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Quando falamos dos asininos brasileiros (Equus asinus spp.) relacionamos a animais utilizados 

para transporte de pessoas e cargas, tração e no ramo agrícola, uma realidade que perdurou até o 

início da modernização e acessibilidade aos meios de transportes. Desde então, o jumento vem 

perdendo espaço em atividades socioeconômicas dos produtores da maioria das regiões do 

Brasil, tornando-se um problema em alguns casos, pois grande parte encontra-se soltos e em 

estado semisselvagem, diferentemente de outros países, como a Itália e a França que tem o leite 

asinino com propósito a produção de carne, couro, leite e derivados. Visando à capacidade 

produtiva desta espécie e o pouco conhecimento sobre os asininos brasileiros, se faz necessário 

que ocorram mais pesquisas para podemos utilizá-los na área de produção. O presente estudo 

objetivou avaliar o conhecimento e a aceitabilidade do leite asinino no Brasil por meio da 

aplicação de questionários online. A pesquisa foi realizada por discentes de graduação em 

Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Garanhuns. A 

obtenção de dados ocorreu através do Google formulário, composto por onze questões de 

múltipla-escolha direcionadas ao conhecimento, aceitabilidade e finalidade do uso do leite de 

asinino pela população brasileira. O questionário foi divulgado por meio de redes sociais tendo 

início no dia 19 de julho de 2018 e permaneceu até o dia 06 de agosto de 2018, obtendo-se 2717 

respostas, em todo o território brasileiro. Os dados coletados foram observados por meio da 

análise descritiva. A pesquisa abrangeu todas as grandes regiões do país, com maior 

representatividade do Nordeste com 80,1% dos questionários avaliados, seguida pelas regiões 

Sudeste (12,14%), Sul (4,23%), Centro-Oeste (2,06%) e Norte (1,47%). Apenas 5,1% dos 

entrevistados afirmam que já provaram o leite de asinino, o baixo percentual de consumo pode 

está atrelado à falta do produto no mercado e baixa popularidade de leite. Um dos 

questionamentos averiguou se eles provariam o leite de jumenta, 75,9% responderam que sim e 

24,2% não provariam, que pode está ligado à associação do produto a algo impróprio para o 

consumo, devido à falta de conhecimento sobre o mesmo. Contudo, pessoas que já provaram o 

leite de jumenta revelaram que a principal característica é atribuída ao sabor adocicado, 

característica essa, atribuída pela maior quantidade de lactose em relação ao leite de outras 

espécies como, por exemplo, a bovina. Mais de 65% da população possui pouco ou nenhum 

conhecimento quanto à utilização do leite asinino, dada à baixa exploração do leite asinino em 

pesquisas e a falta de disponibilidade do produto no mercado. Em relação à finalidade de 

utilização do leite de jumenta, 46,3% responderam que não saberiam com qual propósito 

poderiam utilizar o leite, 25,2% usariam para fins medicinais, 19,2% como alternativa para 

pessoas com alergia ao leite de outras espécies, 18,1% para o consumo regular, 9,1% 

alimentação infantil e 5,1% alimentação de idosos. Os dados revelam a influência das 

informações empíricas por meio das gerações. Observou-se que existe pouco ou nenhum 

conhecimento a respeito do leite de asinino, entretanto, demostrou alta aceitabilidade de 

utilização. 
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