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LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO DA COMPOSIÇÃO E FRAÇÕES 

PROTEICAS DO LEITE BOVINO EM PROPRIEDADES LEITEIRAS 

                                                                                                                                            

BARRETO, Mayara Leilane de Jesus. 2013. LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO DA 

COMPOSIÇÃO E FRAÇÕES PROTEICAS DO LEITE BOVINO EM PROPRIEDADES 

LEITEIRAS. 2013. 52f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal: Qualidade do leite) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2013. 

 

RESUMO: Mediante a crescente importância da composição centesimal do leite e suas 

frações proteicas, para a indústria de laticínios e para os produtores, em função da relação 

direta com o processamento, rendimento industrial e preço do leite, torna-se relevante 

verificar possíveis causas de variação desses componentes. Dessa forma, objetivou-se com 

este estudo avaliar o efeito das estações do ano (seca e chuvosa), da ordem de parto e da 

fase de lactação sobre a composição do leite e suas frações proteicas em propriedades nas 

mesorregiões agreste e leste do Rio Grande do Norte - RN. O experimento foi realizado em 

sete propriedades, com coleta de leite em tanques de expansão e em uma destas por 

amostragem do lote de vacas de maior produção e de novilhas. Foram realizadas análises 

de composição do leite e sensorial. Os respectivos resultados foram analisados por meio da 

análise de variância (ANOVA) com as possíveis diferenças entre as médias (p<0,05) pelo 

teste de Tukey. Não houve efeito da estação do ano nos componentes do leite. No entanto, 

houve efeito de interação da estação do ano com a fazenda na proteína, lactose, sólidos 

totais e no extrato seco desengordurado. Na composição do leite a ordem de parto 

influenciou os teores de CCS, NUL e PCAS e na sensorial o atributo cor. Os estádios de 

lactação influenciaram os teores todos os componentes do leite, com exceção do ESD. 

 

PALAVRAS CHAVE: estação do ano, fase de lactação, ordem de parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EXPLORATORY SURVEY OF COMPOSITION AND PROTEIN FRACTIONS 

FROM BOVINE MILK ON DAIRY FARMS 

                       

                                                                                                                      
BARRETO, Mayara Leilane de Jesus. 2013. EVALUATION OF COMPOSITION AND 

PROTEIN FRACTIONS FROM BOVINE MILK ON DAIRY FARMS . 2013. 52f. Master 

Science Degree in Animal Scienc: Área: Milk quality - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), Macaíba-RN, 2013. 

 
 

ABSTRACT: The direct relationship with the processing, industrial yield and price of 

milk, the importance of the centesimal composition of milk and their protein fractions has 

increased for both the dairy industry and for the producers, so it is important to identify the 

possible causes on variation of these components. The aim of this study was to evaluate the 

effect of the seasons, order of calving and lactation phase on milk composition and protein 

fractions in dairy farms in the Agreste and Leste meso-regions, of Rio Grande do Norte 

State (RN). Milk samples were taken in seven milk farms directly from the bulk tanks 

except for one farm where samples were taken from higher milking cows producers and 

heifers. The experiment was done in seven properties with milk samples taken directly 

from the bulk tanks and in one property were collected from higher production cows and 

heifers. Composition analyses were carried out for both experiments and sensorial trial was 

performed for the second experiment only. The data results were submitted to analysis of 

variance (ANOVA) and Tukey test performed for 5% significance level. In the first 

experiment was observed response of the seasons, dry and rainy season; while in the 

second, the effect of the order of calving and lactation phase had influence on milk 

composition and protein fractions. There was significant response (p < 0.05) for season 

effects but due to farms.  The rainy season had higher averages in the protein, lactose, total 

solids and nonfat dry extract. Multiparous cows had higher CCS, NUL and PCAS milk 

contents; while, first calving heifers showed higher average for the sensory attribute, color 

of milk. The final third of lactation was responsible for the elevation of the levels of almost 

all milk components and their protein fractions. 
 

KEYWORDS: season, stage of lactation, birth order 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mudanças vêm ocorrendo em todo cenário econômico nacional, do qual a 

agropecuária é parte integrante. A pecuária de leite vem passando nos últimos anos por 

profundas modificações estruturais que condicionaram mudanças na sua gestão técnica e 

econômica, criando a necessidade do entendimento das suas atividades, por técnicos e 

produtores, dentro do sistema de produção de leite (RIBEIRO et al. 2009).  

O conhecimento da composição do leite é essencial para a determinação de sua 

qualidade, pois define diversas propriedades sensoriais e industriais. Os parâmetros de 

qualidade são cada vez mais utilizados para detecção de falhas nas práticas de manejo, 

servindo como referência na valorização da matéria-prima. Os principais parâmetros 

utilizados pela maioria dos programas de qualidade industrial do leite são os conteúdos de 

gordura, proteína, sólidos totais e a contagem de células somáticas (NORO et al., 2006).  

A produção e a qualidade do leite de vaca são influenciadas por fatores ambientais 

como a nutrição, por fatores genéticos como raça, e por fatores fisiológicos como período 

de lactação (Bowden, 1981), bem como idade ao primeiro parto, e pela ordem de parto. As 

variações que ocorrem com o avanço da idade da vaca são, principalmente, causadas por 

fatores fisiológicos e proporcionam desempenhos máximos com a maturidade do animal. 

Atualmente, na moderna exploração leiteira, um rígido controle da produção é fator 

determinante para o sucesso da atividade. Uma forma prática e consistente de se obter este 

controle é por meio do estudo da curva de lactação dos animais (REBOUÇAS et al., 2008) 

e associado a isso, pela duração da lactação. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral observar se existe efeito das 

estações do ano (seca e chuvosa), da ordem de parto e dos estádios de lactação sobre 

composição e frações proteicas do leite bovino em propriedades leiteiras do Rio Grande do 

Norte– RN. 

 Esta dissertação será composta de uma revisão de literatura, materiais e métodos, 

dois manuscritos que serão submetidos à Revista Tropical Animal Health and Prodution, 

considerações finais e alguns anexos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. COMPOSIÇÃO E FRAÇÕES PROTEICAS DO LEITE 

 

O conhecimento da composição do leite e suas variações são importantes no 

monitoramento dos efeitos da alimentação animal ou na detecção de transtornos 

metabólicos, tornando-se atualmente uma importante ferramenta diagnóstica para a 

propriedade. Esse conhecimento também é essencial para a determinação de sua qualidade, 

pois define diversas propriedades organolépticas e industriais (NORO et al., 2006). Além 

disso, segundo Glantz et al. (2009), a composição do leite determina as suas propriedades 

tecnológicas de processamento de seus subprodutos como queijo, manteiga, iogurte, e entre 

outros produtos lácteos. 

O leite bovino é uma fonte de alimentação que consiste de água e compostos 

orgânicos e inorgânicos essenciais ao bom desenvolvimento do corpo humano 

(CEBALLOS et al., 2009). O valor nutricional e, portanto, a qualidade do leite bovino, são 

resultados de uma complexa interação fisiológica que ocorre no animal para produzir um 

fluido composto de uma série de nutrientes sintetizados a partir de precursores do 

metabolismo e da alimentação (CLEGG et al., 2000; BALDI et al., 2008). 

O leite bovino é um fluido composto por uma série de nutrientes sintetizados na 

glândula mamária, seus componentes incluem glicídios (basicamente lactose), gordura, 

proteína (principalmente caseína e albumina), minerais e vitaminas e água, que é o 

componente mais abundante (87%) no qual se encontram em solução os demais 

compostos. Os termos sólidos totais (ST) ou extrato seco total (EST) englobam todos os 

componentes do leite, exceto a água. Por sólidos não gordurosos (SNG) ou extrato seco 

desengordurado (ESD), compreendem-se todos os elementos do leite, menos água e 

gordura (TRONCO, 2008). O leite é secretado como uma mistura desses componentes e 

suas propriedades são mais complexas que a soma dos seus componentes individuais 

(GONZÁLEZ et al., 2001). Além de suas propriedades nutricionais, o leite oferece 

elementos anti-carcinogênicos, presentes na gordura, como o ácido linoleico conjugado, 

esfingomielina, ácido butírico, β caroteno, vitaminas A e D (RANGEL et al., 2008b). 

Segundo Ribas et al. (2004), a composição do leite bovino varia de acordo com 

diversos fatores como: rebanho, região, ano, mês, período de conservação da amostra e 

escore de células somáticas. No entanto, González et al. (2001) citam que além destas 
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variações, a espécie animal, raça, período de ordenha e estágio de lactação também podem 

alterar a composição do leite. 

A composição do leite apresenta crescente importância para a indústria de laticínios 

e para os produtores, visto que tem relação direta com o processamento, rendimento 

industrial e preço do leite. Dentre os principais componentes, as proteínas do leite são os 

de maior valor na industrialização (COULON et al., 1998), pois determinam o rendimento 

na produção de queijos e outros derivados lácteos  (BARBANO & LYNCH, 2006). 

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

soro. As caseínas são sintetizadas na glândula mamária em quatro frações principais (αs 1-, 

αs2-, β- e κ-caseína), que compõe aproximadamente 80% do total de proteínas do leite 

(SWAISGOOD, 1993). Dentre as proteínas do soro, a β- lactoglobulina e a α-

lactoalbumina são sintetizadas na glândula mamária, enquanto a albumina sérica e 

imunoglobulinas são de origem sanguínea. O leite apresenta, além das proteínas e 

peptídeos, uma fração de compostos nitrogenados não proteicos (NNP) como a ureia, a 

creatina e a creatinina, que perfazem aproximadamente 5% do total de nitrogênio do leite 

(WALSTRA & JENNESS, 1984). Evidências tem constatado que fatores sazonais (RIBAS 

et al., 2004; TEIXEIRA et al., 2003), raciais (TEIXEIRA et al., 2003; VERNEQUE, et al., 

2005), nutricionais (BOTARO et al., 2008) e a ocorrência de mastite (MAZAL et al., 

2007) influenciam os teores de proteína bruta do leite bovino em amostras individuais ou 

de tanques. No entanto, os efeitos diretos destes fatores sobre os teores de proteína 

verdadeira não estão completamente esclarecidos. 

 

2.2 EFEITOS DA ESTAÇÃO DO ANO NA COMPOSIÇÃO E NAS FRAÇÕES 

PROTEICAS DO LEITE  

 

Diversos fatores influenciam na variação das características do leite, sendo essas 

variações de origem genética, entre os animais, e diferenças não genéticas, que podem ser 

causadas por fatores ligados ao meio físico ou por funções de natureza fisiológica, 

recebendo ambas, a denominação geral de fatores de meio ou ambientais (RANGEL et al., 

2008b). Nesse sentido, a sazonalidade e a estação do ano podem ocasionar efeitos indiretos 

sobre a composição e as frações proteicas do leite, já que estas exercem influências sobre 

as forragens. 

Segundo Fonseca (2001) apesar de não estarem relacionados com a qualidade 

intrínseca do leite, o volume e a sazonalidade de produção são critérios bastante 
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considerados para o pagamento do produto. Interessa aos laticínios captar leite junto aos 

produtores que forneçam grandes volumes diários de leite e que apresentem pequena 

variação sazonal da produção. Isso representa uma diluição nos custos operacionais e de 

transporte, além de uma melhor logística para recolhimento do produto. A pequena 

variação sazonal proporciona um melhor planejamento por parte da indústria e a 

minimização da ociosidade do parque industrial em determinadas épocas do ano. 

Em condições tropicais, o mês ou estação de parição também são reconhecidos 

como importantes causas de variação na produção de leite (COLDEBELLA et al., 2003). 

As diferenças sazonais na produção de leite são causadas por mudanças periódicas de 

temperatura e umidade durante o ano, as quais têm efeito direto na produção de leite pela 

diminuição da ingestão de matéria seca (MS) e efeito indireto pela flutuação na quantidade 

e qualidade do alimento (BOHMANOVA et al., 2007). 

Quando o binômio umidade relativa e temperatura ambiente ultrapassa a zona de 

conforto térmico, vacas da raça Holandesa sofrem estresse calórico, o que provoca 

diminuição na ingestão de alimentos, com efeito negativo sobre o desempenho (WEST, 

2003). 

Vacas que são submetidas ao estresse calórico no pico de lactação podem ter 

comprometimento na produção total de leite durante a lactação, pois, segundo Santos et al. 

(2001), o pico de produção de leite está diretamente relacionado com a produção total 

durante a lactação, ou seja, quanto maior a produção do pico de lactação, maior será a 

produção total de leite produzido. Estima-se que, para cada quilograma a mais de leite no 

pico de lactação, a vaca irá produzir cerca de 150 a 300kg a mais de leite durante a 

lactação completa. 

Temperatura ambiente acima de 25° C está relacionada geralmente a uma 

diminuição da porcentagem de lactose, assim como também de gordura (WHITTEMORE, 

1981). Temperaturas mais elevadas, acima de 30° C além de reduzir a produção de leite, 

reduzem também a porcentagem de proteína, devido à redução no consumo de energia. 

Vacas do início ao meio da lactação e recebendo pouca ou nenhuma suplementação, 

submetidas a alto consumo de pastagens são mais afetadas pelo stress calórico (STAINES 

et al., 2000). As baixas temperaturas ambientes podem produzir um aumento do teor de 

sólidos totais no leite, pelo aumento do teor de gordura e também de sólidos não 

gordurosos (WHITTEMORE, 1981).  
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Guthrie (1994) apresenta médias de gordura de 3,05% com animais pastando sob o 

sol, e 3,37% quando a área de pastagem é sombreada, demonstrando o efeito da 

temperatura sobre a porcentagem de gordura no leite. 

Diversos estudos já foram conduzidos observando os efeitos das estações do ano na 

composição do leite. Prandini et al., (2001) verificaram que a  concentração de ácido 

linoleico conjugado (CLA) na gordura do leite, determinados em vacas pastejando em 

gramíneas na primavera/verão foram superiores aos teores encontrados no outono/inverno, 

época em que ocorre diminuição da oferta de pasto. 

Godden et al. (2001) observaram no Canadá, que a concentração de ureia no leite 

foi maior no verão (julho a setembro), com vacas confinadas. Sugeriram, que a associação 

entre ureia no leite e estação do ano pode ser confundida com estágio de lactação e efeitos 

nutricionais. Moller et al. (1993) atribuíram a variação da ureia no leite às mudanças 

sazonais na proteína do pasto e nos componentes energéticos. O pasto de primavera na 

Austrália contém de 20-30% de proteína bruta e de 5-20% de carboidratos solúveis, 

criando, assim, uma alta relação proteína:energia, o que pode resultar em elevada 

concentração de ureia no leite. 

No Brasil, no estado de São Paulo, Botaro et al. (2011) estudando o efeito da 

estação do ano na composição e frações proteicas observaram diferença entre os teores de 

Proteína Verdadeira (PV), com a maior média obtida durante o período das águas e a 

menor durante o período seco. Entretanto, não se observou efeito deste fator para as 

concentrações de Proteína total (PT) e Nitrogênio Não Proteico (NNP), na chuva e na seca. 

Embora, Botaro et al. (2008) verificaram os maiores teores de proteína verdadeira durante 

o período das secas, com médias de 2,92%, contra 2,85% dessa fração registrada no 

período de chuva.  

Mackle et al. (1999) também encontraram maiores teores de caseína no leite de 

animais submetidos ao sistema de pastagens de verão e utilização de concentrados, 

observando declínio deste componente à medida que diminuía a disponibilidade de pasto. 

Assim, como as caseínas compõem cerca de 80% da proteína verdadeira, pode-se justificar 

os achados em relação ao comportamento da caseína. 
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2.3 EFEITOS DA ORDEM DE PARTO NA COMPOSIÇÃO DO LEITE E FRAÇÕES 

PROTEICAS DO LEITE 

 

A produção e a qualidade do leite de vaca são influenciadas por fatores ambientais 

como a nutrição, fatores genéticos como raça, e fatores fisiológicos como idade ao 

primeiro parto, período de lactação e ordem de parto. As variações que ocorrem com o 

avanço da idade da vaca são, principalmente, causadas por fatores fisiológicos e 

proporcionam desempenhos máximos com a maturidade do animal (RIBEIRO et al. 2008). 

A ordem de parto pode influenciar na composição do leite, uma vez que vacas 

primíparas ainda não possuem desenvolvimento completo de sua glândula mamária, 

quando comparado com as pluríparas, o que se reflete na produção de leite e 

consequentemente na composição do leite.  

As primíparas produzem menos leite em relação às pluríparas. Esta produção cresce 

desde a primeira lactação até a vaca atingir sua maturidade fisiológica, mantendo um platô, 

para depois decrescer suavemente à medida que o animal vai envelhecendo, esse efeito está 

diretamente relacionado com a ordem de lactação. Efeito significativo da idade e/ou ordem 

de lactação na produção de leite foi observado por Rangel et al., (2008a; 2009). Como 

estratégia para melhorar o desempenho produtivo dos animais, e consequentemente do 

rebanho, Santos et al. (2001) recomendam o agrupamento de animais segundo a ordem de 

lactação ou parto, pois quando novilhas são agrupadas com vacas multíparas, muitas vezes 

o desempenho destes animais mais jovens é comprometido pela competição por alimento 

ou por área de descanso com os animais mais velhos e dominantes, além das diferentes 

exigências nutricionais para primíparas e multíparas.  

Por outro lado, os animais com idade mais avançada tendem a apresentar uma queda 

na produção de leite e um aumento na CCS. Segundo Santos & Fonseca (2006), o aumento 

do número de partos é considerado um fator de risco associado ao aumento da ocorrência 

de mastite clínica e subclínica, pois além da maior exposição aos agentes patogênicos 

durante a vida produtiva, os animais jovens apresentam mecanismos de resposta imune 

mais eficientes que os animais mais velhos. Dependendo da situação estes animais mais 

velhos podem causar uma diminuição na eficiência produtiva no rebanho, além dos 

problemas associados a mastite que, segundo Magalhães et al. (2006), acarretam perdas 

imperceptíveis para o produtor, além de ser um risco para a sanidade do rebanho. Uma 

alternativa para estes casos seria o descarte destes animais (SILVA et al., 2004). 
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Diversos são os trabalhos que já observaram o comportamento dos componentes do 

leite em função da ordem de parto. Magalhães et al. (2006) observaram diferentes 

respostas aos valores de Contagem de Células Somáticas (CCS) em função da ordem de 

parto, os autores encontraram as maiores concentrações do componente na 4ª e 5ª ordens 

de partos e  menores concentrações para animais de primeira ordem de parto. 

Galvão Júnior et al. (2010), estudando o efeito da produção e da ordem de parto na 

composição físico-química do leite em animais zebuínos, observaram média correlação 

positiva e significativa(p=0,0001) entre a ordem de parto e o Nitrogênio ureico do leite (r= 

0,4981) e baixa correlação positiva e significativa (p=0,0278) com Produção de leite (r= 

0,2245). Os autores explicam que a produção de leite tende a aumentar com a idade da 

vaca daí a correlação observada entre ordem de parto e Produção de leite; o autor  também 

explica que a correlação positiva entre o NUL e a ordem de parto se dá pela diferença entre 

o metabolismo nitrogenado entre vacas e novilhas. 

O balanço proteico do metabolismo do animal também pode ser afetado pela ordem de 

parto. Kaim et al. (1983) e Bruckentall et al. (1989) afirmaram que vacas mais velhas 

(multíparas) são mais afetadas por desbalanços  proteicos, embora Carroll et al. (1988) 

comprovem que vacas de primeira cria (primíparas) sejam as mais susceptíveis ao 

desbalanço. 

 Existe uma íntima relação da ordem de parto com a idade ao parto. Na literatura 

resultados divergem quanto aos teores de gordura e proteína, Noro et al. (2006) verificaram 

maior teor de proteína nos animais com idade ao parto acima de 7 anos, seguido nas vacas 

com partos de 33 a 45 meses de idade e menor nas vacas de primeiro parto (de 20 a 32 

meses). Porém, Teixeira et al. (2003) encontraram resultados diferentes ao observarem que 

as percentagens de gordura e proteína permaneceram relativamente constantes com o 

aumento da idade ao parto. 

 

2.4 EFEITO DAS FASES DE LACTAÇÃO NA COMPOSIÇÃO E FRAÇÕES 

PROTEICAS DO LEITE 

 

A produção e a qualidade do leite de vaca são influenciadas por fatores ambientais 

como a nutrição, fatores genéticos como raça, e fatores fisiológicos como idade ao 

primeiro parto, período de lactação e ordem de parto (GALVÃO JÚNIOR et al., 2010). 

Alguns autores verificaram que o principal fator fisiológico envolvido com as variações 

dos constituintes lácteos é o estádio de lactação (VOUTSINAS et al., 1990; ROTA et al., 
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1993; ZENG et al., 1995; ZENG et al. 1997). Gomes et al., (2004) acrescenta que este fator 

deve ser considerado durante a adoção de valores de normalidade utilizados no diagnóstico 

clínico das enfermidades da glândula mamária e na qualidade do leite. 

Atualmente, na moderna exploração leiteira, um rígido controle da produção é fator 

determinante para o sucesso da atividade (RIBEIRO et al., 2009). Uma forma prática e 

consistente de se obter este controle é por meio do estudo da curva de lactação dos animais 

(Rebouças et al., 2008). 

Na figura 1, pode-se observar os principais estádios de lactação, no ciclo lactacional 

de vacas leiteiras. 

 

Figura1. Fases do ciclo lactacional de vacas leiteiras 

A fase de lactação representa importante fator de variação nas características de 

composição do leite. Pesquisas indicam que os valores de proteína, lipídios e lactose do 

leite de ovinos e caprinos aumentam no decorrer da lactação (AGANGA et al., 2002; 

PRASAD & SENGAR, 2002). 

Internacionalmente, Devendra (1980) realizou estudo comparativo entre os leites 

caprino, bubalino e bovino, observando pequenas variações nos seus constituintes físico-

químicos. Akinosoyinu et al. (1977), na Nigéria, detectaram redução nos teores de gordura, 

sólidos totais e lactose, concomitantemente com o avanço da fase de lactação em caprinos. 

 Há controvérsias na literatura sobre a variação das concentrações de NUL entre os 

estádios de lactação. Alguns pesquisadores (BRUCKENTAL et al., 1980; EMANUELSON 

et al., 1993; CARLSSON et al., 1995) reportaram que os valores médios de ureia no leite 

durante o primeiro mês de lactação foram mais baixos que nos meses subseqüentes. 

Godden et al. (2001a) notaram associação positiva, mas não-linear, entre ureia no leite e os 

dias em lactação (DEL) e observaram que as concentrações de NUL foram mais baixas nos 

primeiros 60 DEL, aumentando entre 60 e 150 DEL e decrescendo após 150 DEL . A 
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redução no consumo de MS e a adaptação microbiana do rúmen às variações na dieta e a 

capacidade absortiva podem ter contribuído para as diferenças na ureia no leite em 

diferentes estádios da lactação (GODDEN et al., 2001). Arunvipas et al. (2002) relataram 

que a concentração de NUL foi baixa no primeiro mês de lactação (10,14 mg/dL), como 

conseqüência da redução no consumo de matéria seca (CMS), elevou-se ao pico aos 4 

meses de lactação (11,80 mg/dL), após o pico lactacional, em razão do aumento no CMS e 

decresceu ao fim da lactação (10,56 mg/dL), como resultado da variação no CMS e na 

quantidade de proteína e na relação proteína:energia da dieta. 

Os estádios de lactação também estão associados às variações na contagem de 

células somáticas (CCS) em vacas livres de infecção na glândula mamária (SCHUTZ et 

al., 1990; LAEVENS et al., 1997), e esta influência pode ocorrer tanto no início quanto no 

final da lactação. No início da lactação, observa-se um acréscimo no valor da CCS devido 

à presença de imunoglobulinas e conseqüentemente de células de defesa. No final da 

lactação, também se verifica um acréscimo na CCS, devido a uma maior descamação 

natural do epitélio da glândula mamária (HARMON e RENEAU, 1993; MONARDES, 

1994). Também Voltolini et al. (2001) observou um acréscimo numérico de CCS no início 

e no final da lactação, porém esses valores não mostraram diferenças significativas 

(P>0,05). 

O principal fator que contribui para as variações na composição e nas frações proteicas 

do leite nos estádios de lactação é a alimentação. Segundo Duarte et al. (2005) no início da 

lactação, as vacas leiteiras de alta produção não consomem alimento suficiente para 

atender suas exigências energéticas. A produção máxima de leite geralmente ocorre entre a 

quarta e a oitava semana pós-parto e o consumo máximo de alimentos, entre a décima e a 

décima quarta semana, o que ocasiona o “balanço energético negativo”. 

 

 

2.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

AGANGA, A. A.; AMARTEIFIO, J.O.; NKILE, N. Effect of stage of lactation on nutrient 

composition of Tswana sheep and goat's milk. Journal of Composition and Analysis. 

v.15, n.5, p.533-543, 2002. 

 

AKINOSOYINU, A.O., MBA, A.U. & OLUBAJO, F.O. Studies on milk yield and 

composition of the West African Dwarf goat in Nigeria. Jornal of Dairy Science. v.44, 

n.1, p. 57-62, 1977. 

 



 
 

10 
 

ARUNVIPAS, P.; DOHOO, I.; VANLEEUWEN, J. et al. The effect of non-nutritional 

factors on milk urea nitrogen levels in Ayrshire dairy cows. Journal of Dairy Science, 

v.85, suppl.1, p.320, 2002. 

 

BALDI, A.; CHELI, F.; PINOTTI, L.; PECORINI, C. Nutrition in mammary gland health 

and lactation: advances over Eight Biology of Lactation in Farm Animals meetings, 

Journal of Animal Science, vol. 86, p. 3–9, 2008; 

 

BARBANO, D. M., LYNCH, J. M. Major advances in testing of dairy products: milk 

componente and dairy product attribute testing. Journal Dairy Science. v. 89, p.1189-94, 

2006. 

 

BOHMANOVA, J.; MISZTAL, I.; COLET, J.B. Temperature-humidity indices as 

indicators of milk production losses due to heat stress. Journal of Dairy Science, v.90, 

n.4, p.1947-1956, 2007. 

 

BOTARO B. G.; LIMA, Y. V. R.; AQUINO, A. A.; FERNANDES, R. H. R.; GARCIA, J. 

F.; SANTOS, M. V. Effect of beta-lactoglobulin polymorphism and seasonality on bovine 

milk composition. Jounal Dairy Research.; v. 75, p.176-81, 2008. 

 

BOTARO, B. G.; CORTINHAS, C. S.; MESTIERI, L.; MACHADO, P. F.; SANTOS, M. 

V. Composição e frações do leite de rebanhos bovinos comerciais. Revista Veterinária e 

Zootecnia. v. 18, n. 1, p.81-91, 2011. 

 

BRUCKENTAL, I.; OLDHAM, J.D.; SUTTON, J.D. Glucose and urea kinetics in early 

lactation. British Journal of Nutrition, v.44, p.33-45, 1980. 

 

BRUCKENTAL, I.; DRORI, D.; KAIM, M.; LEHRER, H.; FOLMAN, Y. Effects of 

source and level of protein on milk yield and reproductive performance of high-producing 

primiparous and multiparous dairy cows. Animal Production, v.48, p.319-329, 1989. 

 

CARLSSON, J.; BERGSTRÖM, J.; PEHRSON, B. Variations with breed, age, season, 

yield, stage of lactation and herd in the concentration of urea in bulk milk and individual 

cow’s milk. Acta Veterinaria Scandinavica, v.36, p.245-254, 1995. 

 

CARROLL, D. J.; BARTON, B. A.; ANDERSON, G. W.; SMITH, R. D. Influence of 

protein intake and feeding strategy on reproductive performace of dairy cows. Journal of 

Dairy Science, v.71, n. 12, p.3470-3481, 1988. 

 

CEBALLOS, L.S.; MORALES, E.R.; ADARVE, G.D.T.; CASTRO, J.D.; MARTINEZ, 

L.P.; SANZ SAMPELAYO, M.R. Composition of goat and cow milk produced under 

similar conditions and analyzed by identical methodology, Journal of Food Composition 

and Analysis, vol. 22, p. 322–329, 2009. 

 



 
 

11 
 

CLEGG, R.A.; BARBER, M.C.; POOLEY, L.; ERNENS, I.; LARONDELLE, Y.; 

TRAVERS, M.T. Milk fat synthesis and secretion: molecular and cellular aspects. 

Livestock Production Science, vol 70, p. 3–14, 2000. 

 

COLDEBELLA, A.; MACHADO, P.F.; DEMÉTRIO, C.G.B; RIBEIRO JR, 

P.J.;CORASSIN, C.H; MEYER, P.M.; CASSOLI, L.D. Contagem de células somáticas e 

produção de leite em vacas holandesas de alta produção. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v.38, n.12, p.1451-1457, 2003. 

 

COULON, J. B.; HURTAUD, C.; REMOND, B.; VERITE, R. Factors contributing to 

variation in the proportion of casein in cows´ milk true protein: a review of recent INRA 

experiments. Jounal Dairy Research. v.65, p.375-87, 1998. 

 

DEVENDRA, C. Milk production in goats compared to Buffalo and cattle in humid 

tropics. Jornal American Dairy Science. v.63, n.10, p. 1755-1767, 1980. 

 

DUARTE, L. M. A.; JÚNIOR, W. S.; FISCHER, V.; SALLA, L. E. Efeito de Diferentes 

Fontes de Gordura na Dieta de Vacas Jersey sobre o Consumo, a Produção e a Composição 

do Leite. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.6, p.2020-2028, 2005. 

 

EMANUELSON, M.; AHLIN, K.A.; WIKTORSSON, H. Long term feeding of rapeseed 

meal and full-fat rapeseed of double low cultivars to dairy cows. Livestock Production 

Science, v.33, p.199-214, 1993. 

 

FONSECA, L.F.L. Critérios no pagamento por qualidade. Revista Balde Branco, v.37, 

n.444, p.28-34, 2001. 

 

GALVÃO JÚNIOR J.G.B.; RANGEL A.H.N.; MEDEIROS H.R.; SILVA J.B.A.; 

AGUIAR E.M.; MADRUGA R.C. & LIMA JÚNIOR D.M. Efeito da produção diária e da 

ordem de parto na composição físico-química do leite de vacas de raças zebuínas. Acta 

Veterinaria Brasilica. v.4, n.1, p.25-30, 2010. 

 

GLANTZ, M. et al. Effects of animal selection on Milk composition and processability. 

Journal of Dairy Science, vol. 92, n. 9, p. 4589-4603, 2009; 

 

GODDEN, S. M.; LISSEORE, K. D.; KELTON, D. F.; LESLIE, K. E.; WALTON, J. S.; 

LUMSDEN, J. H. Fators associated with milk urea concentration in Ontario dairy cows. 

Journal of Dairy Science, v. 84, n1, p.107-144, 2001. 

 

GOMES V., LIBERA A.M.M.P.D., MADUREIRA K.M. & ARAÚJO W.P. Influência do 

estágio de lactação na composição do leite de cabras (Capra hircus). Brazilian Journal of 

Veterinary Research and Animal Science. v. 41, n.5, p. 339-342, 2004.  

 

GONZÁLEZ, F.H.D,; DÜRR,J.W.; FONTANELI, R.S. Uso do leite para monitorar a 

nutrição e o metabolismo de vacas leiteiras. Porto Alegre: Gráfica UFRGS. p.77, 2001.  



 
 

12 
 

 

GUTHRIE, L.D. Factors that influence milk fat tests. University of Georgia, Boletim 

836, Revisado em junho 1994. 

 

HARMON, R.J.; RENEAU, J.K. Fatores que afetam a contagem de células somáticas no 

leite. Curitiba: Altech do Brasil, 1993. 

 

KAIM, M.; FOLMAN, Y.; NEUMARK, H.; KAUFMANN, W. The effect of protein 

intake and lactation number on post-part body weight loss and reproductive performance of 

dairy cows. Animal Production, v.37, p.229, 1983. 

 

LAEVENS, H.;  DELUYKER, H.; SCHUKKEN, Y. H; MEULEMEESTER, L. D.; 

VANDERMEERSC, R.; MUÊLENAERE, E. D.; KRUIF, A. D. Influence of Parity and 

Lactation Stage on the Somatic Cell Count in Bacteriologically negative dairy cows. 

Journal Dairy Science, Savoy, v. 80, p. 3219-3226, 1997. 

MACKLE, T. R, BRYANT, A. M.; PETCH S, F.; HILL, J. P.; Nutritional influences on 

the composition of milk from cows of different protein phenotypes in New Zealand. 

Journal Dairy Science. v.82, p.80-172, 1999. 

 

MAGALHÃES, H.R.; EL FARO, L.; CARDOSO, V.L. et al. Influência de fatores de 

ambiente sobre a contagem de células somáticas e sua relação com perdas na produção de 

leite de vacas da raça Holandesa. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.2, p.415-421, 

2006. 

 

MAZAL, G.; VIANNA, P. C. B.; SANTOS, M. V.; GIGANTE, M. L.; Effect of somatic 

cell count on prato cheese composition. Journal Dairy Science. v.90, p.630-6, 2007. 

 

MOLLER, S.; MATTHEW, C.; WILSON, G. F. Pasture protein and soluble carbohydrate 

levels in spring dairy pasture and associations with cow performance. Proceedings of the 

New Zealand Society of Animal Production, v.54, p.83-86, 1993. 

 

MONARDES, H. Somatic cell counting and Genetic Improvement of Resistance to 

Mastitis. In: REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31, 1994, 

Maringá. Anais....Maringá: UEM, 1994. p. 1-19. 

 

NORO, G.; GONZÁLEZ, F.H.D.; CAMPOS, R.; DÜRR, J.W. Fatores ambientais que 

afetam a produção e a composição do leite em rebanhos assistidos por 78 cooperativas no 

Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.3, p.1129-1135, 2006; 

 

PRANDINI, A.; TERZANO, M.; FERRARI, B. et al. Season and ripening affect CLA 

content of ewe´s milk and cheese. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

CONJUGATED LINOLEIC ACID, 1, Alesund. Proceedings. p.54, 2001. 

 

PRASAD, H.; SENGAR, O. P. S. Milk yield and composition of the Barbari gota breed 

and its cross with Jamunapari, Beetal and Black Bengal. Small Ruminant Research. v.45, 

p.79-83, 2002. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030297762957


 
 

13 
 

 

RANGEL A.H.N., BRAGA A.P., AGUIAR E.M., LIMA JÚNIOR D.M. & LIMA R.N. 

Fatores ambientais que afetam o desempenho produtivo de rebanhos da raça Jersey. 

Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v.3, p.36-39, 2008a. 

 

RANGEL, A. H. N.; CAMPOS, J.M.S.; FILHO, S. C. V.; BRITO, A. F.; BRAGA, Z. C. 

A. C. Produção, composição do leite e concentração de Nitrogênio uréico no soro de vacas 

alimentadas com Cana-de-açúcar corrigida. Revista Caatinga. v.21, n.4, p.06-11, 2008b. 
 

RANGEL A.H.N., GUEDES P.L.C., ALBUQUERQUE R.P.F., NOVAIS L.P. & LIMA 

JÚNIOR D.M. Desempenho produtivo leiteiro de vacas guzerá. Revista Verde de 

Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v.4, p.85-89, 2009. 

 

REBOUÇAS, G. F.; GONÇALVES, T. M.; MARTINEZ, M. L.; AZEVEDO, J.; KOOPS, 

W. Novas Funções para estimar a produção de leite, em 305 dias de lactação, de vacas da 

raça Gir. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.7, p.1222-1229, 2008. 

 

RIBAS, N.P.; HARTMANN, W.; MONARDES H. G.; ANDRADE, U.V. C. Sólidos totais 

do leite em amostras de Tanque nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 

Revista Brasileira de Zootecnia. v.33, n.6, p.2343-2350, 2004. 

 

 

RIBEIRO, A. B.; GUILHERMINO, M. M.; TINOCO, A. F. F. 2008. Efeito dos genótipos 

e da ordem de parto na qualidade do leite de vacas das raças Gir e Guzerá. In: Congresso 

Nordestino de Produção Animal, 5., 2008, Aracaju. Anais... Aracajú: Universidade Federal 

de Sergipe, 2008. 

 

RIBEIRO, A. B.; TINOCO, A. F. F.; LIMA, G. F. C.; GUILHERMINO, M. M.; 

RANGEL, A. H. N. Produção e composição do leite de vacas Gir e Guzerá nas diferentes 

ordens de parto. Revista Caatinga. v.22, n3, p 46-51, 2009. 

ROTA, A. M. et al. Evolucion de la cantidad y calidad de la leche de cabra Verata a lo 

largo de la lactacion. Archive Zootecnia, n. 42, p. 137-146, 1993.         

SANTOS, J.E.P.; SANTOS, F.A.P.; JUCHEM, S.O. Monitoramento do manejo nutricional 

em rebanhos leiteiros. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA, 38, 2001, Piracicaba. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. 2001. p.361-374. 

 

SANTOS, M.V.; FONSECA, L.F.L. Estratégias para Controle de Mastite e Melhoria 

da Qualidade do Leite. 1.ed. Barueri: Editora Manole, 2006. 314p. 

SCHUTZ, M. M.; HANSEN L.B.; STEUERNAGEL, G.R.; KUCK, A. L. Variation of 

milk, fat, protein, and somatic cells for dairy cattle. Journal Dairy Science, Savoy, v. 73, 

p. 484-493, 1990. 

SILVA, L.A.F.; SILVA, E.B.; SILVA, L.M. et al. Causas de descarte de fêmeas bovinas 

leiteiras adultas. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.5, n.1, p.9-17, 2004. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030290786961


 
 

14 
 

STAINES, V.; RÜSSEL, B.; GALLAGHER, S. Factors affecting milk composition. 

Agriculture Western Australia, Farmnote 5/92. Revisão setembro 2000. Disponível em < 

www.agric.wa.gov.au > Acesso em 18.08.2012. 

 

SWAISGOOD, H. E. Review and update of casein chemistry. Journal Dairy Science. 

v.76, p.3054-61, 1993. 

 

TEIXEIRA, N.M.; FREITAS, A.F.; BARRA, R.B. Influência de fatores de meio ambiente 

na variação mensal da composição e contagem de células somáticas do leite em rebanhos 

no estado de Minas Gerais. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

v.55, p.4911-499, 2003. 

 

TRONCO, V.M. Manual para inspeção da qualidade do leite. 3ed. Santa Maria: UFSM, 

2008. 206p. 

 

VERNEQUE R. S.; MARTINEZ, M. L.; BRITO, J. R. F.; TEODORO, R. L.; SILVA, M. 

V.; PEIXOTO, M. V. Constituintes do leite nas raças Gir e Guzerá leiteiras. In: Carvalho 

LA, Zoccal R, Martins PC, Arcuri pb, Moreira MS, editores. Tecnologia e gestão na 

atividade leiteira. Juíz de Fora: Embrapa Gado de Leite; p.323, 2005.  

 

VOLTOLINI, T. V.; SANTOS, G. T.; ZAMBOM, M. A; RIBAS, N. P.; MÜLLER, E. E.; 

DAMASCENO, J. C.; ÍTAVO, L. C. V.; VEIGA, D. R. Influência dos estádios de lactação 

sobre a contagem de células somáticas do leite de vacas da raça holandesa e identificação 

de patógenos causadores de mastite no rebanho. Maringá, v. 23, n. 4, p. 961-966, 2001. 

VOUTSINAS, L.; PAPPAS, C.; KATSIARI, M. The composition of Alpine goat's milk 

during lactation in Greece. Journal of Dairy Science, v. 57, p. 41-51, 1990.         

 

WALSTRA, P.; JENNESS, R. Proteins. IN: Dairy chemistry and physics. New York; John 

Wiley & Sons. p.8-122, 1984. 

 

WEST, J.W. Effects of heat-stress on production in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 

v.86, n.6, p.2131-2144, 2003. 

 

WHITTEMORE, C.T. A vaca leiteira-técnicas de lactação. Livraria Martins Fontes, 

Editora Proença, Lisboa, 3a. edição, 1981. 

ZENG, S. S.; ESCOBAR, E. N. Effect of parity and milk production on somatic cell count, 

standard plate count and composition of goat milk. Small Ruminant Research, n. 17, p. 

269-274, 1995.        

ZENG, S. S.; ESCOBAR, E. N. POPHAM, T. Daily variations in somatic cell count, 

composition, and production of Alpine goat milk. Small Ruminant Research, n. 26, p. 

253-260, 1997.  

 



 
 

15 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste item abordaremos os principais tópicos relacionados à metodologia deste 

trabalho que foi distinta entre os dois capítulos. 

 

3.1. Primeiro capítulo 

 

Escolha das propriedades 

 

As propriedades foram selecionadas a partir de um projeto de Certificação 

denominado Sistema Agropecuário de Produção Integrada (SAPI-LEITE), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – RN, com recurso financiado pelo CNPq. Este projeto 

teve como objetivo implementar sistemas de exploração leiteira com foco na produção 

integrada e ênfase no fortalecimento do Arranjo Produtivo Local (APL). Visou também 

contribuir para melhoria da competitividade, da sustentabilidade e da capacidade de 

inovação do APL do Leite na região Agreste e Leste do RN considerando seus diferentes 

segmentos e dimensões. 

Em cada propriedade, realizou-se um levantamento através da aplicação de um 

questionário para caracterização e diagnóstico da atual situação do sistema de produção. 

Os itens contemplados foram: sistema de alimentação, composição racial do rebanho, 

número de vacas ordenhadas, número de ordenhas diárias, produtividade (l/vaca/dia), 

produção total de leite (l/propriedade/dia) e controle de qualidade do leite em laboratórios 

da Rede Brasileira de Qualidade do Leite. 

 

Localização e caracterização da região estudada 

 

O experimento foi realizado em sete (7) propriedades situadas na região Agreste e 

Leste do estado do Rio Grande do Norte, que caracterizam-se por um clima tropical 

chuvoso com duas épocas bastante definidas, uma seca e outra chuvosa, que vai de agosto 

a janeiro e de fevereiro a julho, respectivamente. A região possui uma precipitação 

pluviométrica média de 855 mm ao ano. A temperatura média é 25,3 °C e a umidade 

relativa média de 79,0% (IDEMA, 2011). 

A distribuição da precipitação acumulada anual do período do experimento nos 

municípios referente às propriedades pode ser observada nos Gráfico 1, 2 e 3.
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Gráfico 1. Distribuição da Precipitação acumulada (mm) do ano de 2010 nos municípios 

trabalhados. 

 

 

FONTE: EMPARN 

 

Gráfico 2. Distribuição da Precipitação acumulada (mm) do ano de 2011 nos municípios 

trabalhados. 

 

FONTE: EMPARN 
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Gráfico 3. Distribuição da Precipitação acumulada (mm) do ano de 2012 nos municípios 

trabalhados. 

 

FONTE: EMPARN 

 

A resenha climatológica da região estudada pode-se ser observada na tabela 1.

 

Tabela 1. Resenha climatológica da região estudada. 

 

Período 

Temperatura mensal (°C) 

 

Máxima  Média Mínima 

UR 

(%) 

jan/2010 30,99 27,99 25,66 76,97 

fev/2010 31,39 28,31 26,16 79,18 

mar/2010 32,53 28,94 26,46 76,31 

abr/2010 31,93 28,27 25,45 80,12 

mai/2010 31,29 27,77 24,47 78,51 

jun/2010 30,34 26,56 23,39 79,92 

jul/2010 29,09 25,29 22,27 82,1 

ago/2010 29,3 25,06 21,43 79,13 

set/2010 29,2 25,57 22,04 78,06 

out/2010 30,13 27,05 24,62 77,76 

nov/2010 30,48 27,38 25,16 76,72 

dez/2010 30,46 27,45 25,16 77,43 

jan/2011 29,86 26,92 24 81,3 
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fev/2011 30,63 27,74 24,96 79,49 

mar/2011 30,86 27,83 24,51 79,35 

abr/2011 30,06 26,97 23,75 83,34 

mai/2011 29,28 26,24 23,25 84,61 

jun/2011 28,71 25,44 22,34 84,96 

jul/2011 28,3 24,88 21,66 83,04 

ago/2011 28,59 25,18 21,61 81,88 

set/2011 29,22 25,67 21,79 78,09 

out/2011 29,81 26,7 24,03 79,18 

nov/2011 30,11 27,22 24,72 77,16 

dez/2011 30,4 27,36 24,78 76,31 

jan/2012 30,35 27,29 24,59 77,86 

fev/2012 30,07 27,03 24,05 79,84 

mar/2012 30,15 27,2 23,99 82,08 

FONTE: INMET 

 

Caracterização das propriedades 

 

Na Tabela 2 observam-se os municípios, os sistemas de alimentação e composição 

racial do rebanho de cada uma das fazendas estudadas. 
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Tabela 2. Municípios, Sistema de alimentação e Composição racial do rebanho das sete 

propriedades estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta e Análise de leite 

 

O período de coleta correspondeu de Janeiro de 2010 à Março de 2012.  

O procedimento de coleta realizou-se mensalmente em tanques de resfriamento após 

a homogeneização por meio de agitação mecânica, e posteriormente retiradas do tanque 

com o auxílio de uma concha de aço inoxidável devidamente higienizada. As amostras de 

leite foram acondicionadas em frascos plásticos de 40 mL, acondicionadas em caixas 

isotérmicas com gelo, entre 2º e 6ºC, e enviadas ao laboratório da Clínica do Leite 

ESALQ/USP em Piracicaba-SP. Para a coleta de amostras de leite destinadas à 

Propriedades Município Sistema de 

Alimentação 

Composição 

Racial do 

Rebanho 

1 Santa Maria Semi- 

confinado 

Girolando ¾ 

e 7/8 

Holandês 

2 Brejinho Semi- 

confinado 

Girolando ¾ 

3 Ielmo 

Marinho 

Confinado – 

Loose 

Housing 

7/8 Hol e 

Holandês 

PC 

4 São José de 

Mipibu 

Semi- 

confinado 

Girolando ¾ 

e  7/8 

Holandês 

5 Extremoz Semi- 

confinado 

Girolando ¾ 

e 7/8 

Holandês 

6 Monte Alegre Confinado Jersey P.O 

7 Canguaretama Semi- 

confinado 

Girolando ¾ 
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determinação dos componentes e contagem de células somáticas (CCS), foram utilizados 

quatro (4) frascos contendo um conservante (Bronopol
®
) no interior. Já para os quatro (4) 

frascos de amostras destinadas a determinação de contagem bacteriana total (CTB) foi 

adicionado duas gotas do conservante Azidiol em cada frasco. O nitrogênio ureico foi 

alisado pelo método enzimático espectrofotométrico e a contagem de células somáticas 

pelo método de contagem eletrônica por de Citometria de fluxo, utilizando-se o 

equipamento MilkoscanTM FT+ (FOSS, Denmark). 

 

 Análise sensorial  

 

A análise sensorial, do tipo aceitação, foi realizada no auditório do Centro de 

Tecnologia da UFRN, com a participação, em cada ensaio, de 50 avaliadores não 

treinados, com idades entre 15 a 60 anos, acadêmicos e servidores da UFRN. Foram 

realizados 2 ensaios em que os avaliadores julgaram leite de vacas primíparas e pluríparas. 

Cada avaliador recebeu 3 amostras distintas e devidamente codificadas, com números 

aleatórios de três dígitos, contendo alíquota de 50 ml de leite resfriado a 5°C. Entre as 

amostras, foram servidos biscoitos e água mineral para limpeza do palato. Os testes da 

análise sensorial foram realizados em cabines individuais, longe de ruídos e odores, 

durante o turno da manhã, das 8:00 às 12:00h. 

Foram avaliados os atributos odor, flavor (odor e sabor) sabor, sabor residual, cor, 

textura, e aceitação global através da escala hedônica estruturada de 9 pontos, variando de  

“desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo” sugerida por Chaves & Sproesser, (2005), por 

meio de uma ficha de avaliação sensorial. 

 O cálculo de Índice de Aceitabilidade foi realizado segundo Teixeira et al (1987), 

conforme descrito a seguir: 

 (  )  
             (  )

           (  )
     

 

Número amostral 

 

O número de observações realizadas variou conforme a estação do ano. Para o 

período seco foram 8 (amostras) * 13 (meses) * 7 (fazendas) = 728; já para o período 

chuvoso foram 8 (amostras) * 14 (meses) * 7 (fazendas) = 784 observações. 
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Estatística 

 

A contagem de células somáticas (x 10
3
 células/mL) e a contagem bacteriana total foi 

transformada em logarítimo natural pela equação Ln (CSS +1) e Ln (CBT +1), pois não 

possuem distribuição normal. 

No modelo estatístico foram considerados os efeitos da fazenda (7 fazendas), da 

estação do ano (seca e chuvosa) e da interação fazenda-estação. 

 

Yij = μ + Vi + Ej + ViEj+ eij 

em que: 

Yij = variável observada; 

μ = constante geral; 

Vi = efeito da fazenda i (i = 1, 2, ... 7); 

Ei = efeito da estação do ano j (j = 1, 2); 

ViEj = efeito da interação fazenda e estação do ano 

eij = erros associados às observações Yij. 

 

 Primeiramente, calcularam-se as estatísticas descritivas dos componentes do leite, 

em seguida, procedeu-se a análise de variância, considerando-se as fazendas como efeito 

aleatório, além do Teste de Tukey para comparações múltiplas das médias. Utilizou-se um 

nível de significância de 5% no programa estatístico MINITAB
®
. 

 

3.2 Segundo capítulo 

 

Localização e caracterização da região estudada 

 

O experimento foi realizado em uma propriedade localizada no Município de São 

José de Mipibu, a 36 km ao sul da cidade Natal, no Rio Grande do Norte. Esta localiza-se 

em uma região litorânea, com média pluviométrica de 1.141mm, temperatura e umidade 

relativa do ar (média anual) respectivamente de 26ºC e 70% ao ano.  
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Caracterização da propriedade/Alimentação do Rebanho 

 

A propriedade possui 550 hectares e o rebanho é composto, essencialmente, por 

animais da raça Girolando (3/4 e 7/8), com produção de 2.500 litros/leite/dia. O sistema 

adotado na propriedade é o semi-intensivo, com pastejo rotacionado irrigado. O volumoso 

oferecido aos animais da propriedade no período do experimento foram os capins Tangola 

e o Cynodon tifton no pasto e a silagem do Tangola. Os concentrados oferecidos foram 

farelo de milho e soja, raspa de mandioca. Houve suplementação nos meses de janeiro com 

cana de açúcar e fevereiro com silagem de tangola. 

 

Coleta e análise de leite  

 

O período de coleta deste capítulo correspondeu de Dezembro de 2011 a Maio de 

2012.  

A coleta realizada para análise de composição realizou-se diretamente do medidor 

de leite para frascos plásticos de 40 ml, durante as duas ordenhas da propriedade. Todos os 

frascos contendo conservante Bronopol® foram acondicionados a uma temperatura abaixo 

5ºC e encaminhadas ao Laboratório da Clínica do Leite da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). Já o leite utilizado para a análise sensorial 

acondicionou-se em potes de vidro a uma temperatura abaixo 5ºC e, posteriormente, 

pasteurizado utilizando o binômio de 90°C por 15minutos, resfriando até a temperatura de 

45°C. 

 

Critérios para escolha das Ordens de parto e Estádios de Lactação 

 

As ordens de partos utilizadas no experimento foram duas: Vacas Primíparas (com 

uma parição) e Pluríparas (mais de uma parição). Os animais utilizados para o estudo 

foram escolhidos determinando-se uma amostra de 20% do lote de pluríparas de maior 

produção, e 20% de primíparas, totalizando 24 animais, 12 para cada categoria animal. O 

critério utilizado para a escolha dos animais foi utilizar os animais recém paridos, 

diminuindo assim os riscos do animal sair de sua fase produtiva no decorrer do 

experimento, no entanto houve animais que escaparam da sala de ordenha sem 

visualização do coletor, portanto houve substituição de animal. Dessa forma, obteve-se 

medidas repetidas durante todo o experimento. 



 
 

23 
 

A partir dos dados de parição calcularam-se os dias em leite (DEL) e estes foram 

distribuídos em três estádios de lactação, sendo a primeira fase até 60 dias de lactação 

(DEL< 60) a segunda fase entre 61 e 210 (61 < DEL < 210) dias de lactação e a terceira 

DEL ≥ 210 dias. 

 

Análise sensorial 

 

A análise sensorial, do tipo aceitação, foi realizada no auditório do Centro de 

Tecnologia da UFRN, com a participação, em cada ensaio, de 50 avaliadores não 

treinados, com idades entre 15 a 60 anos, acadêmicos e servidores da UFRN. Realizaram-

se 2 ensaios em que os avaliadores julgaram leite de vacas primíparas e pluríparas. Cada 

avaliador recebeu 3 amostras distintas e devidamente codificadas, com números aleatórios 

de três dígitos, contendo alíquota de 50 ml de leite resfriado a 5°C. Entre as amostras, 

foram servidos biscoitos e água mineral para limpeza do palato. Os testes da análise 

sensorial foram realizados em cabines individuais, longe de ruídos e odores, durante o 

turno da manhã, das 8:00 às 12:00h. 

Avaliaram-se os atributos: odor, flavor (odor e sabor) sabor, sabor residual, cor, 

textura, e aceitação global através da escala hedônica estruturada de 9 pontos, variando de  

“desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo” sugerida por Chaves & Sproesser, (2005), 

através de uma ficha de avaliação sensorial. 

 O cálculo de Índice de Aceitabilidade realizou-se segundo Teixeira et al (1987), 

conforme descrito a seguir: 

 

 (  )  
             (  )

           (  )
     

 

Dessa forma, para cada atributo calculou-se o IA. Os escores médios referem-se à 

média simples dos valores atribuídos pelos provadores. 

 

Avaliação de Escore de Condição Corporal (ECC) 

 

Houve também o monitoramento do escore de condição corporal (ECC) das vacas 

ao longo da pesquisa. A escala utilizada baseia-se nos estudos de Wildman et al. (1982) e 
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Edmonson et al. (1989) os quais abrangem escores de 1 a 5, com margem de  identificação de 

0,25 (1,10; 1,25; 1,50;...5,00). 

 

Número amostral 

 

Já no segundo capítulo esse número amostral foi de 144. Encontrado a partir de 24 

(animais) *1 (amostra) * 6 (meses). 

 

Estatística 

 

Os resultados dos componentes do leite e de suas frações proteicas em função da 

ordem de parto e da fase de lactação foram obtidos através de uma análise de variância 

(ANOVA) e as possíveis diferenças entre as médias (p<0,05) pelo teste de Tukey. Para a 

análise sensorial realizou-se uma análise multivariada com a estatística de Wilks (p<0,05) 

para ver o comportamento simultâneo dos atributos, utilizando-se o programa MINITAB
®

. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO LEITE CRU DE 

REBANHOS BOVINOS COMERCIAIS ENTRE AS ESTAÇÕES DO ANO NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL  
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Caracterização de indicadores de qualidade do leite cru de 

rebanhos bovinos comerciais entre as estações do ano no estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil  

 

Resumo: Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito das estações do ano sobre os 

indicadores de qualidade do leite em propriedades nas mesorregiões agreste e leste do RN. 

O experimento foi realizado em sete propriedades situadas no leste e agreste do estado do 

Rio Grande do Norte, durante o período de Janeiro de 2010 à Março de 2012. A coleta de 

leite foi realizada mensalmente nos tanques de expansão das propriedades e em seguida as 

encaminhou para análises de composição no laboratório da Clínica do Leite ESALQ/USP. 

Os resultados foram obtidos por meio da análise de variância (ANOVA) e as possíveis 

diferenças entre as médias (p<0,05) pelo teste de Tukey. Detectou-se diferença 

significativa (p<0,05) do efeito fazenda e da interação. A interação variou as médias da 

proteína (PROT), lactose (LACT), sólidos totais (ST) e do extrato seco desengordurado 

(ESD). Portanto, não houve efeito da estação do ano nos componentes físico-químicos do 

leite analisado. 

 

Palavras chave: estação do ano, fazendas, tanque de expansão. 

 

Summary: The aim of this study was to evaluate the effect of the year seasons on the milk 

composition and their protein fractions in dairy farms located in the Agreste and Leste 

meso-regions of  Rio Grande do Norte State (RN).The experiment was conducted in seven 

dairy farms from January 2010 to March 2012. Milk samples were taken monthly from the 

bulk tank  on these dairy farms and sent o Clinical Laboratory of milk ESALQ/USP for 

composition analysis of composition. The results were submitted to analysis of variance 

(ANOVA) and mean differences detected by Tukey test at 5% level. There was significant 

response (p < 0.05) of the season due to the farms effect. The rainy season has averaged 

higher in protein (PROT), lactose (LACT), total solids (TSS) and nonfat dry extract (ESD). 

The effect of season on its own did not influence the way which the components of milk 

and protein fractions of the same had variability. 

 
Keywords: season, milk production, expansion tank. 

 

Introdução 

A composição do leite apresenta crescente importância para a indústria de laticínios 

e para os produtores, visto que tem relação direta com o processamento, rendimento 

industrial e preço do leite. Segundo Coulon (1998), dentre os principais componentes, as 

proteínas do leite são os de maior valor na industrialização, pois determinam o rendimento 

na produção de queijos e outros derivados lácteos (BARBANO, 2006). 

O International Dairy Federation I (2006) relata que em países como França, 

Austrália, Nova Zelândia, Canadá e EUA os teores de proteína verdadeira e gordura 

têm sido utilizados como critério para pagamento aos produtores. No Brasil, não existe 

uma política de pagamento diferenciado pela qualidade do leite, e sim padrões mínimos a 

serem atendidos tanto em relação à composição, quanto aos aspectos de sanidade que, caso 
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não sejam atendidos, ocasionam penalizações no valor pago ao produtor. Contudo, alguns 

laticínios, interessados na aquisição de matéria-prima de melhor padrão, em grande parte, 

para atender a produção de derivados de alta qualidade e abastecer grandes centros 

consumidores, já realizam algum tipo de pagamento diferenciado pelo teor de gordura, 

proteína e/ou sólidos totais (CARDOSO et al., 2004). 

Dessa forma, essas informações tornam-se relevantes para a indústria e produtores. 

Pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de verificar possíveis causas de variação 

na produção e qualidade do leite, pois estes são dois pilares importantes na cadeia 

produtiva que irão determinar o potencial exportador do país. Segundo Coldebella et al., 

(2003) o mês ou estação de parição são reconhecidos como importantes causas de variação 

na produção de leite. As diferenças sazonais na produção de leite são causadas por 

mudanças periódicas de temperatura e umidade durante o ano, as quais têm efeito direto na 

produção de leite pela diminuição da ingestão de matéria seca (MS) e efeito indireto pela 

flutuação na quantidade e qualidade do alimento (BOHMANOVA et al., 2007).  

Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito das estações do ano sobre os 

indicadores de qualidade do leite em propriedades nas mesorregiões agreste e leste do RN. 

 

 

Materiais e métodos 

O experimento foi realizado em sete (7) propriedades situadas na região Agreste e 

Leste do estado do Rio Grande do Norte, que caracterizam-se por um clima tropical 

chuvoso com duas épocas bastante definidas, uma seca e outra chuvosa, que vai de agosto 

a janeiro e de fevereiro a julho, respectivamente.  

O trabalho foi conduzido durante o período de Janeiro de 2010 à Março de 2012.   

A distribuição da precipitação média anual do período do experimento nos 

municípios referente às propriedades pode ser observado no Gráfico 1. E a resenha 

climatológica da região estudada, na tabela 1. 

Gráfico 1. Distribuição da Precipitação (mm) anual dos municípios trabalhados. 
 

 
 

* O ano de 2012 é referente aos meses de Janeiro a Março 

* -1(mm): Dados não medidos 
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Tabela 1. Resenha climatológica da região estudada. 

 

Período 
Temperatura mensal (°C)       UR 

      (%) 

     Precipitação 

          (mm) Máxima Média Mínima 

2010 30,6 27,1 24,4 78,5 4548,4 

2011 29,7 26,5 23,5 80,7 8447,0 

2012 30,2 27,2 24,2 79,9 998,4 
* O ano de 2012 é referente aos meses de Janeiro a Março 

A coleta de leite realizou-se mensalmente em tanques de resfriamento, durante a 

ordenha da manhã. As amostras de leite armazenadas em frascos plásticos de 40 mL, 

acondicionados em caixas isotérmicas com gelo, entre 2º e 6ºC, foram enviadas ao 

laboratório da Clínica do Leite ESALQ/USP em Piracicaba-SP. Para a coleta de amostras 

de leite destinadas a determinação dos componentes e contagem de células somáticas 

(CCS), foram utilizados quatro (4) frascos contendo o conservante (Bronopol
®
) no interior. 

Já para os quatro (4) frascos de amostras destinados a determinação de contagem 

bacteriana total (CTB) adicionaram-se duas gotas do conservante Azidiol
® 

em cada frasco.  

O número de observações realizadas variou conforme a estação do ano. Para o 

período seco foram 8 (amostras) * 13 (meses) * 7 (fazendas) = 

728 observações; já para o período chuvoso foram 8 (amostras) * 14 (meses) * 7 

(fazendas) = 784 observações 

A determinação dos teores de composição, nitrogênio uréico e contagem de células 

somáticas (CCS) (CCS/ml) foi realizada pela metodologia de espectroscopia no 

infravermelho com Transformada de Fourier pelo equipamento Milkoscan FT (Foss). Já a 

contagem bacteriana total (CBT) (UFC/ml) foi analisada pela metodologia de citometria de 

fluxo pelo equipamento Bactocount (Bentley). 

A contagem de células somáticas (x 10
3
 células/mL) e a contagem bacteriana total 

foram transformadas em logarítimo natural pela equação Ln (CSS +1) e Ln (CBT +1), para 

atender as pressuposições da análise de variância.  

No modelo estatístico considerou-se os efeitos da fazenda (7 fazendas), da estação do 

ano (seca e chuvosa) e da interação fazenda-estação. 

 

Yij = μ + Vi + Ej + ViEj+ eij 

em que: 

Yij = variável observada; 

μ = constante geral; 

Vi = efeito da fazenda i (i = 1, 2, ... 7); 

Ei = efeito da estação do ano j (j = 1, 2); 

ViEj = efeito da interação fazenda e estação do ano 

eij = erros associados às observações Yij. 

 

A estatística procedeu-se com uma análise de variância, considerando-se as fazendas 

como efeito aleatório, além do Teste de Tukey para comparações múltiplas das médias. 

Utilizou-se um nível de significância de 5% no programa estatístico MINITAB
®
. 
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Resultados e discussão 

De acordo com a tabela 2 podemos observar os componentes do leite que obtiveram 

valores significativos (p<0,05) entre as fontes de variação fazenda, Estação do ano e 

Interação fazenda estação. 

Tabela 2. Valores da probabilidade “p” para os componentes do leite em função das 

variáveis: fazenda, estação e interação. 

Gordura (GOR), proteína (PROT), lactose (LACT) e sólidos totais (ST), extrato seco desengordurado (ESD), nitrogênio 
ureico do leite (NUL), contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT).  
Probabilidade (P<0,05) pelo Teste de Tukey 
 

Observa-se, conforme os valores de “p”, que a estação do ano não foi significativa 

(p>0,05) para nenhum dos componentes do leite, ou seja, as estações seca e chuvosa dos 

dois anos trabalhados não influenciaram no comportamento dos componentes.  

Já a variável fazenda apresentou significância (p<0,05) para todos os componentes, 

com exceção do extrato seco desengordurado (ESD). Esses resultados podem ser 

explicados devido aos sistemas de produção, manejo alimentar e reprodutivo, ou ainda pela 

localização e condições climáticas distintas das sete propriedades trabalhadas. A qualidade 

do leite da vaca é influenciada por fatores ambientais, onde se destaca principalmente, a 

alimentação (SENNA, 1996; RESTLE et al., 2003), e por fatores genéticos (CHENETTE 

& FRAHM, 1981; RIBEIRO et al., 1991; ALBUQUERQUE et al., 1993; SENNA, 1996). 

Cerdótes, et al., (2004). Estes autores observaram influência do manejo alimentar e do 

grupo genético no extrato seco desengordurado (ESD). 

 Em função da variável Fazenda, a interação também apresentou significância para a 

os alguns componentes, como a proteína (PROT), a lactose (LACT), os sólidos totais (ST) 

e o extrato seco desengordurado (ESD).Conforme a tabela 4, observa-se que as médias da 

proteína e da gordura atenderam aos teores mínimos exigidos pela Instrução Normativa 62 

(IN nº 62) na região Nordeste, 2,9%, 3,0% respectivamente.  

Na tabela 3 avaliando as médias dos componentes, observa-se que a gordura 

(GOR), não diferiu significativamente (p>0,05) em função da interação estação, fazenda. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Souza et al., (2010) em Maringá- PR, os 

autores também não observaram diferença significativa da gordura nas diferentes estações do 

ano (primavera, verão, outono e inverno). 

 No entanto, para a interação, houve mudanças no teor de proteína no leite (PROT) e 

nos sólidos totais (ST) nas fazendas 2 e 5. Esses componentes variam especialmente 

conforme o sistema de alimentação ou material genético presente nas propriedades. Como 

o material genético é muito semelhante nas duas propriedades, pode-se dizer que tais 

 COMPONENTES DO LEITE 

FONTE DE 

VARIAÇÃO 

GOR  

(%) 

PROT  

(%) 

LACT  

(%) 

ST  

(%) 

ESD  

 (%) 

NUL 

(mg/dL) 

CCS 

(x10
3
c

él/mL) 

CBT 

(UFC/

mL) 
Fazenda 0,000 0,002 0,001 0,000 0,115 0,000 0,000 0,000 

Estação 0,210 0,450 0,584 0,233 0,345 0,923 0,561 0,159  

Interação 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,449 0,170 0,108 
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resultados possam ter ocorrido em decorrência ao manejo alimentar, maior ou menor oferta 

de concentrados nas dietas dos animais de cada fazenda.  

Ponsano et al. (1999) demonstraram que os sólidos totais constituem periodicidade 

anual, isto é, sofrem substancial influência da época do ano. Isto porque, nos períodos de 

calor ocorre uma diminuição de ingestão de alimentos pelos animais, acompanhada por 

aumento na ingestão de água. Além disso, havendo abundância de chuvas, a alimentação 

restringe-se basicamente à pastagem, que apresenta maior teor de água. Isto provoca 

diluição dos sólidos do leite. Este efeito é observado através dos dados de análises dos anos 

de 1999 e 2000, divulgados pela Federação de Produtores de Leite de Quebec, no Canadá 

(FPLQ, 2000), no qual observam-se o teor médio de sólidos totais nos meses de inverno de 

13,0%, enquanto nos meses de verão diminui para 12,7%. 

A lactose (LACT) apesar de ser o componente que menos varia, também obteve 

médias diferentes estatisticamente de interação, nas fazendas 1 e 3.  Considerando-se que a 

lactose está relacionada com a regulação da pressão osmótica na glândula mamária, a 

maior produção de lactose determina maior produção de leite (PERES, 2001). Segundo 

Rosa et al., (2012) fazendas com sistemas de maior especialização na produção e que 

apresentam genética superior devem apresentar, consequentemente, melhores índices de 

produção e de composição do leite. Os autores encontraram resultados que afirmam que os 

meses de inverno apresentam teores maiores de lactose em amostras de tanque e 

individuais, o que se reflete em maior produção leite. No estudo, no entanto, apenas uma 

fazenda encontraram-se maiores médias da LACT na estação chuvosa. 
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Tabela 3. Médias e Desvio Padrão dos componentes físico-químicos do leite entre as sete propriedades, nas estações seca e chuvosa do ano. 

 

 

*Os dados originais foram transformados utilizando log10 
 a, b, c, d, e, f e g, Médias com letras minúsculas na mesma linha diferem (P<0,05) pelo teste t

VARIÁV

EIS 

FAZENDA  

1 

FAZENDA  

2 

FAZENDA  

3 

FAZENDA  

4 

FAZENDA 

5 

FAZENDA 

6 

FAZENDA 

7 
Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

GORDURA 3,2ef  

±  

0,2 

3,1ef  

± 

 0,3 

3,34de  

± 

 0,21 

3,5bcd  

±  

0,2 

3,1f  

± 

0,1 

3,1f  

± 

0,2 

3,6bc  

± 

 0,2 

3,6bc  

±  

0,2 

3,6bc  

± 

 0,2 

3,7b  

± 

 0,4  

 

4,5a  

± 

 0,4 

4,5a  

±  

0,4  

 

3,5cd  

±  

0,2 

3,5cd  

± 

 0,2  

 

PROTEÍNA 3,17efg  

±  

0,1 

3,1g  

± 

 0,1 

3,25de  

± 

 0,07 

3,4b  

± 

 0,1 

3,2ef  

± 

 0,0 

3,2fg  

± 

 0,0 

3,3bc  

± 

 0,1 

3,3bc  

±  

0,1 

3,1fg  

± 

 0,1 

3,3cd  

± 

 0,1 

3,7a  

±  

0,1 

3,7a  

±  

0,1 

3,3cd  

± 

 0,1 

3,3cd  

±  

0,1 

LACTOSE 4,45a  

±  

0,1 

4,5bc  

± 

 0,1 

4,27d  

± 

 0,04 

4,3d  

± 

 0,1 

4,5ab  

± 

 0,0 

4,4c  

± 

 0,1 

4,4bc  

± 

 0,0 

4,4bc  

± 

 0,0 

4,5bc  

±  

0,0 

4,5ac  

±  

0,1  

4,2e  

±  

0,1 

4,2e  

±  

0,1  

4,3d  

±  

0,2 

4,3d  

±  

0,2  

SÓLIDOS 

TOTAIS 

11,8ef 

±  

0,3 

11,8ef  

± 

 0,3 

11,8ef 

± 

0,3 

12,2c 

± 

 0,2 

11,7f  

±  

0,1 

11,6f  

± 

 0,2 

12,3c  

± 

 0,2 

12,3c  

±  

0,2 

12,2cd  

± 

 0,3 

12,5b 

 ± 

 0,4 

13,3a 

 ±  

0,4 

13,3a ± 

 0,4 

12,0de  

±  

0,3 

12,0de  

±  

0,3 

EXTRATO 
SECO 

DESENGO

RDURADO 

8,6cd 
±  

0,1 

8,6cd 
± 

 0,2 

8,5e 
±  

0,1 

8,7bc 
± 

 0,1 

8,6cd 
± 

 0,1 

8,5e 

± 

0,1 

8,7bc 

± 

0,1 

8,7bc 
± 

0,1 

8,6de 

± 

0,1 

8,8ab 
± 

0,1 

 

8,8a  

± 

0,1 

8,8a  

± 

0,1 

 

8,5de 
± 

0,2 

8,5de 
± 

0,2  

 

NITROGÊN

IO UREICO 

DO LEITE 

15,0b  

±  

0,3 

14,6b  

±  

0,3 

12,3cd  

±  

3,2 

11,5cd  

± 

 3,1 

16,2ab 

± 

 2,0 

17,3a  

±  

1,6 

16,4ab  

± 

 1,8 

16,4ab  

±  

1,8 

10,6cd  

±  

2,8 

10,5d  

±  

2,5 

12,5c 

± 

 2,3 

12,5c 

±  

2,3 

15,0b 

±  

3,5 

15,0b 

± 

 3,5 

CONTAGE

M DE 

CÉLULAS 

SOMÁTIC

AS 

177,9e  

± 

 51,8 

146,4e  

±  

50,5 

1116,9a  

± 

184,0 

1309,5a  

± 

 423,0 

592,9bc 

± 

 183,6 

737,0b 

± 

 164,8 

545,8cd  

± 

 143,3 

545,8cd 

± 

143,3  

 

592,8bc  

± 

 92,1 

645,0bc  

± 

 98,0  

 

621,1bc  

±  

231,3 

621,1bc  

± 

 231,3 

 

517,9d  

± 317,2 
517,9d  

± 

 317,2 

 

CONTAGE

M 

BACTERIA
NA TOTAL 

581,9bcd 

± 

483,1 

784,8bc 

± 

1084,0 

1741,2a  

± 

3328,0 

2121,6ab  

± 

3543,0 

152,5cd  

±  

91,2 

187,6cd 

± 

 150,6 

23,7d  

±  

27,1 

23,7d  

±  

27,1 

691,0bcd  

±  

923,0 

1108,00abc  

± 

 680,00 

122,80cd  

±  

91,30 

122,80cd  

± 

 91,30 

806,60bcd  

± 

1189,00 

806,6bcd  

± 

 1189,0 
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 Ainda analisando a tabela 3, pode-se observar que o nitrogênio ureico do leite 

(NUL) não diferiu significativamente (p>0,05) em função da interação fazenda e estação 

do ano. O manejo nutricional das propriedades poderia ser melhor avaliado se estivesse 

embasado também na análise do nitrogênio ureico do leite. Este parâmetro, que caracteriza 

o balanço nutricional das dietas ofertadas aos animais não era exigido pela IN51 e segue 

sem ser exigido pela IN62, por isso, não faz parte da rotina de análise da indústria no 

tanque das propriedades (ROSA et. al., 2012).   

A contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total (CBT) 

também não diferiu significativamente (p>0,05) em função da interação fazenda e estação 

do ano. A CCS de todas as fazendas ultrapassou os valores máximos de acordo a IN62, de 

480.000 cél/mL, com exceção da fazenda 1. Elevados teores de CCS podem indicar 

problemas de mastite subclínica, o que dificulta a obtenção de melhores índices produtivos 

(ROSA et al., 2012). Embora os teores de CCS não tenham sido enquadrados na IN62, 

deve-se levar em consideração a recente mudança de Normativa, visto que as propriedades 

estudadas são de alto nível técnico, o que permite afirmar que estão atualmente em fase de 

adaptação à mesma. Com relação a CBT, todas as fazendas se enquadraram nos padrões 

exigidos pela Normativa, 10.000 (UFC/mL).  

 Pithan e Silva (2012) relatam que apenas fornecendo condições ao produtor de 

produzir leite de qualidade é que se poderá alterar o cenário e conseguir mudanças efetivas 

na qualidade do leite produzido no país, especialmente quando se trata de propriedades de 

baixo nível técnico. Ou seja, o conhecimento da IN 62 por parte dos produtores, assim 

como a efetivação de uma extensão rural e assistência técnica que repassem informações e 

técnicas de produção eficientes e simples, poderão realmente interferir positivamente no 

quadro atual da produção de leite. Isso ocorreria com a ajuda das indústrias, que podem, 

além de dar ciência da normativa aos produtores, ter uma assistência técnica efetiva para o 

produtor e financiar lhe resfriadores, para que com isso melhorem a qualidade do leite e 

atendam os requisitos da IN 62. Porém, cabe também ao poder público, principalmente ao 

MAPA e às secretarias estaduais de Agricultura, um papel importante de divulgação e 

melhora da qualidade do produto.  

O extrato seco desengordurado (ESD) mostrou-se significativo (p<0,05). Houve 

efeito na interação das fazendas 2, 3 e 5. Como o ESD são os sólidos presentes no leite 

com exceção da gordura, tal resultado pode ser explicado em função do componente 

gordura (GORD) que se mostrou não significativo, como observamos na tabela 3. Todas as 

médias da variável ESD estão de acordo com a IN62, (8,4%). 

  

Conclusões 

Não houve efeito da estação do ano nos componentes do leite. No entanto, houve 

efeito de interação da estação do ano com a fazenda na proteína, lactose, sólidos totais e no 

extrato seco desengordurado.  
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5. EFEITO DOS ESTÁDIOS DE LACTAÇÃO E DA ORDEM DE PARTO NA 

COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DO LEITE BOVINO 
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Efeito dos estádios de lactação e da ordem de parto sobre a 

composição físico-química e sensorial do leite bovino 

 
Resumo: Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito do estádio de lactação e da ordem 

de parto sobre a composição físico-química e as características sensoriais do leite. O 

experimento foi realizado no período de Dezembro de 2011 a Maio de 2012. Os animais 

foram selecionados por meio de uma amostragem do lote de pluríparas de maior produção 

e de primíparas. A partir dos dados de parição foram calculados os dias em leite (DEL) e 

distribuídas em três fases de lactação, DEL<60; 61<DEL<210; DEL >210. A análise 

sensorial avaliou leite de vacas primíparas e pluríparas, através de um questionário 

avaliando os seguintes atributos: odor, flavor (odor e sabor) sabor, sabor residual, cor, 

textura, e aceitação global por meio da escala hedônica estruturada em 9 pontos, variando 

de  “desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo”. Os resultados foram obtidos através de 

uma análise de variância (ANOVA) e as possíveis diferenças entre as médias (p<0,05) pelo 

teste de Tukey. A ordem de parto foi significativa (p<0,05) para as variáveis produção 

(PROD), contagem de células somáticas (CCS), nitrogênio ureico do leite (NUL) e 

porcentagem de caseína na proteína total do leite (PCAS). As médias foram superiores nas 

pluríparas, com exceção para o PCAS. Todos os componentes do leite apresentaram 

significância (p<0,05) mediante a mudança de estádio de lactação, com exceção apenas do 

extrato seco desengordurado (ESD). O escore de condição corporal (ECC), não diferiu 

significativamente (p<0,05) em função da ordem de parto e dos estádios de lactação. Na 

avaliação sensorial, somente o atributo cor distinguiu estatisticamente (p<0,05) em função 

das ordens de parto. Portanto, a ordem de parto, assim como os estádios de lactação foram 

responsáveis pela modificação do comportamento dos componentes físico-químicos e 

sensoriais do leite. 

 

Palavras chave: dias em lactação, pluríparas, primíparas.  

 

Summary: The aim of this study was to evaluate the stage of lactation and calving order 

on milk components and on the sensory characteristics of bovine milk. The experiment was 

conducted from December 2011 to May 2012. Milk samples were taken from selected 

animals, the higher milking multiparous cows and first calving heifers. From the data of 

calving were calculated days in milk (DEL) and distributed in three stages of lactation, less 

than 60; 61-210; more than 210 DEL. Two sensorial analyses were carried out for both 

groups of cows. Evaluated attributes of milk were odor, flavor (odor and flavor) taste, 

flavor, color, texture, and overall evaluation was performed by hedonic scale structured in 

nine points, ranging from "disliked very much to the liked very much". The results were 

submitted to analysis of variance (ANOVA) and mean  differences tested by Tukey test at 

5% level. The calving order was significant (p < 0.05) for milk production (PROD), 

somatic cell count (SCC), milk urea nitrogen (NUL) and percentage of total milk protein 

casein (PCAS). All components of milk showed significance (p < 0.05) by means of the 

change of stage of lactation, with the exception only of the nonfat dry extract (ESD). The 

body condition score (ECC), did not differ significantly (p < 0.05) on the basis of the 

calving order and lactation stages. In 

sensory evaluation, only the color attribute distinguished statistically (p < 0.05) on the 

basis of calving orders. Therefore, calving order, as well as the stages of lactation had 
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influence on the way by which the milk components and milk protein fractions had 

variability.  
 

Keywords: days in lactation, multiparous cows, first calving heifers. 

 

Introdução 

O conhecimento da composição do leite e seu espectro de variação são essenciais 

para a determinação de sua qualidade, pois definem diversas propriedades organolépticas e 

industriais (DÜRR, 2004).  

Segundo Rangel et al., (2008) diversos fatores influenciam na variação das 

características do leite, podendo ser de origem genética, entre os animais, e diferenças não 

genéticas, que podem ser causadas por fatores ligados ao meio físico ou por funções de 

natureza fisiológica. Ribeiro et al. (2008) citam como os principais fatores fisiológicos a 

idade ao primeiro parto, o período de lactação e a ordem de parto. Os mesmos autores 

explicam que as variações que ocorrem no leite com o avanço da idade da vaca são, 

principalmente, causadas por fatores fisiológicos e proporcionam desempenhos máximos 

com a maturidade do animal. Gomes et al. (2004) adicionam que o principal fator 

fisiológico envolvido com as variações dos constituintes lácteos é o estádio de lactação. 

Objetivou-se, portanto com este estudo observar o efeito do estádio de lactação e da 

ordem de parto sobre a composição físico-química e as características sensoriais do leite. 

 
Materiais e métodos 

O experimento foi realizado durante o período de Dezembro de 2011 a Maio de 

2012 em uma propriedade localizada no Município de São José de Mipibu, a 36 km ao sul 

da cidade Natal, no Rio Grande do Norte. Esta localiza-se em uma região litorânea, com 

média pluviométrica de 1.141mm, temperatura e umidade relativa do ar (média anual) 

respectivamente de 26ºC e 70% ao ano. A propriedade possui 550 hectares e o rebanho é 

composto, essencialmente, por animais da raça Girolando (3/4 e 7/8), com produção de 

2.500 litros/leite/dia. O sistema adotado na propriedade é o semi-intensivo e o manejo 

alimentar feito em pastejo rotacionado com os capins tifton e tangola, pertencente aos 

gêneros Cynodon e Brachiaria, respectivamente. Os concentrados oferecidos durante todos 

os meses do experimento foram farelo de milho e soja, raspa de mandioca. Houve 

suplementação nos meses de janeiro com cana de açúcar e fevereiro com silagem de 

tangola.  

O leite utilizado para a análise de composição foi coletado diretamente do medidor 

para frascos plásticos de 40 ml, durante as duas ordenhas da propriedade. Todos os frascos 

contendo conservante Bronopol® foram acondicionados a uma temperatura abaixo 5ºC e 

encaminhadas ao Laboratório da Clínica do Leite da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” (ESALQ/USP). Já o leite utilizado para a análise sensorial acondicionou-se 

em potes de vidro a uma temperatura abaixo 5ºC e, posteriormente, pasteurizado utilizando 

o binômio de 90°C por 15minutos, resfriando até a temperatura de 45°C, sugerida por 

Medeiros, (2010). 

Os animais utilizados para o estudo foram escolhidos determinando-se uma amostra 

de 20% do lote de pluríparas de maior produção, e 20% de primíparas, totalizando 24 

animais, 12 para cada categoria animal. O critério utilizado para a escolha dos animais foi 

utilizar os animais recém paridos, diminuindo assim os riscos do animal sair de sua fase 

produtiva no decorrer do experimento, no entanto houve animais que escaparam da sala de 
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ordenha sem visualização do coletor, portanto houve substituição de animal. Dessa forma, 

obteve-se medidas repetidas durante todo o experimento. 

A partir dos dados de parição calcularam-se os dias em leite (DEL) e distribuídos em 

três fases, sendo a primeira fase até 60 dias de lactação (DEL< 60) a segunda fase entre 61 

e 210 (61 < DEL < 210) dias de lactação e a terceira DEL ≥ 210 dias. 

Houve também o monitoramento do escore de condição corporal (ECC) das vacas 

ao longo da pesquisa. A escala utilizada baseia-se nos estudos de Wildman et al. (1982) e 

Edmonson et al. (1989) os quais abrangem escores de 1 a 5, com margem de  identificação 

de 0,25. 

Para a análise de composição do leite calculou-se as estatísticas descritivas dos 

componentes, em seguida, procedeu-se a análise de variância, além do Teste de Tukey, 

para comparações múltiplas das médias. Para a análise sensorial realizou-se uma análise 

multivariada com a estatística de Wilks para ver o comportamento simultâneo dos atributos 

e uma análise de componentes principais. Utilizou-se para as análises um nível de 

significância de 5% através do programa MINITAB
®
. 

 

Análise sensorial 

 

A análise sensorial, do tipo aceitação, foi realizada no auditório do Centro de 

Tecnologia da UFRN, com a participação, em cada ensaio, de 50 avaliadores não 

treinados, com idades entre 15 a 60 anos, acadêmicos e servidores da UFRN. Realizou-se 2 

ensaios em que os avaliadores julgaram leite de vacas primíparas e pluríparas. Cada 

avaliador recebeu 3 amostras distintas e devidamente codificadas, com números aleatórios 

de três dígitos, contendo alíquota de 50 mL de leite resfriado a 5°C. Entre as amostras, 

foram servidos biscoitos e água mineral para limpeza do palato. Os testes da análise 

sensorial foram realizados em cabines individuais, longe de ruídos e odores, durante o 

turno da manhã, das 8:00 às 12:00h. 

Avaliaram-se os atributos: odor, flavor (odor e sabor), sabor residual, cor, textura, e 

aceitação global através da escala hedônica estruturada em 9 pontos, variando de  

“desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo” sugerida por Chaves & Sproesser, (2005), 

através de uma ficha de avaliação sensorial. 

 O cálculo de Índice de Aceitabilidade realizou-se segundo Teixeira et al (1987), 

conforme descrito a seguir: 

 

 (  )  
             (  )

           (  )
     

 
Dessa forma, para cada atributo calculou-se o IA. Os escores médios referem-se à 

média simples dos valores atribuídos pelos provadores. 

Realizou-se também uma análise de componentes principais para verificar o 

comportamento dos atributos para os dois tipos de leite. 
 

 

Resultados e Discussão  

 Avaliando as médias das variáveis analisadas no leite podem-se observar na Tabela 

2, que a maior parte dessas não diferiu significativamente p(>0,05) em função das ordens 

de parto. Entretanto, alguns se destacaram com significância, como a produção (PROD), 
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que obteve média superior nas pluríparas (10,98 Kg), ao que nas primíparas (7,51Kg). 

Souza et al. (2010), também encontrou efeito significativo da ordem de lactação sobre a 

produção de leite, observaram que vacas de 3ª lactação e 4ª lactação apresentaram as 

maiores produções de leite, seguidas pelas vacas de 2ª lactação, enquanto as primíparas e 

as vacas de 5ª lactação foram menos produtivas. Esses resultados coincidem com os 

encontrados na literatura (FREITAS et al., 2001; TEIXEIRA et al., 2003; MAGALHÃES 

et al., 2006; NORO et al., 2006; ANDRADE et al., 2007). 

 Mattos (2004) cita que o tamanho corporal é positivamente correlacionado com o 

volume de produção de leite, dessa forma o aumento da produção estaria relacionado ao 

desenvolvimento da glândula mamária (aumento de células secretoras) e também com o 

crescimento corporal (maior capacidade de ingestão de alimentos), resultando em maior 

produção de leite. Segundo o mesmo autor isso pode ser explicado, pois vacas primíparas 

não atingiram a maturidade fisiológica, e seu sistema mamário não suporta grande volume 

de produção. Segundo Block et al. (1995) vacas adultas podem produzir de 25-30% a mais 

de leite do que vacas primíparas. 

Tabela 2. Estatísticas descritivas e teste de significância da produção e dos componentes 

do leite de acordo com as ordens de parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Os dados originais foram transformados utilizando log10  

a,b Médias com letras minúsculas na mesma linha diferem (P<0,05) pelo teste t 

Produção (PROD), Gordura (GOR), proteína (PROT), lactose (LACT), sólidos totais (ST), extrato seco desengordurado (ESD), 

contagem de células somáticas (CCS), nitrogênio uréico no leite (NUL), caseína (CAS) e porcentagem de proteína na proteína 

total (PCAS) 

O componente do leite responsável, principalmente, pela saúde da glândula 

mamária, a contagem de células somáticas (CCS), também diferiu significativamente seu 

comportamento em virtude da ordem de parto. Esta obteve médias superiores em vacas 

pluríparas (509,40 x10
3
cél/mL) comparada às primíparas (169,40 x10

3
cél/mL). Vacas com 

maior número de lactações tendem a elevadas concentrações de células somáticas. 

Segundo Corrêa, (2010) à medida que as vacas envelhecem maiores são as oportunidades 

de exposição a agentes causadores de mastite, com tendência de infecções mais 

prolongadas e maior prejuízo para os tecidos da glândula mamária. Segundo Zafalon et al. 

(2005), quanto mais elevado o número de lactações de um animal, aumentam as chances 

deste tornar-se uma fonte de infecção para o rebanho, pois  quanto mais avançado o estágio 

de lactação dos animais, mais elevada será a CCS do leite. Diferenças no epitélio mamário 

também podem explicar diferenças na CCS nas diferentes ordens de parto, uma vez que 

epitélio mamário mais desenvolvido possui maior tecido secretor e, por conseguinte possui 

também maior descamação de epitélio.  

        VARIÁVEIS 

 

ORDEM DE PARTO Valor de 

p(<0,05) Primípara Plurípara 

PROD(Kg)  7,51
b 
± 2,58    10,98

a
 ± 2,49  0,000 

GOR (%)  3,21
a
 ± 0,91  3,45

a
 ± 1,15 0,569 

PROT (%)  3,28
a
  ± 0,39  3,27

a
  ± 0,26 0,742 

LACT (%) 4,63
a
 ± 0,30  4,44

a
 ± 0,26 0,908 

ST(%) 12,04
a
 ± 1,03 12,03

a
 ± 1,16  0,424 

ESD (%) 8,83
a
 ± 0,49  8,58

a
 ± 0,32 0,357 

CCS
* 
(x10

3
cél/mL)  169,40

b
 ±501,90 509,40

a
 ± 730,60  0,000 

NUL (mg/dL)  12,51
b
 ± 3,35  14,91

a
 ± 4,52  0,001 

CAS (%) 2,55
a
 ± 0,33  2,50

a
 ± 0,22  0,491 

PCAS (%) 77,74
a
 ± 1,72 76,60

b
 ± 1,39  0,000 
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 O Nitrogênio Ureico (NUL) foi outro componente do leite que diferiu 

significativamente (p<0,05) entre os dois grupos. As pluríparas obtiveram médias 14,91 

mg/dl e as primíparas 12,51 mg/dl. Alguns estudos propõem que os valores considerados 

normais de NUL, devam se situar entre 12 e 16 mg/dl (JONKER & KHON, 1998), 10 e 14 

mg/dl (MOORE & VARGA, 1996), 10 e 16 mg/dl (JONKER et al., 1998). Galvão Júnior, 

et al. (2010) estudando o efeito ordem de parto na Composição físico-química do leite de 

Zebuínos encontraram correlação positiva entre o NUL e a ordem de parto, segundo eles 

essa correlação é reflexo dos  metabolismos nitrogenados diferentes entre vacas e novilhas.   

Dessa forma, pode-se dizer que as diferentes dietas entre as categorias podem explicar, em 

parte, esse comportamento.  

A porcentagem de caseína na proteína total do leite (PCAS) também diferiu 

significativamente (p<0,05) nas duas ordens de parto. Sua maior média encontrou-se nas 

vacas primíparas, 77,74%. Esse resultado provavelmente se deve ao efeito da concentração 

em virtude da menor produção. 

Após a análise da ordem de parto o estádio de lactação também foi analisado com as 

mesmas variáveis, conforme pode-se observar na (Tabela 3). 

Tabela 3. Estatísticas descritivas e teste de significância dos componentes do leite de 

acordo com os estádios de lactação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Os dados originais foram transformados utilizando log10 

a,b,c Médias com letras minúsculas na mesma linha diferem (P<0,05) pelo teste t 

Produção (PROD), Gordura (GOR), proteína (PROT), lactose (LACT), sólidos totais (ST), extrato seco desengordurado (ESD), 

contagem de células somáticas (CCS), nitrogênio uréico no leite (NUL), caseína (CAS) e porcentagem de proteína na proteína total 

(PCA). 

VARIÁVEIS 

 

ESTÁDIO DE LACTAÇÃO 
Valor de 

p (<0,05) 
DEL<60 61<DEL>

210 

DEL≥210 

PROD (Kg)  9,52
a
  

± 3,15   

9,28
a
  

± 2,99 

7,00
b
  

± 3,32 

0,000 

GOR (%)  3,04
b
  

± 0,65  

3,37
b
  

± 1,10 

4,09
a
  

± 1,27 

0,003 

PROT (%) 3,13
c
  

± 0,25  

3,30
b
  

± 0,34 

3,54
a
  

± 0,13 

0,000 

LACT (%) 4,69
a
  

± 0,19  

4,50
b
  

± 0,31 

4,32
c
  

± 0,29 

0,000 

ST (%) 11,76
b
  

± 0,70  

12,06
b
  

± 1,16 

12,91
a
  

± 1,10 

0,000 

ESD (%) 8,71
a
  

± 0,34 

8,69
a
  

± 0,46 

8,82
a
  

± 0,38 

0,669 

CCS
* 

(x10
3
cél/mL)  

149,10
b
  

± 198,40 

414,10
a  

± 742,30  

187,90
ab

  

± 167,30  

0,005 

NUL (mg/dL) 12,13
b
  

± 3,39  

14,32
a
  

± 4,35  

12,40
ab

  

± 1,99  

0,001 

CAS
*
 (%) 2,43

c
  

± 0,21 

2,54
b
  

± 0,29  

2,79
a
  

± 0,10  

0,000 

PCAS
*
 (%) 77,50

b
  

± 1,68 

76,94
b
  

± 1,61   

78,75
a
  

± 1,11   

0,000 
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Todos os componentes do leite apresentaram significância (p<0,05) mediante a 

mudança de estádio de lactação, com exceção apenas do extrato seco desengordurado 

(ESD). Nestes três estádios de lactação os animais possuem epitélio secretor diferenciados 

e recebem alimentação diferenciada em função de sua exigência, tais fatos implicam na 

consequente variação dos componentes do leite. 

A produção (PROD) se elevou mais do início para o meio da lactação sendo 

diferente significativamente somente no terço final da mesma, fase em que a produção caiu 

e obteve menor média, 7,00Kg. O comportamento desta variável reflete a curva de lactação 

das vacas, que se eleva até chegar a um pico, estabiliza na fase intermediária e decresce no 

fim da mesma. 

Em função da estreita relação da lactose (LACT) com a regulação osmótica do leite, 

pode-se explicar o decréscimo das médias da variável em função do estádio de lactação. 

Conforme vai caindo a produção, vai caindo também os níveis de lactose (LACT) no leite.  

Segundo Ventura, et al. (2006) ocorre uma maior descamação do epitélio da glândula 

mamária no terço final da lactação, e consequente aumento dos valores de CCS. Esse 

aumento provoca redução na porcentagem de lactose, devido a sua perda da glândula 

mamária para o sangue, em função das mudanças na permeabilidade da membrana 

separatória. 

A gordura (GORD), assim como os sólidos totais (ST) elevaram-se mais no terço 

final da lactação, com média de 4,09% e 12,91%, respectivamente. Esses resultados podem 

ser explicados em função do efeito da diluição dos componentes em função do decréscimo 

da produção neste estádio de lactação, mobilizada pela concentração da variável lactose.  

Dentre as frações proteicas, percebe-se que tanto a proteína (PROT), quanto a 

caseína (CAS) e a porcentagem de proteína na caseína total (PCAS) apresentaram 

comportamento semelhante, diferindo significativamente (p<0,05) e obtendo as maiores 

médias no terço final da lactação. Nesta fase o animal requer uma quantidade menor de 

alimentos concentrados, por isso é oferecido um maior aporte de volumosos, que por sua 

vez podem fazer o balanço nitrogenado desses animais aumentar. Já com relação ao 

nitrogênio ureico (NUL) a maior média, 14,32 mg/dL, observa-se no período intermediário 

da lactação. 

A contagem de células somáticas (CCS) teve sua maior média no segundo estádio de 

lactação, 410,10x10
3
cél/mL. O valor da CCS aumenta de forma gradativa em direção ao 

final da lactação, como o volume de leite decresce no final da lactação, um aparente 

incremento do número de células pode ocorrer em virtude da concentração de células em 

um volume menor de leite (RANGEL et al. 2011). Associado a isso, ocorre nesta fase um 

turnover do tecido mamário, uma renovação do epitélio, por meio do processo de apoptose, 

permitindo maior aporte de células de defesa, como a CCS. Segundo Capuco et al. (2001) o 
processo de apoptose celular após o pico da lactação, é consequência de uma gradual regressão 

da atividade secretora sofrida pela glândula mamária na ausência de crescimento mamário. 

Todas as médias dos componentes do leite, tanto em função da ordem de parto 

quanto para os estádios de lactação, corresponderam ao que a Instrução Normativa 62 (IN 

nº 62) preconiza para a região Nordeste. Todos ultrapassaram os teores mínimos de 

proteína (2,9%), gordura (3,0%), e o extrato seco desengordurado (8,4%), assim como para 

a contagem bacteriana total (10.000 UFC/mL). Porém, a contagem de células somáticas 

(CCS) ultrapassou os valores máximos de acordo a mesma Normativa, de 480.000 cel/mL, 

nas vacas pluríparas, com a média 509,40 x10
3
cél/mL.  
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Com relação a avaliação de escore de condição corporal (ECC), pode-se observar, 

na Tabela 4 que não houve diferença significativa (p<0,05) entre as médias desta variável 

em função da ordem de parto e dos estádios de lactação. Dessa forma, pode-se inferir um 

bom condicionamento do rebanho avaliado. 

Tabela 4. Índices de escore de condição corporal para os três (3) estádios de lactação e as 

duas (2) ordens de parto. 

 

VARIÁVEIS ECC 

Fases de lactação 

(p=0,20)  

Estádio 1 3,46
a
 

Estádio 2 3,38
a
 

Estádio 3 3,50
a
 

Ordem de parto 

(p=0,19) 

Primípara 3,38
a
 

Plurípara 3,42
a
 

                     a, b Médias com letras minúsculas na mesma 

coluna diferem (P<0,05) pelo teste t 

 

 

 

 

Avaliação sensorial 

 

Na avaliação sensorial, observa-se na Tabela 5 que somente o atributo cor distinguiu-

se estatisticamente (p<0,05) em função das ordens de parto. Obteve-se maior média para o 

leite de primíparas, 7,11, e menor para pluríparas, 6,11, o que significa que o índice de 

satisfação do atributo cor dos provadores foi superior no leite de primíparas que de 

pluríparas. Esse resultado pode ter sido ocasionado devido às porcentagens do β-caroteno, 

(lipocromo que fornece a gordura a sua cor característica) no valor de vitamina A. Este 

pode variar em função da quantidade do nutriente no leite, que depende da ingestão do 

mesmo e da raça do animal (HARTMAN et al. 1983; SCOTT et al. 1984). Como o 

alimento é a única fonte de caroteno do animal, a quantidade de caroteno no leite varia 

com a alimentação. Dessa forma, pode-se dizer que a cor também pode variar em função 

da ordem de parto, já que os as vacas primíparas recebem alimentação diferenciada.  

 

Tabela 5. Médias e desvio padrão dos atributos sensoriais de acordo com a ordem de 

parto.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, b Médias com letras minúsculas na mesma linha diferem (P<0,05) pelo teste t 
 

  

VARIÁVEIS  

    ORDEM DE PARTO (Valor 

de 

p<0,05) 
Plurípara Primípara 

Odor  6,89
 a
 ± 1,80      7,18

 a
 ± 1,48      0,29 

Flavor (sabor e odor) 6,98
 a
 ± 1,68  7,03

 a
 ± 1,42  0,32 

Sabor  6,98
 a
 ± 1,92 6,93

 a
 ± 1,63  0,45 

Sabor residual  6,36
 a
 ± 1,90 6,33 

a
 ± 1,68 0,27 

Cor  6,11
a
 ± 2,13  7,11

b
 ± 1,63 0,00 

Textura  6,27
 a
 ± 2,18  6,75

 a
 ± 1,78 0,08 

Aceitação Global  6,85
 a
 ± 1,92 7,12

a
 ± 1,48 0,26 
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A cor do leite também pode ter sido influenciada pela percentagem superior de 

caseína na proteína total (PCAS) nas vacas primíparas, conforme observado na tabela 4.  

Segundo Venturini, Sarcinelli e Silva (2007) as micelas de caseína são as principais 

responsáveis pela dispersão da luz e cor característica do leite (branco-amarelada opaca).  

A característica organoléptica cor tem influência marcante na aceitação, não somente 

do leite in natura, mas também de seus derivados, como o queijo. Dessa forma esse 

atributo exerce importante influência na indústria laticinista e deve ser melhor estudado. 

 Pode-se observar no Gráfico 1 o comportamento das médias dos atributos nas  duas 

ordens de parto. 

 

Gráfico 1. Médias dos atributos sensoriais em função da ordem de parto. 

  

Os índices de aceitação do leite de primíparas e pluríparas podem ser observados na 

tabela 6. 

  

Tabela 6. Índices de aceitabilidade (%) dos atributos do leite de primíparas e pluríparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores dos índices de aceitação (IA) demonstram que a cor do leite (p=0,000) 

das pluríparas obteve menor satisfação entre os provadores, devendo ser melhorada, pois 

não alcançou 70%, considerado por Teixeira (1987) como o mínimo aceitável para o 

produto ser considerado aprovado sensorialmente. A textura também obteve índice de 

aceitação baixo, embora tenha alcançado o mínimo exigido. Pode-se observar melhor o 

comportamento dessas duas variáveis na análise de componentes principais (Gráfico 2).  

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

Pluríparas

Primíparas

 Pluríparas Primíparas 

Odor 76,56 79,78 

Flavor 77,56 78,11 

Sabor 77,56 77,00 

Sabor residual 70,67 70,33 

Cor 67,89 79,00 

Textura 69,67 75,00 

Aceitação global 76,11 79,11 
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Gráfico 2. Análise de componentes principais do leite de vaca de primíparas e pluríparas. 

 

Conclusões 

Na composição do leite a ordem de parto influenciou os teores de CCS, NUL e PCAS e na 

sensorial o atributo cor. Os estádios de lactação influencia os teores de todos os 

componentes do leite, com exceção do ESD. 
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6. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Não houve efeito da estação do ano nos componentes do leite. No entanto, houve 

efeito de interação da estação do ano com a fazenda na Proteína (PROT), Lactose (LACT), 

Sólidos Totais (ST) e no Extrato Seco Desengordurado (ESD).  

 A ordem de parto influenciou os teores de Contagem de Células Somáticas (CCS), 

Nitrogênio Ureico do Leite (NUL) e na Porcentagem da Caseína na Proteína Total (PCAS).  

 A análise sensorial identificou que o índice de satisfação do atributo cor dos 

provadores foi superior no leite de animais primíparas que de pluríparas. 

 Os estádios de lactação modificaram as médias dos teores de todos os componentes 

do leite, com exceção do Extrato Seco Desengordurado (ESD). 

 Esta dissertação possuiu como objetivo central apresentar e analisar o efeito das 

estações do ano (seca e chuvosa), da ordem de parto e dos estádios de lactação sobre a 

composição e frações proteicas do leite bovino em propriedades leiteiras do Rio Grande do 

Norte – RN. Com isso considera-se que os objetivos desta dissertação tenham sido 

atingidos e, dessa forma, seus resultados possam contribuir para a ciência, para a indústria, 

e especialmente para os produtores, visto que o conhecimento da qualidade e da 

composição do leite são pilares importantes na cadeia produtiva do país. 

 

6.1 Recomendações para trabalhos futuros 

 

 Para trabalhos futuros propõe-se: 

 Fazer uma pesquisa com análise sensorial analisando e comparando através 

de correlações os componentes do leite com os atributos sensoriais do 

mesmo, observando-se qual componente pode influenciar na aceitação dos 

provadores. 

 Fazer uma pesquisa semelhante ao primeiro artigo avaliando e 

caracterizando propriedades de pequeno, médio e grande porte nas quatro 

mesorregiões do Estado do Rio Grande do Norte. Associando como efeitos 

aleatórios além da fazenda e da estação, a raça, o período e o ano de coleta. 
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7. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL 

 

PROJETO: Avaliação da composição e frações protéicas do leite bovino em propriedades 

no agreste do Rio Grande do Norte 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Produto:_____________________________________________________Data______ 

 

Você irá receber 3 amostras codificadas de leite bovino para provar e deverá dar sua 

opinião, usando a escala abaixo para descrever sua idéia a respeito do produto em análise. 

Tome um pouco de água antes da 1ª amostra. Após provar a 1ª amostra como um pedaço 

do biscoito fornecido e espere pela segunda amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – gostei muitíssimo 

8 – gostei muito 

7 – gostei moderadamente 

6 – gostei levemente 

5 – indiferente 

4 – desgostei levemente 

3 – desgostei 

moderadamente 

2 – desgostei muito 

1 – desgostei muitíssimo 
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