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RESUMO 

No Brasil, o leite de cabra e seus derivados encontram oportunidades de 

mercado sob a forma de vários produtos. Apesar do país ser uma boa fornecedora de 

produtos lácteos de cabra, apresenta-se um baixo consumo até o momento. O objetivo 

deste estudo foi determinar os fatores que afetam o consumo de leite de cabra e 

derivados através da avaliação do perfil dos consumidores (questionário no Google 

Forms™). Foram também realizadas visitas em supermercados e feiras livres 

avaliando a disponibilidade de produtos das cidades de Arapongas, Londrina e 

Maringá (Paraná). De pontos de vendas informais foram coletadas amostras de 

produtos caprinos para realização de análise físico-química e microbiológica. De 

acordo com os resultados, os consumidores do leite e derivados lácteos de cabra o 

fazem por diferentes motivos, mas a maioria leva em conta o sabor (31,4%) e a 

preocupação com a saúde (19,8%), e o que influencia na hora da compra é o preço, 

a falta de disponibilidade e de conhecimento do produto. Quanto a disponibilidade de 

lácteos caprinos, nas três cidades foram encontrados nos principais supermercados 

leite UHT e leite em pó, todos da mesma marca. Já os queijos, puderem ser 

encontrados apenas nos principais supermercados das duas maiores cidades 

(Londrina e Maringá) avaliadas, com maior diversidade de marcas.  Quanto a 

qualidade dos produtos informais avaliados, os coliformes totais, enterobactérias e 

bolores e leveduras das amostras de queijos e do leite apontaram para problemas 

com as condições higiênico sanitárias e um risco a saúde do consumidor. Assim, os 

produtos informais avaliados apresentaram microrganismos deteriorantes, que além 

de comprometerem a qualidade físico química e a vida de prateleira, são potenciais 

alimentos transmissores de doenças alimentares. Quanto ao mercado lácteo caprino, 

o setor deve considerar que a maioria dos consumidores leva em conta o sabor e 

preocupação com a saúde, o que deve ser usado como ponto de divulgação e 

marketing.  

 

Palavras-chave: Caprinocultura leiteira, lácteos caprinos, perfil de consumidor, 

análise microbiológica, parâmetros físico-químicos. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, goat milk and its derivatives find market opportunities in the form of 

various products. Despite the country being a good supplier, it has a low consumption 

so far. The aim of this article was to determine the factors that affect the consumption 

of goat's milk and dairy products by evaluating the profile of consumers (questionnaire 

on Google Forms™). Visits were also carried out in supermarkets and open markets 

to assess the availability of products in the cities of Arapongas, Londrina and Maringá. 

Samples of goat products were collected from informal sales points for physical-

chemical and microbiological analysis. According to the results, consumers of goat milk 

and dairy products do so for different reasons, but most take into account the taste 

(31.4%) and health concerns (19.8%), and what influence at the time of purchase is 

the price, the lack of availability and knowledge of the product. As for the availability of 

goat milk products, in the three cities UHT milk and powdered milk were found in the 

main supermarkets, all of the same brand. Cheeses, on the other hand, can only be 

found in the main supermarkets of the two largest cities (Londrina and Maringá) 

evaluated, with a greater diversity of brands. As for the quality of informal products 

evaluated, total coliforms, enterobacteria and molds and yeasts from cheese and milk 

samples point to problems with hygienic sanitary conditions and a risk to consumer 

health. Thus, the informal products evaluated showed deteriorating microorganisms, 

which, in addition to compromising the physical-chemical quality and shelf life, are 

potential food transmitters of foodborne illnesses. As for the goat dairy market, the 

sector should consider that most consumers take into account the taste and concern 

for health, which should be used as a point of dissemination and marketing. 

 

Keywords: Dairy goat, goat dairy, consumer profile, microbiological analysis, 

physicochemical parameters. 
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Os caprinos são animais de dupla aptidão, porém, são mais eficientes como 

animais leiteiros do que como animais de corte, apresentando resultados rápidos em 

comparação a outras atividades pecuárias (SIMPLÍCIO et al., 2000) As estatísticas da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2018) 

mostram que o leite de cabra é a terceira maior variedade de leite produzida no 

mundo, ficando atrás apenas do leite de vaca e de búfala.  

No Brasil a caprinocultura leiteira é bastante aparente em pequenas 

propriedades já que a criação de cabras necessita de pouco espaço, fácil manejo 

(FELISBERTO, 2016). Apesar da sazonalidade da produção e pequena produção por 

animal gerarem dificuldades para a comercialização e distribuição do leite caprino 

(CORREA; BORGES, 2009), ainda assim seu valor é alto, o que contribui para a 

viabilidade do setor. No entanto, as oportunidades para comercialização do leite 

caprino e seus derivados em território nacional ainda pode ser mais explorada, devido 

a demanda progressiva por alimentos funcionais (VERRUCK, DANTAS, 

PRUDENCIO, 2019).  

A criação de cabras leiteiras constitui uma importante atividade econômica 

gerando empregos e renda na zona rural (HOLANDA JUNIOR et al., 2008), entretanto, 

a maioria dos produtores no Brasil não dispõem de um banco de dados no qual 

estejam listados de forma adequada os indicadores técnicos e econômicos de suas 

unidades produtoras, sendo que alguns desses produtores sequer têm conhecimento 

de tais indicadores (BORGES, 2003; RODRIGUES et al., 2004).  

O leite desta espécie é uma excelente matriz para o desenvolvimento de 

produtos com característica funcional, tais como bebidas com baixo teor de gordura, 

enriquecidas ou aromatizadas, queijos, iogurtes, sorvetes, manteigas e doces 

(FONTELES et al., 2016). Pode-se dizer que existe um nicho específico na 

gastronomia para o leite caprino, uma vez que ele é utilizado para a produção de 

molhos e pratos, além dos derivados. Também há relatos de sua utilização na indústria 

de cosméticos (SILVA; FAVARIN, 2020). 

Entretanto, tanto a produção quanto a comercialização do leite caprino ainda 

encontram alguns obstáculos, seja por dificuldades dos produtores e pouco acesso a 

tecnologias, quanto pela demanda ou perfil dos consumidores em potencial, que, 

algumas vezes, deixam de procurar os lácteos caprinos por simples desconhecimento. 

Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar o perfil de consumo, 
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comercialização e de qualidade de leite de cabra e seus derivados, bem como levantar 

informações sobre o conhecimento dos consumidores sobre os lácteos desta espécie.  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Rebanhos e produção leiteira 

As cabras foram uns dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem, 

sendo que evidências arqueológicas apontam que a relação entre homens e caprinos 

remonta mais de 10 mil anos, quando haviam criações em regiões montanhosas do 

Irã (HAENLEIN, 2007). Registros mais recentes relatam que os caprinos foram os 

primeiros ruminantes inseridos na alimentação das civilizações antigas e são os 

animais domésticos com maior distribuição geográfica (LIMA, 2009; COUTO, 2003).  

Segundo a FAO (2018), o rebanho mundial de caprinos é de 1,03 bilhão de 

cabeças, sendo que os países que detêm os maiores rebanhos são China, Índia e 

Nigéria. Atualmente a caprinocultura leiteira possui um importante papel 

socioeconômico em diferentes regiões da Europa, principalmente nas colinas e 

montanhas, bem como nas áreas mais remotas, marginais e semiáridas, além de 

possuírem também um papel cultural em festas folclóricas como o “Kukeri” da Bulgária 

ou o “Capra” da Romênia, além de outros costumes populares tradicionais 

(BOAYZOUGLU et al., 2005; DUBEUF; BOAYZOUGLU, 2008; MORALES et al., 

2019). Apesar de ter uma população de cabras pequena, a Europa produz 15,1% do 

total produzido no mundo de leite e 35,1% de queijo (MORALES et al., 2019). A 

França, por exemplo, produz cerca de 500 mil toneladas anualmente, sendo maior 

produtor mundial de queijo de leite de cabra (QUADROS, 2017). 

Os sistemas de produção de leite de cabra variam consideravelmente por 

região, sendo que nos países da Ásia, África e América do Sul, grande parte das 

criações são oriundas de pequenos produtores, em propriedades simples e pouco 

tecnificadas, muitas vezes sem acesso a instalações adequadas para pasteurização. 

Os animais também costumam ser criados em sistema extensivo, sem suplementação 

alimentar (SEPE; ARGUELLO, 2019). Ainda segundo Sepe e Arguello (2019) as 

escalas de produção são tão pequenas que muitas vezes as estatísticas oficiais de 

leite de cabra e produtos lácteos não são mantidas em muitos países. 

 Em contrapartida, em algumas regiões, como a América do Norte, a produção 
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de leite de cabra vem aumentando lenta e continuamente. Segundo o Departamento 

de Agricultura dos EUA, no início de 2017 havia 373 mil caprinos leiteiros registradas 

nos EUA, tendo como primeiro lugar Wisconsin com 44 mil cabeças e a Califórnia com 

41 mil cabeças. Embora tenha escalas pequenas de produção, nos últimos anos foram 

estabelecidas algumas fazendas leiteiras de cabras em larga escala, bem como 

indústrias de beneficiamento do leite caprino, devido ao aumento da demanda por 

parte dos consumidores (SEPE; ARGUELLO, 2019). 

Entretanto, Liang e Paengkoum (2019) afirmam que a Ásia é considerada como 

“lar dos caprinos”, porque abriga cerca de 60% do rebanho mundial desses animais. 

A maioria das cabras na Ásia, incluindo cabras leiteiras, está nas mãos de pequenos 

agricultores, muitos deles com poucos recursos e sem-terra (DEVENDRA; LIANG, 

2012). Apesar da importância da caprinocultura no fornecimento de nutrição e status 

socioeconômico para seus criadores, não há uma política de desenvolvimento 

nacional direcionado a essa atividade, em muitos países da Ásia. Apesar disso, devido 

à crença da população no valor medicinal do leite de cabra, a demanda pelo produto 

vem aumentando, assim como o preço, que chega a ser duas ou três vezes maior do 

que o leite bovino em países como China, Japão, Malásia, Indonésia, Tailândia e 

Vietnã (LIANG; PAENGKOUM, 2019). 

De acordo com Lu e Miller (2019), a caprinocultura leiteira também tem sido de 

grande importância para a subsistência de pequenos proprietários no México e demais 

países da América Latina, em grande parte da América do Sul e Caribe. Nessas 

regiões, a atividade exerce grande importância, especialmente em áreas áridas que 

são pouco adequadas para as culturas agrícolas ou produção de bovinos. Brasil e 

México são os principais produtores de leite caprino, embora com pequena produção 

e consumo local, já EUA e Canadá possuem um número menor de cabras leiteiras, 

porém, sua criação tem sido crescente e promissora, com atividade comercial 

progredindo de maneira rápida. Apesar da boa demanda pelos produtos caprinos, o 

preço ainda é superior aos valores do leite e derivados bovinos (LU; MILLER, 2019).  

Ainda segundo Lu e Miller (2019), os desafios encontrados no México para a 

criação de caprinos de leite consistem na marginalização das criações. Apesar da 

grande demanda e apreciação pelo leite caprino e seus derivados, a maioria das 

cabras é criada em áreas secas ou marginais com manejo mínimo, de modo que a 

produção permanece bastante baixa. Próximos aos centros urbanos a atividade vem 
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crescendo, porém, encontrando desafios com doenças infecciosas, como a brucelose 

e a clamidiose. Além disso, a escassez de serviços veterinários e assistência 

laboratorial também tem sido um desafio. 

A introdução dos caprinos no Brasil data do ano de 1535, com os primeiros 

exemplares trazidos por portugueses, holandeses e franceses na época da 

colonização (ANJOS; FARIAS, 2005). O Brasil ocupa a 22ª posição na criação de 

caprinos, possuindo em torno de 8,25 milhões de cabeças, contudo 92,8% do efetivo 

nacional concentram-se na região Nordeste do país (IBGE, 2018). A produção 

brasileira de leite de cabra contribui com 1,3% da produção leiteira total no país, sendo 

aproximadamente 141 mil toneladas. A predominância da produção leiteira nacional 

ainda é oriunda dos bovinos, porém, o leite caprino pode ser considerado uma forma 

alternativa de produção, devido ao valor agregado do produto e à importância deste 

na economia de algumas regiões brasileiras, como, por exemplo, o Nordeste, aonde 

– como já citado – a produção de leite caprino é mais difundida. No entanto, ainda 

predomina, nessa região, a produção e comercialização informal tanto do leite de 

cabra quanto de seus derivados lácteos, além disso, é importante dizer que parte 

dessa produção é destinada a programas do governo de merenda escolar 

(EMBRAPA, 2020). 

Dentro do Nordeste brasileiro, destaca-se a região do semiárido como uma 

grande produtora de produtos derivados da caprinocultura, tanto de carne quanto de 

leite. De acordo com Silva et al. (2015), essa atividade faz parte da base de 

sustentação socioeconômica na região para pequenos produtores, que, em sua 

maioria, utilizam o sistema de criação extensivo, que devido a sua menor 

disponibilidade tecnológica pode acarretar em uma menor produção leiteira (SILVA et 

al., 2015). Importante ressaltar que a caprinocultura se faz possível no semiárido 

devido à grande capacidade de adaptação dos caprinos ao clima da região (SOUZA 

et al., 2015). 

A segunda maior região em produção de leite caprino é a região Sudeste, com 

destaque para o Estado de Minas Gerais, que ocupa o terceiro lugar na produção de 

leite caprino no território nacional (IBGE, 2017). É no Sudeste brasileiro também que 

se encontram criações mais tecnificadas, com rebanhos especializados e estruturas 

mais elaboradas e organizadas. Esses estados contam com uma produção mais 

formal, porém, mais onerosa (EMBRAPA, 2020). Quanto a indústrias de 
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beneficiamento com inspeção federal, há cerca de dez, em todo o território nacional, 

sendo uma delas localizada no Rio Grande do Sul (GUIMARÃES E CORDEIRO, 

2014). 

 

2.2 Composição, parâmetros físico-químicos e microbiológicos do leite de 

cabra 

O leite de cabra possui em média 4,25% de gordura; 3,52% de proteínas, 4,27% 

de lactose, 0,86% de cinzas, 8,75% de sólidos não gordurosos (SNG) e 13% de 

sólidos totais (ST). Possui propriedades químicas, físico-químicas, sensoriais e 

nutricionais particulares, sendo de cor mais branca do que o de vaca, ocasionado pela 

ausência de β-caroteno, já que esta espécie converte este componente em vitamina 

A no leite. É um leite de mais digestão, de odor suave e sabor adocicado e agradável 

(FURTADO, 1988; PARK et al., 2006). 

A água é o componente mais abundante do leite, sendo 88% do total. A maior 

parte se encontra como água livre, embora também esteja ligada a outros 

componentes como proteínas, lactose e substâncias minerais (SILVA,1997). A fração 

gordurosa é um dos componentes mais importantes do leite de cabra quanto ao seu 

valor, características nutricionais, físicas e sensoriais (AMIGO; FONTECHA, 2011). 

Os glóbulos de gordura do leite de cabra são significativamente menores que do leite 

de vaca, com 28% dos glóbulos de gordura com diâmetro igual ou inferior a 1,5 

microns no leite de cabra contra apenas 10% no leite de vaca. Esta característica 

possibilita a melhor digestibilidade, apresentando ainda valores terapêuticos na 

medicina e na nutrição humana (PARK et. al., 2007). 

As proteínas do leite são classificadas em dois grupos: as caseínas e as 

proteínas do soro. As proteínas do leite de cabra são de fácil digestão e, segundo 

Campos (2008) são constituídas de 71% de caseína, 22% de proteínas solúveis e 7% 

de nitrogênio não proteico. 

A lactose é o principal componente do leite de cabra, no entanto o seu valor é 

cerca de 0,2 a 0,5% menor do que o leite de vaca (CEBALLOS et al., 2009). Em uma 

comparação de leite de cabra a leite de vaca, o leite de cabra é constituído de 0,70 a 

0,85% de sais minerais, quantidade pouco superior ao leite de vaca. Contudo, é bem 

superior ao da vaca em termos de cálcio, fósforo, potássio e magnésio. Existe certa 

variação nos teores de vitaminas entre os diversos tipos de leite, sendo que o leite de 
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cabra apresenta teores mais elevados de vitaminas B6 comparados ao leite de vaca 

(QUADROS, 2007). 

A composição do leite de cabra pode variar de acordo com fatores genéticos, 

fisiológicos, ambientais e de manejo. Além disso, existe uma grande variabilidade 

individual na composição entre animais da mesma raça, atribuída a um extenso e 

complexo polimorfismo genético das caseínas encontradas no leite de cabra (AMIGO; 

FONTECHA, 2011).  

No Brasil, a legislação que rege os parâmetros de qualidade exigidos para o 

leite de cabra e seus derivados é a Instrução Normativa nº 37, publicada em 31 de 

outubro do ano 2000, pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária 

(MAPA), que regulamenta as condições de produção, bem como os parâmetros 

mínimos de qualidade para o leite de cabra no território nacional. O leite cru caprino 

deverá apresentar Contagem Padrão em Placas (CPP) de, no máximo 500.000 

UFC/mL e para avaliação rotineira da matéria-prima deverá ser determinada a acidez 

titulável e a densidade relativa. O leite fluido após o beneficiamento deve possuir um 

teor mínimo de 2,9% de gordura para o leite integral, de 0,6 a 2,9% para o leite 

semidesnatado e até 0,5% para o leite desnatado; 2,8% de proteína; 4,3% de lactose; 

11,1% de extrato seco total (EST); densidade a 15°C de 1,028 a 1,034 g/mL, e acidez 

titulável de 0,13 a 0,18% de ácido lático. Porém, não há parâmetros pré-definidos para 

a quantidade tolerada de células somáticas (CCS) nem da composição centesimal do 

leite cru (MAPA, 2000). Em alguns países o limite para a quantidade de CCS no leite 

caprino já foi estabelecido, entre eles podemos citar os EUA, onde o limite é de 750 

mil CCS/mL. No Canadá o limite é de 500 mil CCS/mL, já na Nova Zelândia, Austrália 

e nos países da União Européia o limite estabelecido é de apenas 400 mil CCS/mL 

(MOURA, 2016). 

A quantidade de CCS no leite é um indicador utilizado mundialmente para se 

medir a qualidade do leite, juntamente com parâmetros microbiológicos como a 

quantidade de aeróbios mesófilos, coliformes totais, coliformes termotolerantes, 

bolores, leveduras e psicrotróficos. Porém, a legislação vigente estabelece um critério 

microbiológico apenas para a Contagem Padrão em Placas (CPP) de aeróbios 

mesófilos, cujo valor máximo deve ser de 500.000 UFC/mL (PADUA et al., 2019). 

 

2.3 Comercialização e consumo do leite caprino e seus derivados 
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São poucas as informações na literatura sobre o consumo de leite de cabra e 

seus derivados no país. Correa e Borges (2009) avaliaram o panorama de consumo 

de leite caprino e derivados na cidade de Natal (RN) e o resultados mostraram o 

desconhecimento sobre a qualidade nutricional do leite de cabra. Os resultados 

também apontaram que odor e sabor e confiabilidade no produto estão entre os 

elementos considerados na decisão de não comprar o leite caprino. Já o potencial 

benefício à saúde é apontado como motivo importante para a aquisição do leite 

caprino.  

Uma pesquisa realizada pela EMBRAPA na cidade de Sobral - CE mostrou que 

aproximadamente 33% das pessoas que consomem leite de cabra e derivados o 

fazem por seu alto valor nutritivo e por seu consumo estar sempre associado à saúde. 

Resultado semelhante foi obtido em pesquisa realizada em Fortaleza - CE, a qual 

mostrou que as pessoas apontavam como motivo para o consumo de leite e derivados 

caprinos, tanto características organolépticas do produto quanto a associação entre 

ele e a saúde (MARTINS et al., 2007). Santos et al. (2019) também afirmam que o 

leite de cabra possui alto valor nutritivo e tem sido associado a benefícios à saúde, 

devido à sua maior digestibilidade e menor potencial alergênico em relação ao leite 

bovino, de modo que pode ser uma boa opção para pessoas alérgicas à proteína do 

leite bovino, bem como uma importante fonte de nutrientes para crianças e idosos. O 

leite caprino também é conhecido por seu potencial benéfico a pessoas portadoras de 

doenças crônicas e auxílio às funções fisiológicas. 

Lima et al., (2015) realizaram um estudo visando caracterizar o perfil dos 

consumidores e de fatores que exercem influência sobre o consumo ou não consumo 

de leite de cabra e seus derivados na cidade de São Paulo - SP.   Os resultados da 

pesquisa apontaram que 51,42% tinham conhecimento sobre o leite de cabra e 

66,07% conheciam seus derivados, entretanto, menos de 2% relataram serem 

consumidores do leite e 12,14% de seus derivados. Lima et al (2015) explicam que os 

resultados indicam que a falta de conhecimento e acesso podem influenciar na baixa 

demanda dos produtos, contudo, os entrevistados relataram que, diante de maior 

disponibilidade e melhor preço dos produtos caprinos, o consumo poderia aumentar. 

Além disso, seu sabor peculiar, causado pela presença dos ácidos graxos capróico, 

cáprico e caprílico, pode influenciar na aceitação e consumo do leite e seus derivados 
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(SANTOS et al., 2019).   

Já no ano de 2020, Delgado Junior et al. realizaram um estudo, na mesma 

região, envolvendo os consumidores de leite de cabra e seus derivados. As questões 

visavam avaliar o perfil socioeconômico dos consumidores e apontar fatores de 

influência para o consumo ou não consumo de tais produtos. Como resultado, 

obtiveram que a maioria (84,6%) consumiam leite de alguma forma, porém, 87,7% 

utilizavam leite bovino e 8,7% leite bubalino. Apenas 3% do total de entrevistados 

eram consumidores de leite e derivados de cabra, apesar de 50,7% afirmarem saber 

da oferta dos produtos na região. 

Apesar da região Nordeste ser uma grande produtora de leite de cabra, mesmo 

nos estados que lideram a criação, não há um grande consumo tanto do leite quanto 

de seus derivados pelo público, de modo que o maior consumo dos lácteos caprinos 

são governamentais, tendo como público alvo pessoas beneficiárias de programas 

sociais do governo, além de alguns poucos produtores que acabam consumindo o 

leite e seus derivados oriundos de sua própria produção (BOMFIM et al., 2013). O 

autor explica que um dos motivos que possivelmente expliquem a rejeição pelo 

produto é o conhecimento equivocado sobre os caprinos e sobre o odor e sabor dos 

produtos derivados desses animais. Entretanto, é importante ressaltar que os 

programas governamentais que atualmente utilizam o leite de cabra acabam por 

estimular a memória gustativa em crianças que o consomem, transformando em 

potenciais clientes consumidores após adultos (BOMFIM et al., 2013). 

Além da pequena demanda por parte dos consumidores e as dificuldades da 

produção, a comercialização também se mostra um empecilho para que os produtos 

caprinos sejam amplamente consumidos. Um dos fatores que dificultam o consumo 

em larga escala são os preços dos produtos, de forma que o sucesso da produção 

acaba dependendo da aceitação dos produtos no mercado, por parte dos 

consumidores, tanto pela qualidade quanto pela questão financeira (WANDER e 

MARTINS, 2004). Além disso, pode-se dizer que a contabilização do consumo dos 

lácteos caprinos pode ser subestimada, devido à comercialização informal e comércio 

clandestino tanto do leite quanto de seus derivados.  

Entretanto, existe um público potencial para o consumo de leite de cabra, que 

são os adultos com Síndrome da Má-absorção proteica, pessoas com incidência de 

gastrite e idosos com problemas de osteoporose, além de adultos e crianças com 
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alergia ao leite de vaca. A proteína α1-caseína, associada a processos alérgicos, é 

presente no leite bovino em cerca de 12 a 15 g/L, enquanto no leite caprino, este valor 

chega a, no máximo, 7 g/L. É significativo o número de crianças que possuem algum 

tipo de alergia ao leite de vaca, em especial crianças na fase de amamentação e na 

fase inicial de crescimento. No Brasil a incidência é de 44,11% sendo que 23,71% são 

em crianças de zero a dez anos de idade. Segundo HODGKINSON et al. (2017) a 

substituição por leite caprino em casos de alergia em crianças demonstra resultados 

satisfatórios em até 40% dos casos. 

No ano de 2018 foi realizado um estudo em Fortaleza – CE, no qual foi 

analisada a prevalência de alergia às proteínas do leite e intolerância à lactose por 

meios de exames laboratoriais. Os resultados mostraram que dos 107 pacientes 

avaliados para intolerância à lactose e IgE especifico para a proteína do leite (α-

lactoalbumina, β-lactoglobulina e Caseína), 41% são somente tolerantes, 2% são 

tolerantes e alérgicos, 4,7% parcialmente tolerantes, 0,9% parcialmente tolerantes e 

alérgicos, 46,7% intolerantes e 4,7% intolerantes e alérgicos (SANTOS, ROCHA, 

CARVALHO, 2018).  

Entretanto, um estudo realizado em Milão, na Itália, no ano de 2011 por Ballabio 

et al. demonstraram que a alergenicidade ao leite de cabra pode existir, de modo que 

sua utilização em substituição ao leite de vaca pode não ser eficaz em alguns casos. 

O estudo de Ballabio et al. avaliou 25 amostras de leite caprino com diferentes 

genótipos de αs1-caseína, através dos métodos de SDS-Page e immunoblotting 

utilizando α-caseína bovina e soro de crianças alérgicas a leite bovino. Os resultados 

demonstraram que a alergenicidade do leite caprino tem relação ao polimorfismo 

genético da αs1-caseína, sendo mais baixa em genótipos αs1-CN nulos (0101 ou 01F) 

(BALLABIO et al. 2011).  

Em 2014 a hipótese proposta por Ballabio et al. foi complementada por um 

estudo realizado por Lisson et al., em Marburgo, na Alemanha, que mostrou que 

embora os graus de alergenicidade do leite caprino diferiam de acordo com sua 

caseína, de modo que talvez o uso do leite caprino possa não ser eficaz em todos os 

pacientes alérgicos a leite de vaca (LISSON et al., 2014).  

Apesar das controvérsias, o leite caprino continua sendo procurado devido a 

seu caráter hipoalergênico em várias regiões do mundo, nas quais sua fama de 

produto promotor da saúde tem se espalhado. Na Turquia, apesar do consumo de 
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leite caprino já ser alto, a demanda por pessoas alérgicas a leite de vaca ou com 

deficiência na digestão e absorção dos alimentos também tem aumentado (GÜNEY, 

2019). Além disso, o consumo de leite de cabra e seus derivados, nessa região, não 

está apenas ligado com o caráter saudável dos produtos caprinos, mas também com 

um certo status intelectual, mostrando que o consumo de leite caprino também está 

relacionado com a posição social (KAYMAKCI AND ENGINDENIZ, 2010). 
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3. OBJETIVOS 

 
Objetivo geral 

Avaliar o perfil de consumo e comercialização de leite de cabra e seus 

derivados, bem como a qualidade destes produtos informais comercializados.  

Objetivos específicos 

Determinar o conhecimento dos consumidores de leite sobre o leite de cabra e 

seus derivados 

Caracterizar o perfil dos consumidores de leite cabra 

Verificar a disponibilidade de leite e derivados de cabra no comércio formal e 

informal em cidades de Londrina, Arapongas e Maringá; 

 Avaliar a qualidade físico-química e microbiológica de lácteos de cabra 

informais comercializados nas cidades de Londrina e Maringá.  
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PASQUIM, Pamela da Silva. Caracterização de comercialização, consumo e 

qualidade de leite de cabra e seus derivados. 2021. 54 p. Dissertação (Mestrado 

em Saúde e Produção Animal), Universidade Pitágoras Unopar. Arapongas, 2021.  

 

RESUMO 

No Brasil, o leite de cabra e seus derivados encontram oportunidades de 

mercado sob a forma de vários produtos. Apesar do país ser uma boa fornecedora, 

apresenta-se um baixo consumo até o momento. O objetivo deste artigo foi determinar 

os fatores que afetam o consumo de leite de cabra e derivados através da avaliação 

do perfil dos consumidores (questionário no Google Forms™). Foram também 

realizadas visitas em supermercados e feiras livres avaliando a disponibilidade de 

produtos das cidades de Arapongas, Londrina e Maringá. De pontos de vendas 

informais foram coletadas amostras de produtos caprinos para realização de análise 

físico-químico e microbiológico. De acordo com os resultados, os consumidores do 

leite e derivados lácteos de cabra o fazem por diferentes motivos, mas a maioria leva 

em conta o sabor (31,4%) e preocupação com a saúde (19,8%), e o que influencia na 

hora da compra é o preço, a falta de disponibilidade e de conhecimento do produto. 

Quanto a disponibilidade de lácteos caprinos, nas três cidades foram encontrados nos 

principais supermercados leite UHT e leite em pó, todos da mesma marca. Já os 

queijos, puderem ser encontrados apenas nos principais supermercados das duas 

maiores cidades (Londrina e Maringá) avaliadas, com maior diversidade de marcas.  

Quanto a qualidade dos produtos informais avaliados os coliformes totais, 

enterobactérias e bolores e leveduras das amostras de queijos e do leite apontam 

para problemas com as condições higiênico sanitárias e um risco a saúde do 

consumidor. Assim, os produtos informais avaliados apresentaram microrganismos 

deteriorantes, que além de comprometerem a qualidade físico química e a vida de 

prateleira, são potenciais alimentos transmissores de doenças alimentares. Quanto 

ao mercado lácteo caprino, o setor deve considerar que a maioria dos consumidores 

leva em conta o sabor e preocupação com a saúde, o que deve ser usado como ponto 

de divulgação e marketing.  

 

Palavras-chave: Caprinocultura leiteira, lácteos caprinos, perfil de consumidor, 

análise microbiológica, parâmetros físico-químicos. 
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PASQUIM, Pamela da Silva. Characterization of marketing consumption and 

quality of goat milk and its derivatives. 2021. 54 p. Dissertation (Master in Animal 

Health and Production), Universidade Pitágoras Unopar. Arapongas, 2021.  

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, goat milk and its derivatives find market opportunities in the form of 

various products. Despite the country being a good supplier, it has a low consumption 

so far. The aim of this article was to determine the factors that affect the consumption 

of goat's milk and dairy products by evaluating the profile of consumers (questionnaire 

on Google Forms™). Visits were also carried out in supermarkets and open markets 

to assess the availability of products in the cities of Arapongas, Londrina and Maringá. 

Samples of goat products were collected from informal sales points for physical-

chemical and microbiological analysis. According to the results, consumers of goat milk 

and dairy products do so for different reasons, but most take into account the taste 

(31.4%) and health concerns (19.8%), and what influence at the time of purchase is 

the price, the lack of availability and knowledge of the product. As for the availability of 

goat milk products, in the three cities UHT milk and powdered milk were found in the 

main supermarkets, all of the same brand. Cheeses, on the other hand, can only be 

found in the main supermarkets of the two largest cities (Londrina and Maringá) 

evaluated, with a greater diversity of brands. As for the quality of informal products 

evaluated, total coliforms, enterobacteria and molds and yeasts from cheese and milk 

samples point to problems with hygienic sanitary conditions and a risk to consumer 

health. Thus, the informal products evaluated showed deteriorating microorganisms, 

which, in addition to compromising the physical-chemical quality and shelf life, are 

potential food transmitters of foodborne illnesses. As for the goat dairy market, the 

sector should consider that most consumers take into account the taste and concern 

for health, which should be used as a point of dissemination and marketing 

 

 

Keywords: Dairy goat, goat dairy, consumer profile, microbiological analysis, 

physicochemical parameters. 
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1. INTRODUÇÃO 

A criação de cabras leiteiras é vista como uma opção viável e rentável para 

pequenos produtores rurais. De acordo com Simplício et al. (2000), os caprinos são 

mais eficientes como produtores de leite do que de carne, gerando riqueza mais rápida 

em função do curto período de circulação do capital financeiro.  

De maneira geral no Brasil a caprinocultura leiteira é bastante aparente em 

pequenas propriedades (FELISBERTO, 2016) e utilizado para o sustento das famílias 

ou grupos de famílias que utilizam para consumo próximo aos locais de produção 

(SILVA, 2014). Apesar da sazonalidade da produção e pequena produção por animal 

gerarem dificuldades para a comercialização e distribuição do leite caprino (CORREA; 

BORGES, 2009), ainda assim seu valor é alto, o que contribui para a viabilidade do 

setor.  

Quanto a comercialização dos produtos caprinos sabe-se que o resultado da 

atividade é condicionado à aceitação dos consumidores, determinada sobretudo pelos 

hábitos de consumo regionais e prévio conhecimento sobre os benefícios do leite de 

cabra. (PERDIGÃO et al., 2016).  O leite desta espécie é uma excelente matriz para 

o desenvolvimento de produtos com característica funcional, tais como bebidas com 

baixo teor de gordura, enriquecidas ou aromatizadas, queijos, iogurtes, sorvetes, 

manteigas e doces (FONTELES et al., 2016). Pode-se dizer que existe um nicho 

específico na gastronomia para o leite caprino, uma vez que ele é utilizado para a 

produção de molhos e pratos, além dos derivados. Também há relatos de sua 

utilização na indústria de cosméticos (SILVA; FAVARIN, 2020). 

O leite caprino é de mais digestão, de odor suave e sabor adocicado e 

agradável (FURTADO, 1988; PARK et al., 2006). Apresenta valores médios de 6.5 a 

6.8 de pH, acidez titulável de 16 a 18 °D e índice Crisocópico de -0.0574 a -0.604°H. 

Quanto a composição centesimal, 3.85% (3.08 a 4.25%) de gordura; 3.7% (2.8 a 5.8%)  

de proteínas, 4,27% de lactose, 0,86% de cinzas, 8,75% de sólidos não gordurosos 

(SNG) e 12.2% (12.2 a 13%)de sólidos totais (ST). (Park et al, 2007; Park et al, 2010; 

Fernadez 2019; Moshin e ta l, 2019;Prosser 2011; Kučević eta al, 2016; Mens 1991). 

Os glóbulos de gordura e as micelas caseinicas do leite de cabra são 

significativamente menores que do leite de vaca, possibilitando a melhor 

digestibilidade (PARK et. al., 2007; Mens, 1991). A proteína α1-caseína, associada a 
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processos alérgicos, é presente no leite bovino em cerca de 12 a 15 g/L, enquanto no 

leite caprino, este valor chega a no máximo, 7 g/L. Desta forma, o leite caprino e seus 

derivados são uma excelente alternativa para  indivíduos com Síndrome da Má-

absorção proteica, pessoas com incidência de gastrite e idosos com problemas de 

osteoporose, além de adultos e crianças com alergia ao leite de vaca.  

No Brasil, a legislação que rege os parâmetros de qualidade determinados para 

o leite de cabra e seus derivados é a Instrução Normativa nº 37 de 2000 do  Ministério 

da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA), que regulamenta as condições de 

produção, bem como os parâmetros mínimos de qualidade para o leite de cabra no 

território nacional.   

Embora haja muitas pesquisas sobre de leite de cabra no Brasil, ainda fica em 

aberto a questão sobre o conhecimento e consumo do leite de cabra e seus derivados 

na região sul do país Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar o perfil de 

consumo, comercialização e de qualidade de leite de cabra e seus derivados, bem 

como levantar informações sobre o conhecimento dos consumidores sobre os lácteos 

desta espécie.  

      

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A realização do trabalho foi dividida em duas etapas. Na Etapa 1 realizou-se 

uma pesquisa descritiva, utilizando um questionário hospedado pelo Google Forms™, 

que caracterizou o perfil e o conhecimento dos consumidores de lácteos sobre o leite 

de cabra e derivados e os motivos de consumir ou não estes alimentos. Na etapa 2, 

foi verificada a disponibilidade de leite e derivados de cabra no comércio formal e 

informal nas cidades de Londrina, Maringá e Arapongas (PR). De pontos de vendas 

informais (Londrina e Maringá) foram coletadas amostras de produtos caprinos para 

realização de análises físico-químicas e microbiológicas.  

 

2.1 Etapa 1 

Uma pesquisa descritiva que caracterizou os motivos de consumir ou não leite 

de cabra e derivados, o conhecimento dos consumidores sobre este alimento e o perfil 

destes grupos foi realizada com uso de questionário estruturado semiaberto 

hospedado pelo Google Forms™, com 31 questões em português. Para início do 
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desenvolvimento desta etapa, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unopar para aprovação. O projeto foi avaliado e aprovado sob o parecer 

nº 3.651.677 e possui o CAAE nº 21737419.9.0000.0108.  

Cada pergunta foi marcada (ou totalmente respondida) antes da próxima 

questão. De acordo com a resposta de alguns itens do questionário, a sequência das 

perguntas foi diferente entre os participantes do estudo. O tempo máximo para 

responder todas as perguntas foi de aproximadamente 8 minutos, podendo ser feito 

em qualquer lugar que tenha acesso a internet. Para avaliar a facilidade de 

preenchimento, tempo e a ambiguidade das questões, o questionário foi pré-testado 

em uma amostra de 10 consumidores que não participaram do estudo. 

Como critério de inclusão, escolheu-se os participantes conectados às mídias 

sociais, consumidores de leite e/ou produtos lácteos, de ambos os sexos e com idade 

superior a 18 anos.  A amostragem foi baseada em usuários da internet no Brasil, 

usando um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5% estimou-se que 

302 participantes seriam necessários para obter resultados que refletissem a 

população alvo (IBGE-SIDRA, 2016). 

Estes consumidores foram convidados a participar do estudo através de redes 

sociais e grupos de WhatsApp  no período de 2019 a 2021. O questionário teve início 

com o TCLE, contendo a descrição sobre como os resultados serão usados para 

beneficiar os consumidores e o público científico, incentivando as pessoas a 

responder e replicar. Além disso, todas as informações sobre sua forma de 

participação, critérios para escolha dos participantes (critério de inclusão), riscos e 

benefícios, sigilo e privacidade, autonomia, ressarcimento e indenização e 

informações sobre o CEP foram fornecidas nesse momento inicial. 

O questionário foi divido em três seções. A primeira contou com perguntas 

sociodemográficas, como sexo, idade, renda familiar, local de moradia e escolaridade 

(Perguntas de 1 a 7). Na segunda secção as perguntas foram sobre consumo de leite 

e derivados de qualquer espécie animal (Perguntas de 8 a 14). A terceira etapa do 

questionário (perguntas de 15 a 31) abordou o conhecimento do participante a 

respeito do leite e/ou derivados de cabra e, no caso do entrevistado ser consumidor, 

motivos e hábitos de consumo. Nos casos de o entrevistado não ser consumidor ou 

não ter provado leite de cabra e seus derivados, foi questionado o motivo desta 

decisão. O modelo do questionário utilizado está, em sua íntegra.  
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2.2 Etapa 2 

 

Foram realizadas visitas (12) entre 2019 e 2021 em cada uma das principais 

redes de supermercados e mercados de Londrina, Maringá e Arapongas para verificar 

a disponibilidade e marcas de leite e derivados de cabra. A comercialização destes 

produtos no mercado informal também foi pesquisada através de visita in loco nas 

principais feiras livres (3) e propriedades rurais (3)  

Esta etapa foi desenvolvida somente através de observação dos produtos 

disponíveis para venda, não havendo entrevista com consumidores nem com os 

responsáveis pelos estabelecimentos. Os tipos de produtos de leite de cabra 

comercializados e a origem de produção foram registrados nestas visitas através da 

verificação das informações contidas nas embalagens. Produtos sem informações na 

embalagem foram considerados como “produto informal”. 

 

2.2.1 Análises dos produtos informais  

Dos pontos de venda informal, foram coletadas amostras dos produtos 

disponíveis para compra e realizadas analises de qualidade físico-química e 

microbiológica  

a) Análises Microbiológicas 

As amostras foram diluídas, pipetando assepticamente alíquotas de 1mL de 

leite em tubo estéril contendo 9 mL de água peptonada e pipetando 25g de queijo e 

25g doce de leite em um tubo estéril contendo 225ml de agua peptonada. (Oxoid, 

Hampshire, Inglaterra).  

Para a determinação dos resultados obtidos foram utilizado PetrifilmTM (3M do 

Brasil Ltda) em duplicata, para a pesquisa de aeróbios mesófilos (37°C por 48h), 

enterobactérias (37°C por 24h), coliformes totais e, Escherichia coli (37 °C por 48h), 

seguindo as recomendações do fabricante. 

 O meio de cultura Plate Count Agar – PCA (Himedia, Mumbai, Índia) foi 

utilizado para identificar micro-organismos psicrotróficos, incubado a 7 °C por 10 dias 

(FRANK; YOUSEF, 2004). Para Pseudomonas spp., o meio de cultura Pseudomonas 

Ágar Base foi suplementado com CFC (cefaloridina, ácido fusídico, cetrimida), e 
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incubado a 25 ° C por 48 h (ISO, 2009). 

                Os resultados obtidos foram apresentados em Unidades Formadoras 

de Colônia - UFC/mL. 

b) Análises físico-químicas 

Nas análises físico-químicas foram determinadas a crioscopia (º H), em 

triplicata utilizando 2 ml da amostra, e em duplicata, acidez titulável (g de ácido lático 

/ 100 mL) utilizando 10 ml de amostra, pH utilizando 10ml de amostra, teor de gordura 

(%) utilizando 11 ml de amostra, proteína (%) utilizando 10ml de amostra, cinzas (%) 

e extrato seco total (EST) (%) foi utilizado 5ml de amostra (AOAC, 2005). 

 

2.3 Análise estatística 

 

O teste de qui-quadrado foi utilizado para verificar se a prevalência do consumo 

de leite de cabra foi distinta entre as variáveis socioeconômicas dos participantes, 

como gênero, idade, faixa etária, população onde o participante residia e renda. A 

análise de resíduos ajustados foi utilizada como teste post hoc, considerando 

significância de 5% para todos os testes. Os dados foram analisados pelo software 

Statistica 10.0 (Statsoft). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil dos entrevistados. 

 

Na caracterização do perfil dos consumidores de leite e derivados de cabra, o 

presente estudo abrangeu 7 estados de todo o território nacional sendo eles, Paraná, 

São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará ( Mapa 

1), e foi feita uma análise de acordo com número de habitante das cidades residentes. 

Observou-se que, dos 278 respondentes, 77% eram do gênero feminino e 23% do 

gênero masculino, com 28,2% da faixa etária concentrada no intervalo de 18 a 25 

anos de idade e 28,8% dos entrevistados com 4 membros na família. A renda familiar 

apresentou-se com 37,9% de 1 a 3 salários mínimos seguido de 27,9% com mais de 

7 salários mínimos. A maioria dos entrevistados (51,5%) afirmou possuir escolaridade 
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de nível superior completo (Tabela 1).  

O questionário obteve um maior número de respondentes na região Sul do 

Brasil, principalmente na região do Paraná com 89% (Figura 1). Sabe-se que a região 

Nordeste tem um maior rebanho caprino e maior disponibilidade de lácteos desta 

espécie, porém neste estudo houve dificuldade de localizar e acessar respondentes 

nesta região do país.  

 
Mapa 1. Mapa do Brasil por estados dos respondentes do questionário do Perfil dos 

consumidores de leite e derivados de cabra(%). 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em relação ao consumo, a prevalência de respondentes que já provaram o leite 

de cabra foi maior entre os que recebiam mais de 7 salários, podendo estar 

relacionada ao custo maior do produto, assim restringindo o acesso a população de 

renda menor. A prevalência dos respondentes que já provaram o leite de cabra foi 

maior entre os entrevistados que habitavam cidades com população entre 301-600 mil 

habitantes e 600 mil -1 milhão de habitantes, onde a oferta de produtos lácteos de 

cabra é mais encontrada em supermercados ou feiras do que cidades com população 
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menor (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1. Prevalência de consumidores que já provaram leite de cabra categorizados pela 
faixa etária, gênero, população onde reside, escolaridade e renda a partir da análise de 278 
respondentes. 
 

Fatores 
No de 
obs. 

Prevalência de 
consumidores que já 

provaram leite de cabra 
(%) 

X2 P 

Faixa etária     

18-25 79 16.5a   
26-30 57 14.0a   
31-40 51 43.1b   
41-50 59 45.8c   
51-60 21 42.9b   
>60 11 36.4b 26.93 <0.01 

Gênero     

Feminino 214 28.0a   
Masculino 64 35.9a 1.47 0.23 

População onde reside     

<51 mil 46 32.6a   
51-100 mil 52 21.2a   
101-300 mil 72 18.1a   
301-600 mil 72 40.3b   
600 mil -1 milhão 30 50.0b   
> 1 milhão 6 0.0a 18.93 0.02 

Escolaridade     

1º grau incompleto 12 25.0a   
1º grau completo 24 8.3a   
2º grau incompleto 20 20.0a   
2º grau completo 34 23.5a   
Superior incompleto 37 13.5a   
Superior completo 151 40.4b 19.75 <0.01 

Renda     

Nenhuma 3 33.3a   
< 1 salário 19 10.5a   
1-3 salários 103 20.4a   
4-6 salários 70 30.0a   
>7 salários 83 45.8b 17.87 <0.01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na presente pesquisa, os entrevistados que se declararam consumidores do 

leite de cabra (69,1%) afirmam que o principal motivo de consumir é o sabor, resultado 
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próximo ao encontrado por Lima et al. (2015), no município de São Paulo – SP, em 

uma pesquisa que indicou que 60% dos respondente que consumiam leite de cabra, 

o faziam devido ao sabor. Na região de Minas gerais o resultado se contradiz com a 

da pesquisa pois o sabor agradável foi de 7% como principal motivo de consumo 

(DELGADO  et al. 2020). No entanto, em Santana do Livramento, município do Rio 

Grande do Sul foi feita uma pesquisa sobre o consumo do leite de cabra e observou-

se que apenas 10% dos entrevistados consomem ou já consumiram o leite de cabra. 

Dessas pessoas, 90% relataram ter consumido por motivo de saúde (STRIDER et al., 

2013), enquanto em nossa pesquisa apenas 19,8% consumiram por indicação médica 

como síndrome da má absorção e alergias. Outro motivo de consumo é a indicação 

de amigos (23.3%), que também pode estar associada a questões de saúde. A porção 

lipídica deste leite é de 28% de glóbulos de gordura com diâmetro igual ou inferior a 

1,5 microns enquanto o leite de vaca apresenta 10% desses glóbulos de gordura, 

característica que confere alta digestibilidade diminuindo o tempo de residência no 

trânsito intestinal (Correia & Borges, 2009; Haenlein, 2004).(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Motivos que levaram os respondentes a provar ou consumir o leite de cabra 
Motivos                     % 

Facilidade em encontrar                    0% 
Preço                                   0% 
Mais fácil digestão                               4,7% 
Costume da região                              9,3% 
É saudável                             11,6% 
Indicação de amigos                           23,3%         
Indicação médica                 19,8%        
Sabor                             31,4%          

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2 Conhecimento  

 

O nível de conhecimento e consumo sobre o leite de cabra e derivados chama 

a atenção pois 29,8% afirmam nunca ter pensado na possibilidade de consumir e 

27,3% afirma de não ter o hábito. Outros 16,7% não tinham informação sobre o 

produto e 12,1% afirmam a falta de produtos no mercado. Esse número se contrapõe 

aos encontrados por Martins et al. (2007) no município de Sobral, CE, em que 93,8% 

dos entrevistados tinha conhecimento sobre o leite de cabra e 73,2% sobre os 

derivados e, em relação ao consumo, 11,8% e 9,1% tinham hábito de consumo desses 
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produtos.  

Dos respondentes que não possuíam hábito de consumir tanto leite de cabra 

quanto seus derivados, foram citados os mesmos motivos do não consumo. (Tabela 

3). Esses dados indicam que a falta de conhecimento do consumidor é o principal 

ponto em que produtor e mercado devem intervir para o aumento do consumo desse 

produto. 

 

Tabela 3 - Frequência de Distribuição da Razão pela qual os respondentes não consomem 
leite de cabra e derivados. 
              

Motivos    Leite de cabra         Derivados 

Falta de hábito           27,3%    34,8% 
Falta de informação            16,7%    15,9% 
Falta de oferta                 12,1%    18,4% 
Preço elevado                                            6,1%         1% 
Não gosta do cheiro                         5,1%      1,5% 
Não acha o alimento confiável                                 3%      1,5% 
Nunca pensou nesta possibilidade          29,8%    26,9% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como principal local de compra, os supermercados tiveram maior 

representatividade (35,3%) podendo estar relacionada a busca mais fácil dos 

consumidores, seguindo de produtor rural, (Tabela 4). Em Sobral, CE, o principal local 

de compra se dá em padarias e panificadoras (34,4%), enquanto os supermercados 

representam apenas 21,9% do leite de cabra comercializado na cidade (MARTINS et 

al., 2007). 
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Tabela 4 – Locais de compras mais frequentados pelos respondentes para compra de leite de 
cabra. 
              

Local        Leite de cabra 

Eu mesmo sou produtor       3,5%         
Direto do produtor rural                33,6%        
Feira livre         4,7% 
Vendedor ambulante        1,2% 
Padaria            0% 
Mercado         15,3% 
Supermercado        35,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3 Disponibilidade 

 

Quanto a disponibilidade de lácteos de cabra, as visitas mostraram que na 

cidade de Arapongas, foram encontrados 2 tipos de produtos caprinos, sendo 50% 

leite UHT e 50% de leite em pó. Em Londrina, além do leite UHT (40%) e leite em pó 

(30%) havia disponível para venda queijos (30%) de três diferentes marcas (B, C e D). 

Na cidade de Maringá a oferta de produtos lácteos caprinos era o mesmo que em 

Londrina, porém encontrado em mais supermercados. Havia nos supermercados 

visitados leite UHT (37%) leite em pó (36%) e queijos (27%) das marcas B e C. Nas 

três cidades os leites UHT e em pó eram da mesma marca (A) (Tabela 5). Assim nas 

três cidades, com diferentes populações, todas tinham a disponibilidade de leite UHT, 

e leite em pó, todos da mesma marca.  

Já os queijos, que são produtos importantes no setor por terem caraterísticas 

sensoriais especificas (Aguirre e Cánovas 2015), puderem ser encontrados apenas 

nos principais supermercados das duas maiores cidades (Londrina e Maringá) 

avaliadas, com maior diversidade de marcas. O estado do Paraná, na região de 

Arapoti e Carambeí, tem produção de queijos de cabra tipo frescal, com ervas finas e 

cominho, e tipo Gouda. No município de Campos Floridos há ainda um laticínio que 

beneficia leite de cabra e produz queijos e iogurtes. Mesmo havendo produção de 

lácteos de cabra no estado, os supermercados visitados neste estudo não 

apresentaram produtos caprinos desta região, e sim produtos de outros estados ou 

importados. 

Nos dias de visita as feiras livres não havia comercialização de lácteos de 

cabra. Nas propriedades rurais visitadas (Londrina e Maringá) estavam disponíveis 
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para compra leite cru, doce de leite e queijos tipo minas frescal.  

 

 

Tabela 5. Frequência de oferta de lácteos de cabra nos principais mercados das 
cidades de Londrina, Arapongas e Maringá, de 2019 a 2021. 
 

Nas 

Município 

Principais 

supermercados  
Lácteo comercializados 

  
Leite 

UHT 

Leite em 

pó 
Queijos 

Londrina 1 Marca A Marca A Marca B 

 2 Marca A Marca A Marca C e D 

 3 Marca A x x 

 4 Marca A Marca A                  x 

Maringá 5 Marca A Marca A Marca B 

 6 Marca A Marca A Marca C e B 

 7 Marca A Marca A Marca C 

 8 Marca A Marca A x 

Arapongas 9 Marca A Marca A x 

 10 Marca A Marca A x 

 11 Marca A Marca A x 

 12 x x x 

Marca A – Caprilat, marca B – Cablanca, marca C – Garcia Baquero, marca D – 
Soignon. 
X= não havia o produto disponível 

 

3.4 Parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

 

Quanto a qualidade do leite cru, as amostras continham uma população de 

aeróbios mesófilos de 1,16 x 104 UFC/mL(Tabela 7 valores estes dentro dos padrões 

legais (Brasil, 2000). As análises físico químicas indicaram leite com pH mais ácido e 

acidez titulável (Tabela 7) próximo ao limite máximo descrito pela literatura (Fernandez 

2019; Mens 1991), o que pode ser associada a carga de microrganismos mesófilos e 

conservação em temperaturas elevadas, comprometendo assim a estabilidade 

térmica do leite. (Mcauley et al., 2016). O índice crioscópico do leite (Tabela 7) apontou 

para adição de água (Fernandez, 2019, Mens, 1991), que pode comprometer a 
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qualidade microbiológica do alimento. Os teores de gordura, proteína e de extrato 

seco total estavam de acordo com aqueles descritos pela literatura ((Park et al, 2007; 

Park et al, 2010; Fernadez 2019; Moshin e ta l, 2019;Prosser 2011; Kučević eta al, 

2016).  

Quanto aos queijos, os teores de gordura e proteína (tabela 6), estavam abaixo 

da média descrita pela literatura (Cruz 2019, BARŁOWSKA et al, 2018), que aponta 

valores entre 20 a 26% para o teor proteico e 21 a 23% para gordura total. A 

composição centesimal do leite, e consequente dos queijos, varia de acordo com o 

período do ano, raça, alimentação, manejo o estágio de lactação (Moshin et al, 2019; 

Nascimento et al., 2017ORDOÑEZ, 2005) (Tabela 6). Segundo Pazzola et al (2019) o 

maior teor de proteínas e gordura do leite, além de contribuir para um maior 

rendimento na produção de queijos, também aumenta a retenção de maior quantidade 

de nutrientes na massa  

Não existe um limite legal no Brasil para outros microrganismos no leite cru 

caprino além dos aeróbios mesofilos, porém as contagens de coliformes totais e 

enterobactérias das amostras analisadas apontam para problemas com as condições 

higiênico sanitárias de obtenção do leite (Tabela 6).  Da mesma forma estes 

indicadores de qualidade estavam presentes nas amostras de queijos, com valores 

médios de 106 UFC/mg. Os queijos analisados apresentaram um elevado pH, que 

associado a umidade característica do queijo (Tabela 6, favorecem a multiplicação 

bacteriana e redução da vida de prateleira do produto. Embora os coliformes sejam 

sensíveis ao tratamento térmico, há possibilidade da presença de patógenos como 

Salmonella spp. e E.coli enterotoxigenica, o que torna o consumo deste leite e queijo 

um risco a saúde do consumidor (Cadavez et al  2017; Franco & Landgraf, 2008).   
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Tabela 6. Qualidade microbiológica e físico químicas de lácteos de cabra comercializados 
informalmente nas cidades Londrina e Maringá – PR. 

Análises microbiológicas  
UFC/mL ou g 

Leite cru** Queijo Doce de leite 

Aeróbios mesófilos 1.16 x 104 X 10 
Coliformes totais 1.6 x 103 1.7 x 106 <10 
Enterobactérias 1.52 x 103 9 x 106 <10 
Bolores e leveduras 4 x 102 de bolores e 

1.5 x 102 de 
leveduras 

2 x 102 leveduras 
e <10 bolores 

<10 bolores e 
leveduras 

Psicrotróficos 1.07 x 105 9.2 x 107 6.6 x 103 
Pseudomonas spp 2.14 x 105 2.1 x 106 <100 

Analises físico químicas* Leite cru** Queijo Doce de leite 

Ph 6.19 6.4 6.1 
Acidez (°D) 18.2 X X 
Índice Crioscópico (°H) -0.535 X X 
Gordura total (%) 4.6 6.0 8.7 
Proteína (%) 4.4 18.6 8.7 
Umidade (%) X 50.5 34.6 
Sólidos totais (%) 15.6 X X 
Sólidos desengordurados (%) 11 X X 

X: análise não realizada * análises realizadas em triplicata **média de duas amostras 
 

 
A presença de bolores e leveduras em contagens mais elevadas, como no 

leite e queijos analisados, apontam para condições higiênicas deficientes de 

equipamentos, matéria prima contaminada excessivamente, multiplicação em 

decorrência de falhas de processamentos e/ou estocagem (FRANCO, LANDGRAF, 

2008). 

A contagem de bactérias psicrotróficas e a presença de Pseudomonas spp. nas 

amostras de leite, queijo e doce de leite são indicativos de uma microbiota deteriorante 

predominantemente lipo-proteolítico, expressando-se pela produção de enzimas 

extracelulares termo resistentes que influenciam no tempo de vida de prateleira, 

rendimento e na qualidade sensorial do leite e derivados (ARSLAN; EYI; OZDEMIR, 

2011; MONTANHINI; PINTO; BERSOT, 2012; TEBALDI et al., 2008;).  Entre as 

bactérias psicrotróficas, Pseudomonas spp são o gênero predominante em leite cru 

refrigerado pois possuem grande diversidade genética, versatilidade metabólica e 

uma eficiente capacidade de adaptação ao frio devido ao número elevado de lipídeos 

insaturados presentes na membrana celular (AL-RODHAN; NASEAR, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2015; XIN et al., 2017). 

No doce de leite as contagens de bactérias psicrotróficas (Tabela 7). Apontam 

para presença de microrganismos termoduricos. Os psicrotróficos termoduricos 
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constituem um importante grupo de micro-organismos que, além de multiplicarem-se 

bem em temperaturas de refrigeração, podem sobreviver a temperaturas de 

pasteurização e produzir enzimas extracelulares termo resistentes. 

Deve-se ressaltar o risco de consumo de produtos informais, que não passam 

pelo controle dos órgãos legais competentes. Além da alta contaminação por micro-

organismos deteriorantes, há o risco da transmissão de patógenos alimentares como 

a Salmonela spp e Listeria  monytogenes (Cadavez et ala, 2017), 

 além de zoonoses a Brucelose e Tuberculose.  
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados aqui encontrados, os consumidores do leite e  

produtos lácteos de cabra o fazem por diferentes motivos, mas a maioria leva em 

conta o sabor e preocupação com a saúde. Entre os motivos que influenciam na hora 

de comprar um produto lácteo caprino, os principais são o preço e disponibilidade do 

produto, e os consumidores mais assíduos tendem a ser pessoas com renda mais alta 

e residentes em cidades maiores, onde a disponibilidade dos produtos também é 

maior. 

 A disponibilidade de lácteos caprinos e a variedade de marcas ainda é baixa, 

dificultando o acesso do consumidor, seja ele assíduo ou potencial, que gostaria de 

consumir com mais frequência esses produtos.  

Os produtos informais avaliados apresentaram microrganismos deteriorantes, 

que além de comprometerem a qualidade físico química e o tempo de prateleira, são 

potenciais alimentos transmissores de doenças alimentares.  
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ANEXO I (Questionario) 

  

1. Sexo 

(  ) masculino 

(  ) feminino 

(  ) outro 

2. Qual a sua faixa etária 

(  ) 18 a 25 anos 

(  ) 26 a 30 anos 

(  ) 31 a 40 anos 

(  ) 41 a 50 anos 

(  ) 51 a 60 anos 

(  ) mais que 60 anos 

3. Em qual cidade você mora? 

4. Qual o número aproximado de habitantes do seu município? 

(  ) até 50 mil habitantes 

(  ) de 51 mil a 100 mil habitantes 

(  ) de 101 a 300 mil habitantes 

(  ) de 301 a 600 mil habitantes 

(  ) de 601 mil a 1 milhão de habitantes 

(  ) mais de 1 milhão de habitantes 

5. Quantos membros possuem sua família?  

6. Qual seu nível de escolaridade?  

(  ) 1º grau incompleto  

(  ) 1º grau completo 

(  ) 2º grau incompleto 

(  ) 2º grau completo 

(  ) nível superior incompleto 

(  ) nível superior completo  

7. Qual a faixa de renda da sua família?  

(  ) Sem rendimento 
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(  ) menor que 1 salário mínimo 

(  ) de 1 a 3 salários mínimos  

(  ) de 4 a 6 salários mínimos  

(  ) maior 7 salários mínimos 

8. Você consome leite de vaca? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Caso a resposta 8 for “não” o participante será direcionado para a pergunta 11. 

9. Com que frequência você consome leite? 

(  ) 1 x semana   

(  ) 2 x semana  

(  ) 3 x semana  

(  ) 4 x semana  

(  ) 5 x ou mais na semana 

10. Quantos copos de leite (200 ml) você consome por dia? 

(  ) 1  

(  ) 2  

(  ) 3 

(  ) Mais que 3 

11. Você consome derivados de leite de vaca? 

(  ) Sim 

(  ) Não2 

2 Caso a resposta 11 for “não” o participante será direcionado para a pergunta 15. 

12. Quais derivados de leite de vaca você consome? Mais de uma opção pode ser 

marcada 

(  ) queijos  

(  ) iogurte  

(  ) manteiga 

(  ) requeijão 

(  ) doce de leite 

13. Com que frequência você consome derivados de leite de vaca? 
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(  ) 1 x semana  

(  ) 2 x semana  

(  ) 3 x semana 

(  ) 4 x semana 

(  ) 5 x ou mais na semana 

14. Onde você costuma comprar leites de vaca e derivados? 

(  ) no mercado/supermercado  

(  ) mercearia/padaria  

(  ) feira livre 

(  ) direto do produtor 

(  ) vendedor de rua. 

15. Quando você vê essas imagens, qual a primeira palavra que vem a sua cabeça? 

 

 

 

16. Como você classificaria seu nível de conhecimento sobre a diferença entre os 

leites de cabra e vaca? 

(  ) não tenho conhecimento 

(  ) tenho pouco conhecimento 

(  ) tenho algum conhecimento 

(  ) tenho um bom conhecimento 

(  ) tenho muito conhecimento 

17. Você já provou leite de cabra?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Caso a resposta 17 for “sim” o participante será direcionado para a pergunta 19. 
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Caso a resposta 17 for “não” o participante será direcionado para a pergunta 18 e 

depois para a pergunta 25. 

18. Caso sua resposta for não para o consumo de leite de cabra, explique o motivo. 

Mais de uma opção pode ser assinalada. 

(  ) não tem o hábito 

(  ) não tem informações sobre  benefícios do leite e derivados de cabra  

(  ) falta de oferta destes produtos no mercado da sua cidade 

(  ) o preço é elevado 

(  ) não gosta do cheiro  

(  ) não acha um alimento confiável 

(  ) nunca pensou nesta possibilidade 

19. De que maneira o leite de cabra foi consumido? 

(  ) cru 

(  ) pasteurizado  

(  ) longa vida  

(  ) em pó 

20. Com que frequência você consome o leite de cabra? 

(  ) consumi apenas uma vez 

(  ) consumo as vezes 

(  ) consumo 1 x semana  

(  ) consumo 2 x semana  

(  ) consumo 3 x semana 

(  ) consumo 4 x semana 

(  ) consumo 5 x ou mais na semana 

21. Você utilizou o leite para fazer outros produtos? 

(  ) Não 

(  ) Sim qual (is)?________________ 

22. Qual motivo levou você a provar e consumir o leite de cabra? Mais de uma 

opção pode ser assinalada. 

(  ) sabor  

(  ) indicação médica  

(  ) indicação de amigo/parente  
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(  ) facilidade de encontrar este do produto na minha cidade  

(  ) é saudável/forte  

(  ) de mais fácil digestão 

(  ) preço 

(  ) costume da minha região 

23. Se você assinalou indicação médica, qual é o problema de saúde diagnosticado? 

24. Onde você comprou o leite de cabra? Mais de uma opção pode ser assinalada 

(  ) eu mesmo sou produtor 

(  ) direto do produtor rural 

(  ) feira livre  

(  ) vendedor ambulante 

(  ) padaria/panificadora 

(  ) mercado  

(  ) supermercado  

25. Você já provou derivados como queijo, manteiga, requeijão, iogurte feitos com 

leite de cabra? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se sim, qual (is)_____________________________________________ 

Caso a resposta para a pergunta 25 for “sim” o participante será direcionado para a 

pergunta 27. 

Caso a resposta 25 for “não” o participante será direcionado para a pergunta 26, 

encerrando a participação no questionário. 

26. Por qual motivo você nunca provou derivados lácteos de cabra? Mais de uma 

opção pode ser assinalada 

(  ) não tem o hábito 

(  ) não tem informações sobre  benefícios do leite e derivados de cabra  

(  ) falta de oferta destes produtos no mercado da sua cidade 

(  ) o preço é elevado 

(  ) não gosta do cheiro  

(  ) não acha um alimento confiável 

(  ) nunca pensou nesta possibilidade 



58 
 

27. Com que frequência é o consumo de derivado lácteo de leite de cabra? 

(  ) consumi apenas uma vez 

(  ) consumo as vezes 

(  ) consumo 1 x semana  

(  ) consumo 2 x semana  

(  ) consumo 3 x semana 

(  ) consumo 4 x semana 

(  ) consumo 5 x ou mais na semana 

28. Qual motivo levou você a provar e consumir derivado lácteo de leite de cabra? 

Mais de uma opção pode ser assinalada 

(  ) sabor  

(  ) indicação médica  

(  ) indicação de amigo/parente  

(  ) facilidade de encontrar este do produto na minha cidade  

(  ) é saudável/forte  

(  ) de mais fácil digestão 

(  ) preço 

(  ) costume da minha região 

29. Se você assinalou indicação médica, qual é o problema de saúde diagnosticado? 

30. Onde você comprou o derivado de leite de cabra? Mais de uma opção pode ser 

assinalada 

(  ) eu mesmo sou produtor 

(  ) direto do produtor rural 

(  ) feira livre  

(  ) vendedor ambulante 

(  ) padaria/panificadora 

(  ) mercado  

(  ) supermercado  

31. Quais pessoas da sua família tem também o hábito de consumir o leite e/ou 

derivados de leite de cabra? 

(  ) todos da família 

(  ) somente criança 
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(  ) somente idoso 

(  ) somente adulto 
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DADOS DO PARECER

No Brasil as oportunidades para comercialização do leite caprino e seus derivados são amplas, devido a

demanda progressiva por alimentos funcionais, ser de mais fácil digestão e indicado para indivíduos com

alergia ao leite de vaca. O objetivo deste estudo será avaliar perfil de produção, consumo e comercialização

de leite de cabra e seus derivados. O projeto será dividido em três etapas. A primeira e a segunda serão

realizadas em três cidades (Londrina, Maringá e Arapongas). Na Etapa 1 será caracterizado, através de um

questionário estruturado (17 perguntas) semiaberto, o perfil de manejo, produção e produtividade e

comercialização do leite de seis propriedades com caprinocultura que comercializam o leite e/ou derivados

de cabra. Após seleção dos locais de pesquisa, o proprietário fornecerá ao pesquisador responsável um

Termo de Autorização Institucional (TAI), de acordo com a resolução CNS 580/18, declarando que conhece

e entendeu os objetivos do trabalho e a metodologia que será usada na pesquisa. Para iniciar entrevista o

participante receberá um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), assinado pelo pesquisador que

explicará os objetivos da pesquisa, sua forma de participação, critérios para escolha dos participantes

(critério de inclusão), riscos e benefícios, sigilo e privacidade, autonomia, ressarcimento e indenização e

informações sobre o CEP. Na etapa 2 será verificada a disponibilidade de leite e derivados de cabra no

comercio formal e informal em cada uma das três cidades. Esta etapa será desenvolvida somente através

de observação dos produtos disponíveis para venda. Não haverá entrevista com consumidores nem com os

responsáveis pelos
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estabelecimentos. A Etapa 3 será a aplicação de um questionário estruturado semiaberto (31 questões)

hospedado pelo Google FormsTM para caracterizar os motivos de consumir ou não leite de cabra e

derivados e o perfil destes grupos. Os consumidores de leite e/ou produtos lácteos de ambos os sexos com

idade superior a 18 anos serão o público-alvo (600 participantes), proporcional à densidade populacional em

macrorregiões no Brasil. Estes consumidores serão convidados a participar do estudo através de redes

sociais e grupos de WhatsApp. O questionário terá início com o TCLE, contendo a descrição sobre como os

resultados serão usados para beneficiar os consumidores e o público científico, incentivando as pessoas a

responder e replicar. Além disso, todas as informações sobre sua forma de participação, critérios para

escolha dos participantes (critério de inclusão), riscos e benefícios, sigilo e privacidade, autonomia,

ressarcimento e indenização e informações sobre o CEP serão fornecidas nesse momento inicial. Para ter

sua via do TCLE, o participante terá um link para clicar e caso concorde com todas as informações

presentes no TCLE e aceite participar da pesquisa, será solicitado a clicar em um outro link para que tenha

prosseguimento a pesquisa. O entendimento dos participantes será avaliado pelo teste uni variado de Qui-

quadrado, o qual busca associações isoladas entre os motivos, frequência e local de consumo ou de leite de

cabra e seus derivados e variáveis categóricas (faixa etária, escolaridade, sexo, consumo de leite de

qualquer espécie). Da mesma forma será avaliado o motivo de não consumo de leite de cabra e seus

derivados. Todos os dados serão analisados pelo sotfware Statistica 13.0 (p<0,05).

Objetivo Primário:

Avaliar perfil de produção, consumo e comercialização de leite de cabra e seus derivados

Objetivo Secundário:

Caracterizar propriedades produtoras de leite de cabra na região Norte do Paraná quanto ao manejo,

produção e produtividade e comercialização do leite.Verificar a disponibilidade de leite de cabra e derivados

no comércio formal e informal na região Norte do ParanáCaracterizar os motivos de consumir ou não leite de

cabra e derivados e o perfil destes grupos através de questionário on line.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:

Etapa 1: Os risco desta pesquisa é o constrangimento ao responder o questionário, bem como desconforto,

cansaço, irritabilidade, nervosismo e estresse. Nesses casos, o poderá parar de
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responder o questionário, sem que ocorra nenhum tipo de prejuízo a você.Etapa 3: O risco desta pesquisa é

o constrangimento ao responder o questionário, bem como desconforto, cansaço, irritabilidade, nervosismo

e estresse. Nesses casos, você poderá parar de responder o questionário, sem que ocorra nenhum tipo de

prejuízo a você.

Benefícios:

Etapa 1: Não há nenhum benefício direto, mas esperamos que este estudo traga informações sobre o

panorama da produção e comercialização de leite de cabra e seus derivados na região Norte do Paraná.

Estes dados serão úteis para o desenvolvimento da caprinocultura brasileira e indústrias beneficiadoras.

Etapa 3: Esta pesquisa não apresenta benefícios diretos para você, mas sua participação poderá nos

ajudar, visto que esperamos que este estudo traga informações sobre o panorama da comercialização e

consumo de leite de cabra e seus derivados, bem como o entendimento sobre o nível de conhecimento do

consumidor sobre o tema. Estes dados serão úteis para o desenvolvimento da caprinocultura brasileira e

indústrias beneficiadoras, bem como o desenvolvimento de estratégias deste setores para informar e

esclarecer os consumidores.

A pesquisa é relevante para a área e atende aos critérios técnico-científicos. Este comitê solicita a

adequação do número amostral. Nos documentos "Folha de Rosto" e PB informações básicas do PP gerado

pela plataforma Brasil o n descrito foi de 606. Entretanto, no projeto de pesquisa no item "metodologia" está

descrito n=600, assim como na metodologia do PB informações básicas do projeto de pesquisa, não

fazendo indicação dos outros 6 participantes de pesquisa (caprinocultores). Ressalta-se que estes 6

participantes da pesquisa somente foram contemplados no item "Recrutamento"do PB informações básicas

do PP gerado pela plataforma Brasil.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os seguintes termos de apresentação foram devidamente apresentados: Folha de Rosto, Projeto de

pesquisa, PB informações Básicas, TCLE para os caprinocultor e TCLE para a pesquisa on Line em

consonância com a resolução 466/12 do CNS.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações.

Recomendações:

Sem pendências ou inadequações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O protocolo de pesquisa atende às Resoluções CNS nº 466/12 e/ou CNS nº 510/2016 e demais

Considerações Finais a critério do CEP:
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Resoluções complementares do CNS, bem como ao disposto em Normas Operacionais, Manuais e Cartas

Circulares do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Deverão ser apresentados relatórios (parciais e/ou final) a cada 12 meses a partir da data de aprovação

deste protocolo. Para elaboração do relatório o(a) pesquisador(a) deverá utilizar o formulário específico

disponível no site do CEP UNOPAR (https://www.pgsskroton.com.br/unopar/comite-humanos.php) e

encaminhá-lo via Plataforma Brasil como NOTIFICAÇÃO.

O(a) pesquisador(a) também poderá apresentar relatórios a qualquer tempo, em casos de relevância. Os

relatos de eventos adversos devem ser informados a este comitê, de acordo com o disposto na Carta

Circular CONEP/CNS nº 008/2011.

Eventuais modificações no protocolo de pesquisa durante sua execução devem ser informadas ao CEP

UNOPAR como EMENDA, identificando as alterações, juntamente com a apresentação da justificativa.

Caso os relatórios pertinentes não sejam apresentados, o CEP poderá suspender temporariamente novas

análises de outros protocolos de pesquisa do(a) mesmo(a) pesquisador(a) responsável.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1434574.pdf

20/09/2019
11:07:06

Aceito

Folha de Rosto folha_rosto.pdf 20/09/2019
11:05:39

ELSA HELENA
WALTER DE
SANTANA

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Pesquisa_Comite.docx 12/09/2019
17:27:30

ELSA HELENA
WALTER DE
SANTANA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_Produtor_1.docx 12/09/2019
17:24:58

ELSA HELENA
WALTER DE
SANTANA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_Consumidor_1.docx 12/09/2019
17:24:44

ELSA HELENA
WALTER DE
SANTANA

Aceito
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LONDRINA, 20 de Outubro de 2019

Audrey de Souza Marquez
(Coordenador(a))

Assinado por:

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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