana, 

o que é de grande e crescente interesse pelos consumidores atuais.  

 

3.5 Análise de Componentes Principais (ACP)  

 

Na análise de componentes principais (ACP) para os ácidos graxos, voláteis e 

atributos sensoriais dos queijos elaborados com leite de caprinos alimentados em sistema de 

pastagem e confinamento, os primeiros dois componentes principais (CP) explicaram 70.26% 

da variância total entre as amostras. Assim, para representação gráfica, duas dimensões foram 

apresentadas (Figura 3).  
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O primeiro componente principal (59,07%) foi positivamente relacionado com 

C18:1c9, C18:2n6, C18:3n3, MUFA, PUFA, Trans, DFA, n3n6, ácidos carboxílicos, aldeídos, 

hidrocarbonetos, terpenos e aroma herbáceo, enquanto que o CLAc9t11, SFA e n6n3 foram 

negativamente correlacionados com o PC1. O PC2 (11.19%) foi positivamente relacionado 

com C20:4n6, álcoois, furanos e a textura homogênea, e inversamente relacionado com IA, 

piranos, sabor de leite de cabra e aceitabilidade geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes principais (CP) dos ácidos graxos, voláteis e atributos sensoriais do 

queijo de caprinos em diferentes sistemas de alimentação. 

 

Os componentes C18:3n3 (0.252566), SFA (-0.250095), DFA (0.252562), textura 

homogênea (0.469505), sabor de leite de cabra (-0.397642), C20:4n6 (0.313935) e cor creme 

(-0.386429) foram os atributos com maiores vetores (coeficientes>0,25) e, consequentemente, 

com maior importância “factor loading” na ACP. Assim, ao analisar a correlação entre estes 

atributos, percebe-se que o ácido linolênico (C18:3n3) e os ácidos graxos desejáveis (DFA), 

observados em maior quantidade nos queijos de pastagem, apresentaram uma forte correlação 

negativa com os ácidos graxos saturados/SFA (-0.9124) e (-0.9909), respectivamente.  Além 

disso, o ácido linlenico (C18:3n3) tem forte correlação positiva com os ácidos graxos 

desejáveis/DFA (0.9106), o sabor de leite de cabra (0.7025) e C20:4n6 (0.4904). 
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Estes dados confirmam que sistemas de produção baseados na alimentação animal em 

pastagem promovem um enriquecimento de ácidos graxos poli-insaturados no leite e 

derivados, que resultam em efeito positivo na saúde do consumidor, bem como apresenta 

influência nos atributos sensoriais. A textura homogênea, definida pelos provadores como 

sendo a propriedade relacionada à ausência de grumos percebidos ao degustar o produto, 

apresentou correlação negativa com o sabor de leite de cabra (-0.4915) e a cor creme (-

0.4663), confirmando outros estudos que observaram que os queijos de pastagem apresentam 

menor firmeza (Coppa et al., 2011c), sabor relacionado a espécie animal mais intenso 

(Bugaud et al., 2001b) e coloração mais amarelada, possivelmente como resultado do maior 

conteúdo de compostos carotenoides presentes nas plantas do pasto (Carpino et al., 2004). 

De acordo com Chilliard et al. (2003), as modificações na dieta animal podem permitir 

mudanças rápidas e eficientes na composição de ácidos graxos do leite de cabra, com efeitos 

potenciais sobre outros aspectos de qualidade dos produtos lácteos caprinos, tais como sabor, 

aroma, valor nutritivo e impactos positivos para a saúde dos consumidores. 

 

4. Conclusões 

O sistema de produção realizado no semiárido brasileiro mostrou ter influência sobre o 

perfil de ácidos graxos e compostos voláteis do leite e queijo de coalho caprino. O leite e 

queijo de animais alimentados no sistema de produção realizado no Bioma caatinga contém 

compostos voláteis exclusivos, provenientes do metabolismo secundário das plantas. Além 

disso, a maior presença de ácidos graxos insaturados indica maior qualidade da gordura 

encontrada no leite e queijo das cabras alimentadas na pastagem, uma vez que podem ser 

benéficos para a saúde e nutrição humana, sendo este sistema de produção uma importante 

estratégia para minimizar os ácidos graxos saturados e aumentar MUFA e PUFA na gordura 

do leite e queijo. Estes atributos estudados podem ser uma ferramenta útil para discriminar e 

indicar a procedência dos produtos, com base no tipo de criação e alimentação, pois fornecem 

a possibilidade de contribuir para a concepção de “território”, fator determinante para os 

produtos típicos caprinos do Nordeste brasileiro. As variações entre os sistemas de produção 

são suficientes para promover diferenças nos descritores sensoriais dos leites, mas não dos 

queijos. No entanto, tanto o leite como o queijo proveniente do sistema de pastagem são mais 

bem aceitos pelos provadores. Os resultados provenientes da execução deste estudo sugerem 

que o melhor sistema de produção a ser realizado na região semiárida nordestina é o sistema 

desenvolvido na pastagem nativa com suplementação, pois valoriza a criação de caprinos 

leiteiros na Caatinga, tornando-se uma alternativa economicamente vantajosa para os 
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produtores e processadores de leite de cabra. Além disso, desde que sejam consideradas as 

exigências nutricionais do rebanho e respeitadas o equilíbrio do ecossistema, é possível 

melhorar e aperfeiçoar o sistema de produção e obter produtos diferenciados e com valor 

agregado para o consumidor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A região semiárida do Nordeste brasileiro apresenta potencial para criação de 

ruminantes leiteiros, em especial para a caprinocultura. A produção de alimentos para o 

rebanho no semiárido é desafiadora, por conta das condições peculiares do meio que 

influencia de forma quantitativa e qualitativa a forragem. Para garantir a exploração racional e 

sustentável deste ambiente é fundamental o conhecimento dos fatores climáticos que 

interferem no seu bioma (Caatinga), objetivando possibilitar maior tempo de pastejo durante o 

ano, pois o sistema de produção realizado no pasto com suplementação é a forma mais 

econômica para o produtor, graças à economia de custos com as rações concentradas. A 

criação de caprinos leiteiros na pastagem do semiárido brasileiro deve ser valorizada, pois 

além de favorecer a geração de renda, produz leite e queijo com composição de ácidos graxos 

e voláteis mais interessante para o consumidor, que procura por alimentos contendo gordura 

considerada mais saudável, bem como compostos de sabor e aroma que remetam a origem do 

produto e com alegação funcional.  

Os objetivos propostos nesta Tese foram alcançados, uma vez que foi possível obter as 

melhores condições de extração de compostos voláteis do leite caprino pela técnica de 

microextração em fase sólida (SPME), bem como a hipótese inicial foi considerada 

verdadeira, uma vez que o sistema de produção realizado na região semiárida no Nordeste 

brasileiro influenciou e alterou, conforme o tipo de sistema, o perfil de ácidos graxos, 

compostos voláteis e atributos sensoriais do leite e queijo de coalho caprino.  

No entato, como perspectiva futura, sugere-se que outros estudos sejam realizados 

ainda no leite e queijo caprino, que compreendam a período chuvoso da região e que 

envolvam análises de ácidos graxos e compostos voláteis de um maior número possível das 

plantas da caatinga. Assim, estas informações podem, adicionalmente ao exposto neste 

estudo, contribuir e subsidiar o preenchimento de conhecimentos científicos ainda inexistentes 

acerca da relação entre a composição de ácidos graxos, volátil e sensorial do leite e queijo 

caprino, sob a influência de diferentes sistemas de produção e estações climáticas no bioma 

caatinga do semiárido brasileiro.  
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APÊNDICE A - Atributos sensoriais determinados pelo painel de avaliadores. Suas 

respectivas definições e normas definem os extremos da escala não estruturada. 

 
Termo descritor Definição Referência 

Aparência Lisa Característica do produto 

apresentar-se liso, contínuo, sem 

grânulos ou olhaduras 

Fraca: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de ricota fresca 

da marca Bom Leite 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 

Cor esbranquiçada Cor característica de queijo de 

cabra, tendendo ao branco 

Fraca: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo de 

coalho de leite de cabra marca Semear 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo Minas 

Frescal de leite de cabra artesanal 

Cor creme Cor branco-amarelada, semelhante 

à cor da nata do leite 

Fraca: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo de 

coalho de leite de cabra marca Semear 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo 

parmesão da marca Ipanema 

Molhada Liberação de líquido variando de 

gotículas na superfície a uma 

quantidade visível de líquido 

separado do queijo 

Fraca: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de ricota fresca 

da marca Bom Leite 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 

Aroma de Leite de 

cabra 

Aroma característico de queijo de 

leite de cabra 

Fraco: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo de 

coalho de leite de cabra marca Semear 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo Minas 

Frescal de leite de cabra artesanal 

Aroma de 

manteiga 

Aroma característico de manteiga Fraco: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo 

parmesão da marca Ipanema 

Aroma Herbáceo Aroma que lembra planta cortada Fraco: nenhum 

  Forte: 1 folha de algaroba medindo 8 x 6 cm  

Sabor   

Leite de cabra Sensação complexa composta de 

sensações gustativas, olfativas e 

táteis que são percebidas durante a 

degustação de produtos contendo 

leite de cabra. 

Fraco: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo de 

coalho de leite de cabra Marca Semear 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo Minas 

Frescal de leite de cabra artesanal 

Manteiga Sensação complexa composta de 

sensações gustativas, olfativas e 

táteis que são percebidas durante a 

degustação de produtos contendo 

leite de vaca. 

Fraco:1 fatia medindo 8 x 6 cm de ricota fresca 

da marca Bom Leite 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 

Herbáceo Sabor que lembra planta cortada Fraco: nenhum 

  Forte: uma colher de chá de folhas de manjericão 

Ácido Sensação provocada pela 

degustação de ácido cítrico. 

Fraco:1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de Queijo Minas 

Frescal de leite de cabra artesanal 

Salgado Gosto estimulado pela presença de 

cloreto de sódio 

Fraco: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de ricota fresca 

da marca Bom Leite 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo 

parmesão da marca Ipanema 

Textura   

Maciez Propriedade de textura que oferece 

pouca resistência à mastigação, 

variando de firme até macio 

Fraca: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo 

parmesão da marca Ipanema 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 

Homogeneidade Propriedade relacionada à ausência 

de grumos percebidos ao degustar o 

produto. 

Fraca: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de ricota fresca 

da marca Bom Leite 

Forte: 1 fatia medindo 8 x 6 cm de queijo minas 

frescal ultrafiltrado tradicional da marca Danubio 
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SALGADO 

HERBÁCEO 

APÊNDICE B - Escala para determinação de atributos sensoriais determinados pelo painel 

de avaliadores. Suas respectivas definições e normas definem os extremos da escala não 

estruturada. 

 
Nome:______________________________________________________Data:___________ 

Você está recebendo uma amostra de queijo coalho. Por favor, avalie a intensidade de cada um dos 

atributos. Para isto, coloque um traço vertical na escala correspondente. Amostra:_______________ 

Aparência 

 

 

 

 

 

 

Aroma 

 

 

 

 

 

Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura 

 

 

Fraco Forte 

COR 

ESBRANQUIÇADA 

LISA 

MOLHADO 

COR CREME 

LEITE DE CABRA 

MANTEIGA 

LEITE DE CABRA 

MANTEIGA 

ÁCIDO 

MACIEZ 

HOMOGENEIDADE 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Forte Fraco 

Alta Baixa 

Forte Fraco 

HERBÁCEO 

Forte Fraco 
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APÊNDICE C - Relatório Técnico Final - Doutorado Sanduiche no Exterior/SWE. 

 

 

Vinculado ao projeto de colaboração internacional: Formação de recursos humanos em 

conservação e utilização de ovinos deslanados do Brasil” - SPARQ:60096/2010  

 

 

 

 

Bolsista: Amanda Marília da Silva Sant‟Ana 

Processo número: 2227/14-2 

Vigência: Outubro 2014 - Setembro de 2015  

Instituição brasileira: Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brasil 

Instituição no Exterior: Università di Pisa - Pisa, Itália  

 

 

Orientadora no Brasil: Profª. Drª. Rita de Cassia Ramos do Egypto Queiroga 

Orientadora na Itália: Profª. Drª. Mina Martini 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório tem por finalidade relatar as atividades realizadas durante a 

vigência do plano de estudos da doutoranda Amanda Marília da Silva Sant‟Ana, intitulado 

Características químicas, nutricionais, aromáticas e tecnológicas de leite e derivados de 

animais de interesse Zootécnico e realizado na Università di Pisa (Pisa, Itália) mediante 

concessão de bolsa de doutorado sanduíche no período de outubro 2014 a setembro de 2015. 

A cooperação firmada com a Universidade de Pisa/Itália contemplou a possibilidade 

de utilização da infraestrutura do Laboratório de qualidade do leite e produtos lácteos, do 

Departamento de Ciência Veterinária desta instituição, possibilitando a realização de missão 

de estudos junto aos projetos de pesquisa da orientadora estrangeira.  

A produção de leite de diferentes espécies apresenta uma importante função no 

contexto do setor agropecuário mundial, pelo fato do leite ser um alimento básico à 

população, servindo de matéria-prima para a produção de derivados lácteos de alto valor 

nutritivo, tais como, queijo, manteiga, leite em pó e iogurte. Além disso, este setor 

desempenha um papel socioeconômico importante na cadeia de produtores de leite, podendo 

ser considerado uma fonte sustentável com excelente possibilidade de rentabilidade 

econômica e estabilidade demográfica (SANZ SAMPELAYO et al., 2007).  

Assim, o objetivo da missão de estudos foi de analisar as características químicas, 

nutricionais, aromáticas e tecnológicas do leite e derivados de diversos animais de interesse 

Zootécnico, visando a aprendizagem e aperfeiçoamento de métodos de análises que sejam 

aplicáveis na área de leite e derivados, inclusive não desenvolvidas ainda no Brasil. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

2.1 Diferenças qualitativas nas atividades das enzimas de membrana do glóbulo de 

gordura dos leites de vaca e ovelha:  

O objetivo do trabalho é de contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre os 

lipídeos do leite de vaca e de ovelha, avaliando as características morfométricas dos glóbulos 

de gordura (número/mL) e diâmetro), a composição de ácidos graxos da membrana e do 

núcleo do glóbulo, a atividade das principais enzimas da membrana e o perfil nutricional dos 

leites. 

 Análises realizadas:  

 Extração da Membrana do glóbulo de gordura dos leites (Rehinardt; Lippolis, 2006); 

 Separação do núcleo (Rehinardt; Lippolis, 2006); 

 Identificação da atividade das enzimas da membrana do glóbulo de gordura dos leites. 

 Análise morfométrica (diâmetro e número) do glóbulo de gordura do leite (Scolozzi; 

Martini; Abramo, 2003) (Figura 1); 

 Extração da gordura e análise de ácidos graxos do núcleo do glóbulo de gordura; 

 Análise de ácidos graxos da membrana do glóbulo de gordura; 

 Análise de ácidos graxos dos leites de vaca e ovelha; 

 Análise de proteína, minerais, cinzas, substância seca e gordura dos leites de vaca e 

ovelha. 

 Fase de execução do Trabalho 

O trabalho está em fase de desenvolvimento, faltando apenas a análise de eletroforese 

das proteínas da membrana do glóbulo de gordura e a escrita do artigo. Os dados das análises 

realizadas anteriormente já foram tabulados para realização do processamento estatístico. 

 

Figura 1 – Identificação dos glóbulos de gordura do leite fresco 
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2.2 Variação sazonal na composição básica, aromática e acídica do queijo e iogurte 

produzidos a partir do leite de ovelhas alimentadas a pasto 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da estação do ano sobre a composição 

básica, aromática e acídica do queijo e iogurte produzidos a partir do leite de ovelhas 

alimentadas a pasto. 

 Análises realizadas 

 Análise de Proteína, gordura, cinzas e substância seca (AOAC, 2004); 

 Análise de ácidos graxos dos leites, queijos e iogurte 

 Análise de minerais 

 Análises de compostos voláteis (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Análise de compostos voláteis em queijo, iogurte e plantas 

 

2.2 A Qualidade do leite de Alpacas da Região da Toscana-Itália 

O objetivo desta investigação preliminar é aumentar o conhecimento da composição 

do leite alpaca, a fim de compreender melhor as necessidades nutricionais das crias durante os 

primeiros meses de vida.  

 Análises realizadas 

 Análise de Proteína, gordura, lactose, cinzas e substância seca (AOAC, 2004); 

 Análise de ácidos graxos dos leites  

 Análise de minerais 
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Figura 3 – alpacas da raça Huacaya criadas na região da Toscana, Itália. 

 Fase de execução do Trabalho 

O trabalho foi finalizado e os resultados foram aceitos para publicação no periódico 

Small Ruminant Research (Anexo F): 

“Gross, mineral and fatty acid composition of alpaca (Vicugna pacos) milk at 30 and 60 days 

of lactation”. 

2.4 Projeto Forcaseo 

 

Parte 1 - Caracterização dos queijos típicos italianos elaborados com leite de búfala 

O objetivo deste estudo foi caracterizar queijos típicos italianos elaborados com leite de 

búfala. 

 Análises realizadas 

 Análise de Proteína, gordura, cinzas e substância seca (AOAC, 2004); 

 Análise de ácidos graxos dos queijos; 

 Análise de minerais: 

 Fase de execução do Trabalho 

 - Este trabalho está em fase de conclusão do artigo científico. 
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Parte 2 - Composição de ácidos graxos do glóbulo de gordura do leite bovino obtido por 

separação gravimétrica  

O objetivo deste estudo foi determinar a composição de ácidos graxos do glóbulo de 

gordura do leite bovino obtido por separação gravimétrica. 

 

Análises realizadas 

 Ácidos graxos; 

 Análise morfométrica (diâmetro e número) do glóbulo de gordura do leite (Scolozzi; 

Martini; Abramo, 2003). 

 Fase de execução do Trabalho 

O trabalho foi finalizado e os resultados foram aceitos para publicação no periódico 

International Food Research Journal (Anexo G): 

 “Fatty acid composition of the bovine milk fat globules obtained by gravity separation” 

 

 
2.5 O leite de Asina da raça Amiatina na gestão de crianças com alergia a proteína do 

leite bovino: aspectos inovativos, clínicos e nutricionais 

 

 O leite materno é um alimento exclusivo ou predominantemente nos primeiros meses 

de vida, mas nos casos em que este não está disponível, torna-se essencial encontrar uma 

alternativa adequada para alimentar os recém-nascidos. O leite de vaca é amplamente 

utilizado como um substituto para o leite materno, no entanto de 2 a 7,5% da população 

infantil se manifesta com alergia a proteínas do leite de vaca. As formulações alternativas 

propostas pelas diretrizes internacionais (caseína ou hidrolisados de proteína de soro de leite e 

soja) têm baixa palatabilidade, resultando em aceitação baixa pelas crianças além de não está 

totalmente livre do risco de sensibilização alérgica. As únicas formulações consideradas anti-

alérgicas são aqueles à base de aminoácidos, mas o seu sabor amargo desagradável muitas 

vezes torna completamente inútil na dieta das crianças. 

A fim de evitar o desenvolvimento de doenças alérgicas e doenças crônicas resultantes 

da má nutrição, o principal objetivo do projeto é avaliar crianças com alergia as proteínas do 

leite de vaca, e utilizar o leite de asina (burra) como primeira escolha para uma fórmula 

alternativa, com base em considerações principalmente clínicas, mas também nutricionais e de 

palatabilidade. 
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Um estudo cuidadoso sobre a qualidade do leite de Asina Amiatina, uma raça nativa 

criada na Toscana-Itália, trará à luz não só a composição química, como também as 

características nutricionais gerais, os componentes nutracêuticos e a caracterização de 

proteínas, a fim de proporcionar para indivíduos com alergia ao leite de vaca um produto de 

qualidade e nutricionalmente adequado às suas necessidades. 

Ao mesmo tempo, faltam regras de higiene para a produção e comercialização de leite 

de asina, sendo necessário um aprofundamento dos riscos físicos, químicos e biológicos para 

um produto que será para consumo humano. A realização do projeto permitirá uma melhoria 

do estado nutricional e de saúde das crianças com CMA, promovendo ao mesmo tempo um 

incentivo para a atividade econômica na área, dada a presença na região de Toscana de uma 

produção de leite de asina Amiatina recém-criada. 

 

- Análises realizadas 

Este projeto está sendo desenvolvido com uma equipe multidisciplinar, conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Descrição dos envolvidos no projeto. 

Denominazione del 

soggetto 
Intituto/Departamento  

Struttura Dipartimentale 

Allergologia 

Dipartimento Assistenziale 

Integrato Pediatria Internistica- 

Azienda Ospedaliero 

Universitaria A. Meyer 

Análises sensoriais 

Testes alérgicos/clínicos 

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle 

Regioni Lazio e Toscana 

Sezione di Firenze 

Análises microbiológicas do 

leite. 

Università di Pisa 
Dipartimento di Scienze 

Veterinarie 

Análises da composição 

centesimal, ácidos graxos, 

minerais do leite. 

Complexo Regional 

Agrícola Florestal 

"Bandite di Scarlino" 

Azienda regionale 

Fornecer o leite necessário 

para realizar a pesquisa. 

Também fornece a estrutura e 

o pessoal técnico necessário 

para realizar a ordenha e 

amostragem. 

 

No laboratório de qualidade do leite e derivados do Departamento de Ciência 

Veterinária, as seguintes análises foram realizadas: 

 Análise de Proteína, gordura, lactose, cinzas e substância seca; 
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 Análise de ácidos graxos dos leites:  

 Análise de minerais 

 A doutoranda Amanda Sant‟Ana elaborou também um Protocolo Sensorial em italiano 

para aplicação de testes em crianças, que foi enviado para a equipe do Hospital Meyer 

– Florença, Itália (APÊNDICE D). 

 

 Fase de execução do Trabalho 

As análises citadas acima e de responsabilidade do grupo de pesquisa do 

Departamento de Ciência Veterinária no qual a doutoranda Amanda Sant‟Ana participou, já 

foram todas realizadas e os dados tabulados para análise estatística. No entanto, o projeto é 

bastante amplo e ainda está em fase de execução das outras análises. 

  

Figura 4 - Animais da raça Amiatino no Complexo Regional Agrícola Florestal "Bandite di 

Scarlino" e o leite no laboratório para análises físico-químicas. 

 

2.6 Outras atividades 

 

 Carne de Javali: Trabalho de Conclusão de curso de uma aluna da graduação em 

Produção animal, do Departamento de Ciências Veterinárias. A discente colaborou nas 

análises da extração da gordura da carne e na metilação das amostras para análise de 

ácidos graxos. 

 Leite de Golfinho: O aquário de Gênova envia amostras de leite de golfinho para 

análise de sua composição química e energética, com o intuito de obter conhecimentos 

sobre esta composição para descobrir se o leite está adequado para o consumo das 
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crias que nascem neste local. Além disso, realizou-se análises de substitutos do leite, 

fórmulas criadas pelos veterinários locais para suprir as necessidades energéticas das 

crias de golfinho. Realizou-se as análises de Proteína, gordura, lactose, cinzas, e 

substância seca (AOAC, 2004), Análise de ácidos graxos e minerais.  

 Qualidade do leite de ovelhas da raça ASSAF: Trabalho de Conclusão de curso de 

um aluno da graduação em Produção animal, do Departamento de Ciências 

Veterinárias. A discente colaborou nas análises da extração da gordura da carne e na 

metilação das amostras para análise de ácidos graxos. 

 Construção do perfil sensorial completo do leite de asina: Trabalho de Conclusão 

de curso de uma aluna da graduação em Segurança e Qualidade da Produção animal, 

da Escola de Ciência Agrária e Medicina Veterinária da Università di Bologna – Itália. 

A discente colaborou nas análises de Proteína, gordura, lactose, cinzas, e substância 

seca (AOAC, 2004), análise de ácidos graxos e minerais.  

 Soro de Ricota utilizado como meio para crescimento de algas e leveduras 

produtoras de carotenoides: Este trabalho constitui-se parte da Tese de doutorado do 

aluno José Evangelista Santos Ribeiro, que trabalhou no Departamento de Biologia da 

Università di Pisa. O objetivo do projeto é a de utilizar os produtos residuais da 

indústria de laticínios, como um meio de crescimento para as leveduras de 

Rhodotorula e algas do gênero Chlorella protothecoides com a finalidade de obter 

moléculas bioativas, em particular o beta-caroteno e ácidos graxos bioativos. A 

discente colaborou na realização das análises de Proteína, gordura, lactose, cinzas, e 

substância seca, ácidos graxos e minerais dos soros de ricotas ovina e mista (vaca e 

ovelha). 

 Participação em Evento: Participação em evento da Elsevier, intitulado: “How to Get 

Published in a Top Journal”, ministrado pela Dra. Elaine Van Ommen Kloeke, 

Elsevier, Agronomy & Remote Sensing. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A parceria firmada entre a Universidade Federal da Paraíba e a Università di Pisa, por 

meio do projeto: “Formação de recursos humanos em conservação e utilização de ovinos 

deslanados do Brasil” - SPARQ:60096/2010 permitiu a permanência da doutoranda Amanda 

Marília da Silva Sant‟Ana por um período de um ano no Laboratório de Qualidade de leite e 

produtos lácteos, da Università di Pisa, Itália. Considerando os dados sobre características 

químicas, nutricionais, aromáticas e tecnológicas do leite de diferentes espécies, o estágio de 

doutorado sanduíche proporcionou a aquisição de conhecimentos relacionados à metodologias 

analíticas desenvolvidas neste Laboratório, possibilitando à aprendizagem e aperfeiçoamento 

de técnicas que podem ser utilizadas posteriormente para caracterizar os leites e derivados 

estudados no Brasil, especificamente nos laboratórios do Programa de Pós Graduação em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba.  

A realização do estágio contribuirá para a consolidação das investigações do grupo de 

pesquisa que desenvolvem estudos relacionados à área da Ciência e Tecnologia de leite e 

derivados lácteos, bem como aumentou a possibilidade de formação de parcerias entre os 

professores e as Universidades. As informações originadas apresentam possibilidade de 

publicação de artigos científicos em periódicos de impacto (Qualis A1-B1), na área de ciência 

e tecnologia de alimentos.  
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APÊNDICE D – Elaboração de Protocolo de Análise sensorial para crianças (Ilustração 

parcial).  
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ANEXOS 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa. 
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ANEXO A – Continuação Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa. 
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ANEXO B - Questionário de identificação dos provadores. 

QUESTIONÁRIO DE INDENTIFICAÇÃO 

Nome:____________________________________________________________ DATA___/__/____ 

Idade________________Atividade______________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone p/ contato:______________________________ 

1. O que você entende por “análise sensorial”? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Qual dia da semana e o turno de sua disponibilidade para participar das sessões sensoriais? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Você tem algum tipo de problema (alergia, desconforto, não gosta, etc) com alguns alimentos? 

Especifique quais. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Quais os seus alimentos preferidos? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Você está fazendo alguma dieta especial?______________ Qual? _______________ 

6. Indique marcando com um X se tem os seguintes problemas de saúde: 

( ) Prótese dentária    ( ) Problemas de percepção de cor (daltonismo, ...)    ( ) Diabetes     ( ) Colesterol     

( ) Hipoglicemia    ( ) Hipertensão    ( ) Freqüentes estados febris    ( ) (sinusites)  ( ) Frequentes 

inflamações da cavidade bucal   ( ) Quadros asmáticos leves ou agudos  ( ) Problemas respiratórios ( ) 

Problemas cardíacos 

7. Você está tomando algum remédio?  Qual?_____________________________________________ 

8. Fumante? em caso afirmativo indicar a quantidade.______________________________________ 

9. Marque na escala abaixo sobre o seu consumo médio de leite. 

(  )  Quase sempre (quase todo dia) 

(  )  Muito (pelo menos 4 vezes por semana) 

(  )  Moderado ( pelo menos 2 vezes por semana) 

(  )  Pouco (pelo menos 1 vez por semana) 

(  )  Não consumo 

 

10. Marque na escala abaixo sobre o seu consumo médio de queijo. 

(  )  Quase sempre (quase todo dia) 

(  )  Muito (pelo menos 4 vezes por semana) 

(  )  Moderado ( pelo menos 2 vezes por semana) 

(  )  Pouco (pelo menos 1 vez por semana) 

(  )  Não consumo Obrigada! 
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ANEXO C - Teste com escala hedônica não estruturada. 
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ANEXO D - Teste Threshold de Reconhecimento. 
 

Nome___________________________________________________________Data_____________ 

Teste de reconhecimento de odores 

Os frascos contêm substâncias odoríferas que se encontram normalmente em casa ou no local de 

trabalho. Aproxime o frasco de seu nariz, cheire três vezes brevemente e tente identificar o odor. Se não 

recordar o nome exato da substância, tente relacioná-la com alguma coisa com a qual você associe esse 

odor. 

Referência Definição do odor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

 

 

 

TESTE DE SENSIBILIDADE AOS 5 GOSTOS BÁSICOS  (doce, salgado, amargo, ácido e umami) 

Nome:________________________________________________________Data ___/___/_____ 

           Você está recebendo uma série de amostras apresentando os sabores básicos: doce, salgado, amargo 

e ácido. Deguste cuidadosamente cada uma delas e coloque um “X” na coluna apropriada, de acordo com o 

sabor reconhecido 

Código da 

Amostra 

Sabor não 

identificado 
Ácido Amargo Salgado Doce Umami 

       

       

       

       

       

 

Comentários:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO E - Teste Triangular. 

 

 

TESTE TRIANGULAR 

 

Nome:____________________________________________________Data:___________ 

 

 

Você está recebendo três amostras para análise. Duas das amostras são iguais e uma 

diferente. Assinale qual é a amostra diferente.  

 

   Amostra Assinale a amostra diferente 

   _______  ___________ 

   _______  ___________ 

   _______  ___________ 

   

Muito obrigada! 
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ANEXO F – Participação em artigo científico no periódico Small Ruminant Research. 
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ANEXO G – Aceite de artigo científico no periódico International Food Research Journal.
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ANEXO H – Parecer da orientadora no exterior. 
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