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RESUMO 

Na fabricação de queijos, tem se utilizado leite de diversas espécies de mamíferos, no qual os 

mais usados são leite de vaca, búfala, ovelha e cabra, existindo uma grande diversidade nos 

tipos de queijo em diferentes países. O objetivo deste trabalho foi avaliar sensorialmente, 

através de testes de aceitação e intenção de compra, os queijos industrializados preparados com 

leite de vaca, búfala, ovelha e cabra. Avaliou-se os atributos de cor, sabor, aroma e textura, 

através de escala hedônica de nove pontos. De acordo com a análise sensorial, os queijos 

apresentaram diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras. O índice de aceitabilidade para 

os atributos de cor, sabor, aroma e textura ficaram acima do mínimo recomendado para boa 

aceitação (70%), apenas para o queijo de leite de vaca. Quanto ao gosto salgado e a acidez, o 

queijo obtido do leite de vaca teve sua distribuição em torno do ideal “0”. Os demais queijos 

tiveram uma distribuição com uma variância elevada. O queijo de búfala obteve maior 

frequência de acidez abaixo do ideal. Quanto a textura dos queijos industrializados pode-se 

observar que variaram entre os quatros tipos de queijos avaliados, com destaque para os queijos 

de leite de vaca e búfala que apresentaram distribuição normal em torno da média como sendo 

ideal “0”. Embora as amostras apresentem diferenças em todos os atributos avaliados, os 

queijos apresentaram um índice positivo de aceitabilidade e uma boa intenção de compra. 

 

Palavras-chave: Aceitabilidade. Intenção de Compra. Laticínio. Sabor 

 

ABSTRACT 

In cheese making, milk from various mammalian species has been used, the most commonly 

used being sheep milk and buffalo, cow and goat there is a great diversity in cheese types in 

different countries. The objective of this work was to sensorial evaluate, through acceptance 

and purchase intention tests, the processed cheeses prepared with cow, buffalo, sheep and goat 

milk. The attributes of color, flavor, aroma and texture were evaluated through a nine-point 

hedonic scale. According to the sensory analysis, the cheese presented significant difference 

(p≤0,05) between the samples. The acceptability index for the attributes of color, taste, aroma 

cow's milk cheese. As for salty taste and acidity, the cheese obtained from cow's milk was 

distributed around the ideal “0”. The other cheeses had a distribution with a high variance. 

Buffalo cheese had a higher frequency of suboptimal acidity. Regarding the texture of 

industrialized cheeses, it can be observed that they varied among the four types of cheeses 

evaluated, with emphasis on cow's and buffalo's milk cheeses that presented normal distribution 

around the average as being ideal “0”. Although the samples presented differences in all 

evaluated attributes, the cheeses presented a positive acceptability index and a good purchase 

intention. 

 

KEYWORDS: Acceptability. Buy intention. Dairy. Flavour 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O queijo é um produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro 

do leite, coagulado pela ação física do coalho, de enzimas e bactérias específicas (BRASIL, 

1996). A maturação (ou cura) tem um papel fundamental no desenvolvimento das 

características individuais de cada queijo, sendo que ocorrem vários processos bioquímicos, 

que determinam a textura e o desenvolvimento do sabor (NARIMATSU et al., 2003). 

Na fabricação de queijos, tem se utilizado leite de diversas espécies de mamíferos, dentre 

elas leite de vaca, búfala, ovelha e cabra existindo uma diversidade muito grande nos tipos de 

queijo em diferentes países. O valor nutricional do leite varia muito entre cada espécie. 

(PORTAL DO QUEIJO, 2019). No entanto, o leite de búfala possui maiores teores de proteína, 

gordura e minerais em relação ao leite de vaca (NERES et al., 2012). As características desse 

leite fazem um produto peculiar e distinto quando comparados com leites de outras espécies. 

Sendo que ao transformar o leite em outros alimentos, como por exemplo o queijo, está se 

diversificando e enriquecendo a qualidade da alimentação no dia a dia. Quanto aos demais leites 

consumidos no mercado, o leite de cabra apresenta baixos teores de calorias e colesterol, alta 

digestibilidade, além de sua propriedade de hipoalergenica. Salienta-se, que vem aumentando, 

gradativamente o seu consumo nos processos alérgicos de origem alimentar, principalmente 

aqueles relacionados a proteína do leite de vaca (CARVALHO, 20O3).  

Mundialmente, o leite de ovelha vem sendo muito consumido por suas qualidades 

gastronômicas, sendo apreciado na forma de queijos, iogurtes e sorvetes (SILVA, 2014). Este 

leite também apresenta uma composição muito rica, contendo maiores quantidades de gordura 

(8,5%), sólidos totais (19,3%) e proteína (5,5%), e obtém um rendimento duas vezes mais em 

comparação com queijo produzido pelo leite de vaca ou cabra (SELAIVE; OSÓRIO, 2014).   

Atualmente o queijo é uma das iguarias mais consumidas pelos brasileiros, seja ele o queijo 

industrial ou queijo artesanal. Faz parte do cardápio da população em qualquer região do Brasil. 

A maioria do comércio queijeiro se baseia no queijo de leite de vaca, no entanto, também tem 

fabricado grande quantidade a partir de leite de ovelha, cabra e búfala (CHALITA, et al 2009). 

Cabe salientar, que os queijos podem ser classificados conforme o tipo de leite, a textura, o 

tempo de maturação e a intensidade de seu sabor e aroma.  

Os queijos de leite de búfala apresentam características que os diferenciam dos similares 

de origem bovina, tais como: queijos de coloração branca, de textura macia e sabor suave. No 
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entanto os produtos mais procurados são a muçarela e a ricota, não só por seu sabor 

característico, mas principalmente por suas qualidades nutricionais (RICCI; DOMINGUES, 

2012). Também apresentam ótima qualidade sensorial e nutricional, por possuírem um paladar 

suave e característico. 

 Os queijos de leite de caprino, tem um sabor picante e apresentam um aroma único, que 

pode variar conforme o tempo de maturação da peça, e são ricos em proteínas e minerais 

(PORTAL DO QUEIJO, 2019). Em relação a cor diferenciam dos queijos produzidos com o 

leite de vaca, por serem totalmente brancos quando puros e frescos, e levemente amarelados 

quando maturados, já a gordura determina o sabor e a textura (MONTINGELLI, 2005). 

A fabricação de queijos de leite de ovelha é diferente, sendo mais sensível ao coalho, 

coagulando mais rápido, além de produzir um coágulo mais firme e com melhor rendimento de 

fabricação por unidade de leite comparando ao leite das demais espécies. (PENNA, 2011). No 

que diz respeito ao gosto, é mais saboroso, pois está ligado à composição da matéria gorda e o 

leite de ovelha apresenta a peculiaridade de não ter caroteno em sua gordura, o que lhe 

proporciona brancura típica (SELAIVE; OSÓRIO, 2014; FURTADO, 2003). Salienta-se que 

no Brasil os queijos mais produzidos a partir do leite de ovelha são os queijos tipo Feta, 

Roquefort, Pecorino, Boursin, amanteigados e queijos frescos (ROSSI, 2013). 

Os queijos feitos com leite de vaca, apresentam uma característica no sabor que são 

suaves e uma textura mais cremosa, é o mais comum, pois as vacas produzem mais leites do 

que as cabras por exemplo. Também, é possível encontrar versões com gostos bem acentuados 

e o mercado dispõe vários tipos de queijo com leite de vaca (PORTAL DO QUEIJO, 2019; 

BEZERRA, 2008). 

A análise sensorial é definida por ser uma importante ferramenta na indústria de 

alimentos, pois envolve um conjunto de diversas técnicas, com o intuito de avaliar um produto 

quanto à sua qualidade sensorial, em várias etapas de seu processo de fabricação.  Segundo 

Minin (2006), é uma ciência que estuda as percepções, sensações e reações do consumidor 

sobre as características dos produtos, incluindo sua aceitação ou rejeição. 

A ABNT (1993) classifica a análise sensorial através de diferentes métodos, sendo eles métodos 

discriminativos, descritivos e afetivos ou objetivos. Os métodos discriminativos são usados 

para determinar se existe diferença sensorial significativa entre duas amostras. Estes métodos 

podem ser ainda classificados testes de diferença/similaridade ou testes de sensibilidade. Os 

métodos descritivos são usados para descrever e quantificar de forma numérica a intensidade 
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de cada atributo sensorial da amostra avaliada, ou seja, avaliam as amostras de forma qualitativa 

e quantitativa. Os métodos afetivos são usados para se avaliar a preferência e/ou aceitação de 

um produto junto ao mercado consumidor. Este tipo de teste é bastante utilizado para verificar 

se a preferência dos consumidores com relação a determinado produto (comparação entre 

amostras comerciais,), e/ou a probabilidade de adquirir o produto testado (teste de aceitação) 

(ANZALDÚA-MORALES, 1994; PEDRERO; PANGBORN, 1989; MORAES, 1988; 

TEIXEIRA et al., 1987).  

Segundo Teixeira (2009) a análise sensorial é uma ciência que emprega os sentidos humanos 

para verificar as características ou atributos de um produto, sendo eles os atributos da visão, odor, gosto 

(sabor) e textura. Em relação ao sentido da visão a percepção da cor é o primeiro contato do consumidor 

com um produto, geralmente, é com a apresentação visual, onde se destacam a cor e a aparência dos 

produtos (TEIXEIRA, 2009). 

O odor é a propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo quando certas 

substâncias voláteis são aspiradas (ABNT, 1993). Quanto ao gosto é uma das propriedades 

sensoriais da cavidade bucal relacionadas ao paladar, percebidas na boca. A identificação, é a partir das 

papilas gustativas, das características básicas (ou gostos primários) dos alimentos, ou seja, os gostos 

ácidos, amargos, doces e/ ou salgados (PALERMO 2015; DUTCOSKY, 2013).   

O sabor (equivalente em português para a palavra inglesa flavour) é um atributo 

complexo, definido como experiência mista, mas unitária de sensações olfativas, gustativas e 

táteis percebidas durante a degustação (ABNT, 1993).  

O aroma é a propriedade de perceber as substâncias aromáticas de um alimento depois 

de colocá-lo na boca. Esta propriedade é essencial para compor o sabor dos alimentos. 

(PALERMO 2015; DUTCOSKY, 2011; GULARTE, 2009; QUEIROZ; TREPTOW, 2006).  

A textura é a principal característica percebida pelo tato. Salienta-se que a textura se 

manifesta quando o alimento sofre uma deformação (quando é mordido, prensado, cortado, 

etc.). (PALERMO 2015; DUTCOSKY, 2013; GULARTE, 2009; QUEIROZ; TREPTOW, 

2006). 

A escala hedônica analisa a preferência dos consumidores por determinados produtos 

por meio de uma avaliação que contém uma escala de respostas previamente estabelecida. São 

usados os testes afetivos, de preferência e aceitação, este método permite julgar a qualidade do 

produto conforme as percepções do consumidor e suas afirmações (PALERMO, 2015). 

Neste modelo de teste, os provadores são questionados sobre a sua preferência em 

determinadas amostras de produtos, seguindo uma escala de respostas estabelecida com base 
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em atributos gosta e desgosta. Deste modo, as respostas são associadas a valores numéricos 

para serem analisadas estatisticamente (DUTCOSKY, 2013; DUTCOSKY, 2011). 

O modelo de escala hedônica é descritiva, mista, bipolar e de nove pontos, em que o 

“continuum” é ancorado verbalmente pelas expressões “desgostei muitíssimo”, 

correspondendo ao menor valor (1), e “gostei muitíssimo”, correspondendo ao maior valor (9). 

Termos hedônicos discriminativos intermediários são expressos, passando por um ponto da 

escala que corresponde à sensação de “indiferença” (5) (QUEIROZ; TREPTOW, 2006). 

Já o teste da escala JAR (Just About Right), que serve para medir a intensidade dos 

atributos que são desejadas pelos consumidores em um produto. Com as escalas JAR as 

intensidades e os julgamentos hedônicos se combinam para fornecer uma informação direcional 

para o melhoramento do produto (DUTCOSKY, 2013). 

Considera-se, que hoje os consumidores estão cada vez mais exigentes, por produtos de 

qualidade, saudáveis, nutritivos e saborosos, pensando nisso, percebe-se o quanto é importante 

na alimentação os produtos de derivados lácteos. Visando nisso, as queijarias estão investindo 

em vários tipos de queijos finos. Portanto, a análise sensorial em queijos permite avaliar a 

qualidade, sabor e aceitação do produto pelo consumidor, pois os leites de diferentes espécies 

influenciam nas características do queijo.  

O presente trabalho, objetivou avaliar sensorialmente, através de análises de aceitação, os 

queijos industrializados preparados com leite de vaca, búfala, ovelha e cabra 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente estudo refere-se a um delineamento quantitativo e descritivo. No qual foram 

avaliados sensorialmente quatro tipos de queijos industrializados a base de leite de vaca, búfala, 

ovelha e cabra. 

O teste foi realizado no laboratório de análise sensorial da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS) na unidade de Cruz Alta, no mês de agosto de 2019, com julgadores 

(estudantes da graduação da área de ciências de alimentos) da própria universidade. A avaliação 

sensorial teve uma equipe de 34 julgadores não treinados, sendo de ambos os sexos, na faixa 

etária de 18 a 60 anos. Em cada amostra tinha aproximadamente 10 gramas de cada tipo de 

queijo, cortado em cubos, servidas em pratos de plásticos codificados com a temperatura de 
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refrigeração (5º a 8ºC), acompanhado de um copo de água mineral para a limpeza do palato, 

entre uma amostra e outra. A Figura 1 ilustra as amostras servidas aos julgadores. 

Aplicou-se o teste de aceitação (DUTCOSKY, 2013), usando uma escala hedônica 

estruturada de nove pontos, com escores variando de 1 (desgostei extremamente) a 9 (gostei 

extremamente), com avaliação dos atributos sensoriais cor, sabor, aroma e textura, ilustrado na 

Ficha sensorial (Figura 2). 

O índice de aceitabilidade (IA) foi calculado para cada atributo avaliado, conforme 

equação 1 (GULARTE, 2009). 

 

                                           
100(%) x

N

M
IA 

                                                            (1) 

Onde: M - média do somatório das notas dadas pelos julgadores; N - número de pontos 

utilizados na escala de avaliação ou valor máximo da escala (9). 

 

Figura 1 - Amostra dos queijos vaca, búfala, ovelha e cabra. 

 
     Fonte: Autores (2019) 

    

Paralelamente ao teste de aceitação, foi verificado o gosto salgado, acidez e a textura 

(dureza), através de escalas JAR, que analisa a intensidade do atributo avaliado. Para todos os 

atributos aplicou-se uma escala de 7 pontos variando de -3(muito menos que o ideal), 0 (ideal) 

a +3 (muito ou mais que o ideal), ilustrado na Figura 2. 

Para realização da pesquisa de intenção de compra dos queijos, de acordo com Dutcosky 

(2013), foi usada uma escala estruturada de cinco pontos, com escores variando entre 1 

(certamente não compraria o produto) a 5 (certamente compraria) (Figura 2). 
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Figura 2 - Ficha de Avaliação aplicada no Teste de Aceitação 

             

   (Continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

TESTE DE ACEITAÇÃO 

 

Nome: ___________________________________________Data: ___/____/____Idade: ____- 

 

Por favor, avalie a amostra utilizando a escala abaixo para descrever o quanto você gostou ou 

desgostou de cada amostra em relação ao sabor, aroma, textura e cor. Marque a posição que melhor 

reflita seu julgamento. 

 

9 – Gostei muitíssimo Amostra Sabor Aroma Textura Cor 

     

     

     

     

8 – Gostei muito.  

7 – Gostei  

6 – Gostei Moderadamente 

5 – Indiferente. 

4 – Desgostei moderadamente 

3 – Desgostei. 

2 – Desgostei muito. 

1 – Desgostei muitíssimo 

 

 

Prove as amostras novamente, e através da escala abaixo diga quão ideal encontra-se salgado as 

amostras: 

 Amostra Nota 

  

  

  

  

+3-Muito salgado ou mais salgado que o ideal 

+2-Mais salgado e mais que o ideal 

+1-Moderadamente mais salgado que o ideal 

0-Ideal 

-1-Moderadamente menos que o ideal 

-2-Menos salgado que o ideal 

-3-Muito menos salgado que o ideal 

 

Prove as amostras novamente, e através da escala abaixo diga quão ideal encontra-se azedo 

(ácido) as amostras: 

 Amostra Nota 

  

  

  

  

+3-Muito azedo (ácido) ou mais azedo (ácido) que o 

ideal 

+2-Mais azedo (ácido) e mais azedo (ácido) que o 

ideal 

+1-Moderadamente mais azedo ácido) que o ideal 

0-Ideal 

-1-Moderadamente menos que o ideal 

-2-Menos (azedo) ácido que o ideal 

-3-Muito menos azedo (ácido) que o ideal 
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Figura 2 - Ficha de Avaliação aplicada no Teste de Aceitação 

 

                                                                            (Continuação) 

 
Prove as amostras novamente, e através da escala abaixo diga quão ideal encontra-se a textura das 

amostras: 

 

+3-Muito duro ou mais duro que o ideal 

+2-Mais duro e mais duro que o ideal 

+1-Moderadamente mais duro que o ideal 

0-Ideal 

-1-Moderadamente menos que o ideal 

-2-Menos duro que o ideal 

-3-Muito menos duro que o ideal 

 

Você compraria esses produtos, indique através da escala abaixo o grau de certeza que você 

compraria ou não os produtos: 

5-Certamente compraria 

4-Possivelmente compraria 

3-Talvez Sim/Talvez Não 

2- Provavelmente não compraria 

1-Certamente não compraria 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Amostra Nota 

  

  

  

  

Amostra Nota 

  

  

  

  

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

O tratamento de dados foi realizado através dos resultados das quatro amostras e 34 

julgadores foram construídos tabelas e gráficos de porcentagem. A análise estatística utilizada 

foi análise de variância (ANOVA), em um intervalo de confiança de 95%. Foi o software 

Microsoft Excel (2010) e o Statistca 10.0 na tabulação de dados. Para verificar a diferença de 

médias entre as amostras na análise sensorial, aplicou-se a diferença média significativa (DMS) 

através teste Tukey (Equação 2), segundo Dutcosky (2013). 

                                                

𝐷𝑀𝑆 = 𝑞√
𝑄𝑀𝑟

𝑛
                                                 (2) 

Onde: q é um valor associado ao nível de significância estabelecido e aos graus de liberdade do 

quadrado médio do resíduo da análise de variância, QMr é o quadrado médio do resíduo e n é 

o número de repetições (neste caso o número de avaliadores). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os testes afetivos avaliam a resposta dos indivíduos com relação à preferência e/ou 

aceitação de um produto ou características específicas deste, utilizando consumidores habituais 

ou potenciais. Dessa maneira, a análise da aceitação reflete o grau em que os consumidores 

gostam ou desgostam de determinado produto (DUTCOSKY, 2013). Para os dados da avaliação 

hedônica dos atributos sensoriais de cor, sabor, aroma, e textura obtidos, aplicou-se a ANOVA 

(fator único – atributo), em um intervalo de confiança de 95%, sendo os resultados estão 

expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Análise de Variância dos dados obtidos na análise sensorial para os diferentes 

atributos – a) cor; b) sabor; c) aroma; e d) textura. 

a) Cor 

Fonte da variação SQ GL MQ Fcalculado valor-P F crítico 

Entre as amostras 154,05 3 51,35 16,22 4,89 2,67 

Entre julgadores* 417,70 132 3,16 
 

 
 

Total 571,76 135 
    

b) Sabor 

Fonte da variação SQ GL MQ Fcalculado valor-P F crítico 

Entre as amostras 216,78 3 72,26 14,31 3,96 2,67 

Entre julgadores* 666,55 132 5,04   
 

Total 883,34 135    
 

c) Aroma 

Fonte da variação SQ GL MQ Fcalculado valor-P F crítico 

Entre as amostras 149,78 3 49,92 13,20 1,36 2,67 

Entre julgadores* 499,02 132        3,78   
 

Total 648,81 135    
 

d) Textura 

Fonte da variação SQ GL MQ Fcalculado valor-P F crítico 

Entre as amostras 239,20 3 79,73 20,90 3,81 2,67 

Entre julgadores* 503,35 132 3,81   
 

Total 742,55 135  
   

GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: quadrado médio; F: f de Fisher; Se Fcalculado>F crítico 

apresenta diferença significativa (p≤0,05); *resíduo. 

 
Fonte: Autores (2019) 

 

De acordo com a Tabela 1, todos os atributos cor, sabor, aroma e textura apresentaram 

diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras de queijos. 

Para verificar quais amostras diferem entre si, nos atributos avaliados, foi aplicado o 

teste de diferença de médias – Tukey, num intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 3 – Médias e desvio padrão das notas obtidas na escala hedônica para os atributos de 

sabor, aroma, textura e cor. 

 
 

Média e erro padrão de 34 repetições. Letras minúsculas diferentes, em um mesmo atributo, apresentam diferença significativa 

(p0,05), segundo teste tukey, nas diferentes amostras de queijo avaliadas. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

A Figura 3 apresenta as médias e desvio padrão obtidos, bem como a análise estatística, 

podendo ser observado que no atributo sabor o queijo de vaca foi o que obteve maior nota média 

(6,88), apresentando diferença significativa (p≤0,05) dos queijos de búfala (5,26), cabra (4,47) 

e ovelha (3,3). Os queijos de búfala e cabra não apresentaram diferença significativa (p≥0,05) 

entre si, e o queijo de ovelha foi o menos aceito quanto ao sabor. Os atributos de aroma, textura 

e cor, para os queijos de vaca e búfala, não apresentaram diferença significativa (p≥0,05).  

 

Figura 4-  Percentual do Índice de Aceitação (IA) para os diferentes tipos de queijos nos 

atributos de cor, sabor, aroma e textura. 

 

 
Fonte:  Autores (2019) 
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A Figura 4 apresenta o índice de aceitação para os diferentes tipos de queijos nos 

diferentes atributos avaliados. Este índice é utilizado para verificar a aceitação de um produto, 

o qual, segundo Queiroz e Treptow (2006), deve obter no mínimo 70%. Nos atributos de cor, 

aroma, sabor e textura o queijo de leite de vaca foi o único que ficou acima de 70%, sendo bem 

aceito pelos consumidores. No entanto, o queijo de leite de búfala apresentou 70% de aceitação 

em relação a cor. Já o queijo de leite ovelha não obteveram uma boa aceitação pelos julgadores, 

ficando entre 37% e 38% nos quatro atributos avaliados, sendo relatado no aroma e sabor 

“muito forte à ranço”, segundo comentários dos julgadores. 

De acordo com a avaliação sensorial, os queijos apresentaram aceitabilidade média, no 

atributo de cor, variando de 47,7% a 80%, sendo o queijo de vaca apresentando 80% de 

aceitação. 

O queijo de leite de vaca apresentou elevada aceitabilidade no sabor (IA77%), segundo 

Garcia et al. (2008) esse comportamento pode ser explicado pelo fato dos provadores estarem 

habituados a consumir produtos elaborados com leite de vaca. Os demais queijos (búfala e 

cabra) firam com IA próximos de 60%. 

 

Figura 5- Avaliação do Atributo Gosto Salgado dos queijos de leite de vaca, búfala, ovelha e 

cabra. 

Fonte:  Autores (2019) 
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Em relação ao conteúdo ideal de sal, ou seja, atributo salgado, apresentado na Figura 5, 

pode se observar que entre os quatros queijos avaliados, apenas um dos queijos o obteve a maior 

frequência no ideal - “0”. A maior porcentagem que consideram o gosto salgado “ideal” foi 

para o queijo de leite de vaca (60% dos julgadores). Quando utilizada a escala JAR, para 

avaliação da intensidade de atributos, pode-se ter uma ideia do que pode ser melhorado no 

produto.  

Verificou-se que, quanto ao gosto salgado, 41% dos entrevistados considerou o queijo 

de leite de ovelha “mais salgado que o ideal”, 11% “ideal” e 12 % “moderadamente mais 

salgado que o ideal”, totalizando 64% dos entrevistados. E 30% dos entrevistados julgaram o 

queijo de leite de cabra “moderadamente mais salgado que o ideal” e 14% “ideal” em 

comparação ao queijo de leite de búfala 14% julgaram o gosto salgado “muito menos salgado 

que o ideal”. O queijo obtido do leite de vaca apresentou gosto salgado em uma distribuição 

normal com sua média centrada no ideal, entretanto, o queijo de búfala obteve uma distribuição 

normal com variância elevada, pois as frequências se distribuíram abaixo do ideal, mostrando 

que o salgado pode ser melhorado. Os queijos de cabra e ovelha deslocaram a curva normal 

para acima do ideal, mostrando que os mesmos são mais salgados, sendo o queijo de ovelha o 

mais salgado. 

 

Figura 6- Avaliação do atributo Acidez dos queijos de leite de vaca, búfala, ovelha e cabra. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 



13 

1Aluna, Curso de Pós-Graduação em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos. Unidade em Cruz Alta. 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS); 2Profa.Orientadora.Unidade em Cruz Alta. Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

E-mails: larissadarold@yahoo.com.br.kelly-moraes@gmail.com 

A Figura 6 analisa a acidez (azedo) dos queijos perante a escala JAR, na qual pode ser 

observada, através da distribuição normal, que o queijo de leite de vaca teve sua distribuição 

centrada na média em torno do ideal “0”. Os demais queijos tiveram uma distribuição com uma 

variância elevada, pois não se encontravam em torno de uma média, e sim uma distribuição 

achatada. O queijo de búfala obteve maior frequência de acidez abaixo do ideal, entretanto 

cabra e ovelha obtiveram maior parte de suas frequências de acidez acima do ideal. 

 

Figura 7-  Avaliação do atributo Textura dos queijos de leite de vaca, búfala, ovelha e cabra.

Fonte: Autores (2019) 
 

Quanto a textura dos queijos industrializados (Figura 7) pode-se observar que variaram 

entre os quatros tipos de queijos avaliados, com destaque para os queijos de leite de vaca e 

búfala que apresentaram distribuição normal em torno da média como sendo ideal “0”. A 

porcentagem de julgadores que consideram a textura “ideal” para o queijo de leite de vaca foi 

de 59%, já para o queijo de leite de búfala foi de 47% julgadores. Segundo Bandeira (2010) a 

textura é uma qualidade do queijo, fundamental na sua aceitabilidade pelos consumidores, pois 
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a dureza é o parâmetro mais importante da textura no que respeita às preferências dos 

consumidores e as avaliações sensoriais. 

Os demais queijos (cabra e ovelha) apresentaram uma distribuição normal achatada com 

variabilidade elevada. Isso pode ser explicado pelo fato dos julgadores não terem o hábito de 

consumi-los.  

 

Tabela 2 - Análise de Variância para a intenção de compra. 

Intenção de Compra 

Fonte da variação SQ GL MQ Fcalculado valor-P F crítico 

Entre as amostras 70,26 3 23,42 14,42 3,48 2,673 

Entre julgadores* 214,29 132 1,62    
Total 284,55 135 

    

GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: quadrado médio; F: f de Fisher; Se F>F crítico apresenta 

diferença significativa (p≤0,05); * resíduo. 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

A intenção de compra é um teste afetivo sensorial que avalia a aceitação de uma marca 

pelo consumidor. Portanto, neste teste o julgador degusta o produto sem avaliar qual o seu 

sabor.   A Tabela 2 apresenta a ANOVA para intenção de compra, mostrando que houve 

diferença significativa (p≤0,05) entre a intenção de compra dos queijos.  

 

Figura 8 – Médias e desvio padrão das notas obtidas na intenção de compra para as diferentes 

amostras de queijo. 

 
Média e erro padrão de 34 repetições. Letras minúsculas diferentes, apresentam diferença significativa (p0,05), 

segundo teste Tukey, nas diferentes amostras de queijo avaliadas. 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Ao avaliar a intenção de compra referente ao queijo de vaca (Figura 8), a média ficou 

em aproximadamente 4,0 (possivelmente compraria), sendo esta estatisticamente superior 

(p≤0,05) às demais amostras. Os queijos de leite de búfala e cabra não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05) entre si, sendo suas médias em aproximadamente 2,9 (Talvez 

compraria/talvez não compraria). O menos aceito foi o queijo de ovelha, o qual apresentou 

média de aproximadamente 1,9 (provavelmente não compraria). 

Foi identificado que 43% dos julgadores “certamente comprariam”, seguido de 27 % 

que “provavelmente comprariam”, totalizando 70% dos avaliadores afirmaram positivamente 

sua intenção de compra para queijo de leite de vaca. Para o queijo de leite de búfala 44% dos 

julgadores” provavelmente comprariam” a “certamente comprariam” 34%, totalizando 77% de 

intenção positiva.  

 Em relação, ao queijo de leite de cabra, foi identificado que 26% dos julgadores 

“certamente comprariam”, e 23% “provavelmente compraria”, totalizando 49% de intenções 

positivas. A intenção de compra para o queijo de ovelha apresentou rejeição pelos avaliadores 

com um percentual elevado de 58% dos julgadores “Certamente não compraria” o produto.  

Destaca-se que a maioria dos julgadores relataram que o queijo apresentava um gosto muito 

forte (ranço) e que lembrava “cheiro de pelego”. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Os queijos apresentaram diferenças em todos os atributos (cor, sabor, aroma e textura) 

avaliados, principalmente os queijos de vaca em relação ao sabor e o queijo de búfala em relação 

a cor, já os demais queijos de cabra e ovelha ficaram entre uma média intermediária.  Por serem 

queijos que não são consumidos no dia a dia e também os consumidores não tem o hábito de 

consumi-los com frequência, por serem queijos muitas vezes mais fortes com sabor mais 

acentuados. Considera-se que os diferentes tipos de que queijos industrializados apresentaram 

um índice positivo de aceitabilidade e uma boa intenção de compra. 
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