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   RESUMO 

 

A participação das raças zebuínas na atividade leiteira no Brasil vem aumentando a 

cada ano, tendo em vista o grande número de animais Zebu e seus mestiços utilizados nos 

sistemas de produção de leite. Objetivou-se avaliar a composição e qualidade higiênico-

sanitária do leite em tanques de expansão em rebanhos comerciais da raça Guzerá PO e 

Guzolando ½ sangue nas estações secas e chuvosas no estado do Ceará. O trabalho foi 

realizado nas Fazendas Potrinha (rebanho Guzerá-PO) e São Carlos (rebanho Guzolando ½ 

sangue), ambas particulares, localizadas no município de Madalena-CE. Foram analisados 

dados referentes a 15 meses de coletas: de julho de 2012 a setembro de 2013. As coletas 

foram realizadas diretamente nos tanques de expansão, após homogeneização por meio de 

agitação mecânica do leite armazenado. Foram coletadas 214 amostras, sendo 107 em 

frascos (40 ml) contendo o conservante Bronopol® e 107 em frascos (40 ml) contendo 

Azidiol®. Após a amostragem, o leite foi armazenado em recipientes térmicos refrigerados 

e encaminhadas para a Clínica do Leite (ESALQ/USP), onde foram realizadas análises de 

gordura, proteína, lactose, contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana 

total (CBT). Além dos grupamentos genéticos (Guzerá e Guzolando), foram definidas 

também como variáveis experimentais as estações climáticas. Os dados foram submetidos 

à análise de variância e ao teste “F” de Fischer. As diferenças entre as médias foram 

comparadas utilizando-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade para o erro 

tipo I. Verificou-se a seguinte composição média para o leite de animais Guzerá e 

Guzolando, respectivamente: 4,57% e 4,05% de gordura; 3,71% e 3,39% de proteína; 4,67 

% e 4,61% de lactose. O teor de gordura do leite não variou de acordo com o ano e 

estações do ano. Para a proteína, verificou-se maior percentual no leite do ano de 2012, 

sem variações de acordo com as estações do ano. O teor de lactose foi maior durante o ano 

de 2012 e durante o inverno e primavera. Já para a CCS e CBT, foram observados, no ano 

de 2012, valores bem inferiores aos obtidos durante o ano de 2013. No que diz respeito às 

estações do ano, a CCS e CBT apresentaram os menores valores durante a primavera, com 

variações nas demais estações do ano. Os animais da raça Guzerá produzem leite com 

maior concentração de gordura, proteína e lactose e podem contribuir para a melhoria da 

qualidade do leite no rebanho Guzolando. No rebanho Guzolando ½ sangue estudado, a 

composição e a qualidade higiênico-sanitária do leite são influenciados pelo ano e pelas 

estações climáticas. 

Palavras-chave: Bos indicus, Bos taurus, gado de leite, produção animal, semiárido. 
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ABSTRACT 

 

 

 The participation of zebu breeds in the dairy business in Brazil has increased every 

year in view of the large number of Zebu animals and their crossbreeds used in milk 

production systems. It aimed to evaluate the composition and sanitary quality of the milk 

cooling tanks in commercial herds Guzera PO and Guzolando race in the dry and rainy 

seasons in the state of Ceará. The study was conducted in foal Farms (PO Guzerá-fold) and 

San Carlos (flock Guzolando ½ blood), both private, located in the municipality of 

Madalena-CE. Data were analyzed regarding 15 months of collection: July 2012 to 

September 2013. Samples were collected directly in the expansion tank, after 

homogenization after homogenization by mechanical agitation of the stored milk. 214 

samples were collected, and 107 in bottles (40 ml) containing the preservative Bronopol® 

and 107 in bottles (40 ml) Azidiol® satisfaction. After sampling, the milk was stored in 

refrigerated thermal containers and forwarded to the Clinic of the Milk (ESALQ / USP), 

where fat analyzes were performed, protein, lactose, somatic cell count (SCC) and total 

bacterial count (TBC ). In addition to genetic groups (Guzerá and Guzolando) were also 

defined as experimental variables seasons. Data were submitted to analysis of variance and 

test "F" Fischer. The differences between means were compared using the Tukey test, at 

5% probability for error type I. There was an average composition for the animal milk 

Guzerá and Guzolando respectively: 4.57 and 4.05% fat; 3.71 and 3.39% protein; 4.67 and 

4.61% lactose. The milk fat content did not vary according to the year and seasons. For 

protein, there was a higher percentage of it in milk in 2012 without changes according to 

the seasons. The lactose content was higher during 2012 and during the winter and spring. 

As for the CCS and CBT were observed in the year 2012, well below those achieved 

during 2013. With regard to the seasons, the CCS and CBT showed the lowest values 

during the spring, with variations in other seasons. Animals Guzerat produce milk with a 

higher concentration of fat, protein and lactose and can contribute to improving the quality 

of milk in Guzolando flock. The herd Guzolando ½ blood studied composition and sanitary 

quality of the milk are influenced by the year and the seasons. 

Keywords: Bos indicus, Bos taurus, Dairy, Livestock, Semiarid 
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INTRODUÇÃO 

   A produção de leite de vaca tem relevada importância econômica e social no 

Brasil por compor substancialmente o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio e por 

ser uma atividade realizada em praticamente todos os municípios brasileiros. De acordo 

com o IBGE (2013), desde o ano de 1994, a produção nacional está em constante 

expansão, com destaque para o período entre os anos de 2000 e 2011, em que a produção 

aumentou mais de 62,3%, o que representa um crescimento médio anual de 4,1%.  

    O setor leiteiro vem atravessando um período de evolução, marcado por ações 

importantes, dentre elas as implementações das Instruções Normativas nº 51/2002 e 

62/2011 para os padrões mínimos de qualidade do leite. Segundo a IN 62 (Brasil, 2011), o 

leite de qualidade para o consumidor deve conter no mínimo 3,0% de gordura, 8,4% de 

sólidos desengordurados e 2,9% de proteína (Lopes et al., 2011; Siqueira et al., 2012).  

Todavia, a baixa produtividade da maioria dos rebanhos brasileiros aliada ao 

aumento exponencial da população humana mundial, e consequentemente, do consumo de 

leite e seus derivados para suprir a demanda por proteína animal na alimentação humana, 

tem pressionado cada vez mais os produtores a buscarem sistemas mais adaptados às 

condições brasileiras e maior eficiência econômica da atividade (Mello Lima, 2011). 

As raças zebuínas e seus mestiços exercem papel fundamental na pecuária 

brasileira por sua adaptabilidade e substancial produção de carne e leite. Deste modo, a 

manutenção do melhoramento genético sustentável, com consequente ganho contínuo nas 

diferentes características reprodutivas e produtivas, é de considerável importância (Ventura 

et al., 2013). 

     A melhoria das condições de produção em regiões de clima tropical depende de 

vários fatores relacionados ao animal, ao meio ambiente e à tecnologia de produção. No 

contexto do animal e com base na sustentabilidade dos sistemas de produção, surge como 



12 
 

alternativa aos animais zebuínos (Bos indicus, BI) o cruzamento com raças leiteiras 

especializadas (Bos taurus, BT). Vários estudos confirmam as vantagens do uso de Bos 

taurus x Bos indicus em condições tropicais (Ordaz, 2009), destacando-se como resultado 

de tais cruzamentos, a produção de animais com alta capacidade de adaptação e 

produtividade.  

O uso de raças europeias especializadas na produção de leite em cruzamentos com 

raças zebuínas explora, portanto, as vantagens do efeito da “heterose”, permitindo a 

obtenção de indivíduos com boa produção de leite adaptados as diversas condições de 

criação no Brasil (Cobuci et al., 2000; Mello Lima, 2011). 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a composição inerente a gordura, proteína e 

lactose, contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) do leite 

em tanques de expansão em rebanhos comerciais da raça Guzerá PO e Guzolando 

(½Guzerá x ½Holandês), nas estações do ano, no Estado do Ceará. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Raças Zebuínas e seus cruzamentos no nordeste do Brasil 

As raças zebuínas foram introduzidas no Brasil no final do século XIX, tendo sido 

importadas da Índia, país de onde são originárias. Nessas importações foram trazidos 

exemplares das raças Gir, Guzerá e Nelore, que são as mais prevalentes, seguidas da raça 

Sindi, sendo esta proveniente do Paquistão (Santos et al., 2007).  

Em consequência da grande extensão territorial do Brasil e da adversidade 

climática encontrada nas várias regiões, as raças zebuínas vêm se destacando na 

exploração da atividade leiteira, sejam como raças puras ou usadas em cruzamentos 

(Cobuci et al., 2000). 

 A participação das raças zebuínas na pecuária nordestina é expressiva, fato 

verificado pelo número de rebanhos zebu e seus cruzamentos explorados nesta região. A 

exploração desses animais para a produção de leite tem aumentado consideravelmente no 

País, principalmente no Nordeste, devido às condições climáticas e excelente adaptação 

que os zebuínos apresentam na região (Cruz et al. 2008; Galvão Júnior et al.,2010). 

Na região Nordeste do Brasil, o gado zebuíno, embora apresente boa rusticidade, 

ainda não atingiu, em termos econômicos, níveis de produção de leite elevados. O 

incremento da produção, da produtividade e da eficiência produtiva das raças zebuínas 

depende de melhorias do meio ambiente, na alimentação e promoção da saúde, 

favorecendo a expressão do potencial genético dos animais (Ribeiro et al., 2009).  

A raça Guzerá, têm se destacado na pecuária brasileira como opção para sistemas 

de produção baseados no duplo propósito, em função de sua característica de dupla 

aptidão, isto é, produção de carne e leite, elevada produção de sólidos no leite e da 

produtividade, mesmo em condições ambientais adversas. O Guzerá se destaca pela 

rusticidade, tolerância ao calor e umidade, habilidade de consumir forrageiras grosseiras e 
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de baixa qualidade, hábito de pastejo noturno, baixo requerimento calórico e proteico, 

resistência a ecto e endoparasitas, e grande longevidade, tendo se adaptado bem no Brasil 

às mais diversas condições climáticas. Além disto, a raça produz animais com carcaça de 

elevada qualidade, o que favorece a comercialização e o alcance de preço melhor (Peixoto 

et al., 2010). 

De acordo com Penna (2005), na raça não existem tipos raciais distintos para corte 

ou leite, o que existe são diferenças nos objetivos ou prioridade de seleção entre distintos 

rebanhos e diferenças individuais entre os diversos animais na capacidade produtiva. O 

“Guzerá leiteiro” é o termo usado para nomear animais superiores na produção de leite, ou 

rebanhos selecionados para esta característica, da mesma maneira que o “Guzerá de corte” 

e o “Guzerá dupla aptidão”. O mesmo autor ainda ressalva que a linhagem leiteira 

apresenta um momento de expansão, possivelmente em decorrência do crescimento dos 

sistemas de produção de duplo propósito e do reconhecimento da importância da 

rusticidade, da fertilidade, da habilidade materna e do uso da heterose na pecuária 

lucrativa.  

A média atual da produção de leite à primeira lactação na raça Guzerá é de 

2130±1106 kg, com tendências fenotípica e genética de, respectivamente, 49,8 kg e 10,6 

kg (Canda et al., 2013). A tendência genética positiva verificada para características 

produtivas, leite e carne foi atribuída aos esforços dos programas de melhoramento 

genético e às melhorias nas condições ambientais (Oliveira et al., 1995; Peixoto et al., 

2006; Canda et al., 2013).   

A raça Guzerá é considerada de dupla aptidão por apresentar desempenho 

satisfatório em ganho de peso e produção de leite, sendo, portanto, usada em sistemas de 

produção de bovinos com duplo propósito e em ambientes desfavoráveis à exploração de 

raças taurinas, ou outras raças zebuínas mais exigentes. Esses aspectos também têm 
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contribuído para seu uso intenso em cruzamentos principalmente com a raça Holandesa 

(Penna , 2005).  

Em condições tropicais, vacas leiteiras reduzem o tempo de pastejo e de ruminação 

no período do verão e permanecem por mais tempo de pé para minimizar o estresse 

térmico. Nos trópicos pode ocorrer problema na adaptação ao clima de raças leiteiras com 

genética europeia. Pois, por sua alta produtividade, sofrem alterações metabólicas, isto é 

(maior produção de calor metabólico) e comportamentais, causadas pelo estresse térmico, 

que diminuem a produção, justificando a correlação negativa encontrada entre a gordura e 

a temperatura máxima avaliada (Pires et al., 2001; Azevedo et al., 2005; Leme et al., 2005; 

Nakamura et al., 2012).  

As condições climáticas brasileiras contribuem para a diversidade genética dos 

genótipos usados nos sistemas de produção de leite, resultando em diferentes 

produtividades dos rebanhos. Sabe-se que a produtividade dos animais está diretamente 

ligada à interação genótipo-ambiente, e tem sido este o principal fator do uso de animais 

mestiços Bos taurus x Bos indicus na pecuária leiteira brasileira (Ruas et al., 2014).  

Cruzamentos para o Sistema de Produção 

Os trabalhos de seleção para leite nas raças zebuínas iniciaram há menos de 100 anos, 

neste período, tem-se observado no Brasil grande avanço genético para produção de leite 

entre os rebanhos zebuínos. Os programas de melhoramento genético das raças Gir 

Leiteiro e Guzerá têm impulsionado o progresso genético nas principais características de 

importância econômica da atividade leiteira. Os animais selecionados contribuem com 

genética aditiva, e não apenas com adaptação e rusticidade, tanto na raça pura, como nos 

cruzamentos, tornando os reprodutores destas raças preferidos por uma parcela 

significativa dos produtores de leite (Verneque et al., 2013). 
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As raças taurinas e zebuínas foram concomitantemente introduzidas no Brasil ao 

final do século XIX (Mariante e Cavalcanti, 2000). As primeiras foram escolhidas por sua 

especialização para produção de leite e as últimas pela capacidade de adaptação a 

condições adversas de ambiente e conhecida rusticidade. Raças leiteiras especializadas de 

origem europeia, a exemplo da Holandesa, participam a mais de 400 anos de intenso e bem 

sucedido trabalho de seleção, especialmente em ambientes adequados à sua exploração 

(Verneque et al., 2013). 

A escolha da raça deve ser sempre baseada em informações do desempenho 

produtivo. É importante ter em mente que a produção, seja de carne ou leite, é função da 

capacidade genética do animal, do meio ambiente e do regime de manejo ao qual os 

animais são submetidos.  O conhecimento do potencial produtivo é importante para os 

planejamentos alimentar e econômico dos animais no sistema de produção (Martinez, 

2000; Ruas et al., 2014). Assim, a análise do ambiente e da capacidade produtiva da 

propriedade, são alguns dos fatores que ajudam a definir o mais adequado genótipo a ser 

explorado pelos produtores (Ordaz, 2009).  

O cruzamento entre animais de raças taurinas e zebuínas tem sido usado em 

criatórios localizados em regiões de clima tropical, com o objetivo de agregar no animal 

mestiço a produtividade das raças especializadas em características leiteiras e a rusticidade 

das raças tropicais. Desta forma, as raças europeias contribuiriam com efeitos aditivos para 

a melhoria do desempenho nas características produtivas, fruto de longos anos de seleção 

artificial. E a contribuição dos efeitos não aditivos (dominância) para melhoria das 

características adaptativas, viria das raças zebuínas, cuja rusticidade desenvolveu-se por 

ação da seleção natural no ambiente adverso em que se desenvolveram.   

 O uso de animais F1, ou seja, de primeira geração, tem sido apontada como aquela 

que resulta em maior retorno econômico aos produtores de leite com gado mestiço, pois 
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representa o acasalamento entre raças que resulta em maior aproveitamento da 

heterose/complementaridade e lucratividade no manejo predominante nos trópicos 

(Madalena, 1993). A heterose é o fenômeno pelo qual os filhos apresentam melhor 

desempenho expresso por mais vigor ou maior produção do que a média dos pais e será tão 

mais pronunciada quanto mais diferente geneticamente forem as raças ou linhagens 

envolvidas no cruzamento. Existem resultados de pesquisas científicas mostrando heterose 

para produção de leite variando de 17,3% até 28,0% nos cruzamentos entre animais da raça 

Holandesa e aqueles das raças zebuínas (Miranda et al., 2009).  

Estudo mais recente conduzido no Brasil mostrou a rentabilidade variando de 

20,0% a 37,0%, quando usado sistema de produção de leite com rebanhos F1 em clima 

tropical. O desempenho produtivo do animal F1 depende da qualidade genética dos 

progenitores envolvidos em cada cruzamento. Assim, existem bons e maus animais F1 ou 

meio-sangue, refletindo a qualidade genética dos pais envolvidos em cada cruzamento. 

Portanto, é importante usar sempre touros provados para leite, sejam eles europeus ou 

zebuínos (Moraes et al., 2004; Miranda  et al., 2009). 

Observa-se o amplo uso e predominância de animais mestiços nos rebanhos 

leiteiros, oriundos, em grande maioria, do cruzamento não delineado entre raças taurinas e 

zebuínas (Martinez e Verneque, 2001). Verifica-se também que 70,0% a 80% do leite 

produzido no país são provenientes destes rebanhos (IBGE, 2009). Devido a grande 

participação de animais mestiços na produção leiteira do Brasil, é importante ressaltar que 

esses animais apresentam certas particularidades, quando comparados com animais da raça 

Holandesa, sendo as principais: maior rusticidade, o que os fazem suportar maiores 

variações no ambiente e nos sistemas de manejos; diferenças quanto à fisiologia da 

lactação, o que acarreta em alterações no momento do pico de produção de leite, 

persistência, duração e comportamento da curva da lactação (Mello Lima, 2011).  
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  O desempenho de cada tipo de animal mestiço é variável com a tecnologia 

adotada nos sistemas de produção. Em estudo com animais mestiços, Roman-Ponce et al. 

(2013) verificaram que, nas fazendas com sistema de produção mais simples, em que se 

emprega menos tecnologia,  vacas mais azebuadas foram  mais produtivas,  mais 

resistentes a ectoparasitas,  mais pesadas e  mais longevas. Os autores destacaram ainda 

que as estimativas dos efeitos do cruzamento dependem das raças envolvidas, do meio 

ambiente, do regime de manejo e do sistema de produção nos quais os animais estão 

inseridos.  

  Estudos científicos sugerem que o genótipo da vaca influencia positivamente a 

produção de leite (PL). Ordaz (2009) verificou que a PL aumentou conforme a proporção 

de genes superiores aos dos F1 Bos indicus x Bos taurus. No entanto, a inclusão de genes 

acima de 50,0 % de zebu revelou que o desempenho produtivo continua a aumentar ate 

aproximadamente 80,0 % de genes BT, e que porcentagens maiores a este nível mostraram 

uma ligeira diminuição na PL.  

Nas fazendas com melhor manejo, ou seja, com melhor gestão e uso de elevado 

nível tecnológico, a PL (Kg/vaca/dia) foi semelhante entre vacas mestiças com graus de 

sangue 1/2, 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês x Zebu (HZ). As vacas com maior predominância de 

sangue Holandês foram as mais produtivas (Kg/lactação) porque tiveram período de 

lactação mais longo do que aquelas com maior predominância de sangue zebuíno. A 

importância da heterose pode influir favoravelmente as características da lactação e tem 

sido estabelecida em diferentes experimentos (Miranda, et al. 2009; Velázquez et al., 

2012).    

 Característica de importante relevância em vacas F1 é o formato da curva de 

lactação. Vacas F1 HZ apresentam formato de curva semelhante ao descrito na literatura 

para vacas de raças leiteiras europeia, caracterizada por uma fase ascendente até o pico, 
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não tão característica e uma fase descendente posterior ao pico (Oliveira, 2002; Gloria, 

2008; Mello Lima, 2011).  

Conhecer a quantidade de leite produzida pelos diferentes grupos genéticos usados 

no sistema de produção é importante para desenvolver estratégia de manejo e troca de 

requerimento de energia das vacas durante a lactação e as diferenças de seu potencial 

genético leiteiro que indicam a influencia da produção de leite sobre o crescimento das 

crias e se modificam em função do tipo racial, das vacas e das condições de cada sistema 

de produção (Velázquez et al., 2012).  

Avaliando os efeitos de raças e heterose em Bos taurus (BT) e Bos indicus (BI) 

(Brahman, Indubrasil, Pardo-Suíço e seus cruzamentos), Ordaz (2009) observou que as 

vacas F1 permanecem no rebanho mais tempo em comparação aos demais grupos 

genéticos. A diferença entre cruzados sobre puro sangue foi atribuída ao efeito da heterose. 

Em geral, em condições tropicais, poucos estudos têm considerado a importância desta 

variável composta que combina a sobrevivência, a reprodução e a produção de leite. A 

importância de vacas mantidas mais tempo no rebanho pode significar não apenas um 

maior volume de leite, mas também mais quilos de crias desmamadas. Constatou-se que 

rebanhos com 80% de genes BT, mostraram ter as melhores produções de leite (Ordaz, 

2009).  

  Apesar do exposto, é importante salientar que o uso de animais cruzados não 

garante o sucesso econômico do sistema de produção ao produtor sem o prévio 

conhecimento de suas potencialidades e limitações, podendo ocorrer erros de manejo no 

uso de tecnologias inapropriadas ao grupo genético (Ruas et al., 2014). 
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Componentes do Leite 

A composição do leite é fortemente ligada a sua qualidade nutricional e as 

propriedades tecnológicas (Lopes et al., 2008; Clemente et al., 2009; Reis et al., 2012).  

Quanto maior a quantidade de gordura, lactose, proteína, sólidos totais e sólidos 

desengordurados, maior será o rendimento na fabricação dos derivados de leite (Cani e 

Frangilo, 2008; Araújo, 2012).  

A composição percentual média do leite bovino obtida de diversas raças europeias 

foi descrita por Harding (1995), como: água (87,0%); gordura (3,9%); proteína (3,2%); 

lactose (4,6%); minerais (0,9%) e vitaminas. Existe pequena variação em relação aos 

teores de gordura e minerais entre e dentro de raças. Jensen (1995) incluiu também a 

descrição para as raças zebuínas: gordura (4,9%); proteína (3,9%); lactose (5,1%); cinzas 

(0,8%) e sólidos (14,7%), mostrando que as raças zebuínas produzem leite com maior teor 

de sólidos totais. Todavia, os fatores que contribuem para estas diferenças ainda não foram 

esclarecidos.  

Gordura 

   A gordura é o componente de maior variabilidade no leite. De modo geral, a 

gordura pode variar de 2,2% a 4,0%, com uma média de 3,5%. Esta é fortemente 

influenciada pela genética e por fatores ambientais, sendo o componente mais variável 

entre as espécies e raças. Dentro dos fatores ambientais, o manejo da nutrição pode exercer 

influencia muito importante na composição da gordura do leite, que também sofre variação 

de acordo com a idade do animal e a quantidade de leite produzido.  De maneira geral, o 

conteúdo em gordura é inversamente proporcional à quantidade de leite produzido 

(Venturini et al., 2007; Araújo, 2012).  

  A gordura possui importantes funções e características específicas, dentre elas: é a 

maior fonte de energia do leite, possui inúmeras propriedades que favorecem 

diversificação no fabrico de derivados lácteos, é responsável por boa parte das 
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características sensoriais do leite, dentre outras. Todas essas características tornam a 

gordura do leite alvo de inúmeras pesquisas envolvendo tentativas de melhorá-la, tanto em 

termos de qualidade em relação ao perfil de ácidos graxos (componentes da gordura no 

leite), como em termos de quantidade de gordura presente no leite (Santos e Fonseca, 

2007). O teor de gordura é o principal fator que influencia o teor de sólidos totais, seguido 

da lactose e proteína (Alberton et al., 2012; Rangel et al., 2013). 

   Comercialmente, o teor de gordura no leite segue valorizado, pois já foi 

estabelecido que aumentasse o rendimento industrial  (Mattos e Pedroso, 2005; Rosa et al., 

2012).    

Proteína 

   O leite da vaca apresenta cerca de 3,2% a 3,5% de proteína. É formado por vários 

compostos nitrogenados dos quais, aproximadamente 95,0% ocorrem como proteínas e 

5,0% como compostos nitrogenados não proteicos. Aproximadamente 80,0% do nitrogênio 

proteico do leite constituem-se de nitrogênio caseínico e 20,0% de nitrogênio não-

caseínico. A proteína do leite é uma das mais importantes, principalmente para a indústria, 

em decorrência da sua relação com rendimento industrial. A maior parte da proteína é 

sintetizada na glândula mamaria, com exceção das imunoglobulinas e da albumina que são 

formadas no sangue e transferidas para o leite (Tronco, 2008; Galvão Junior et al., 2010; 

Correa, 2010).  

   A porcentagem de proteína é influenciada principalmente por fatores genéticos, 

mas pouco influenciada por fatores alimentar e da nutrição. A amplitude de variação é da 

ordem de 0,1 a 0,2 pontos percentuais. Fatores como o clima, doenças do úbere, estádio de 

lactação, parto, raça e nutrição podem alterar a distribuição do nitrogênio entres as frações 

nitrogenadas do leite. No entanto, (Wang et al., 2007; Rossi, 2012; Alberton et al., 2012) 

descrevem que o fator que  causa maior variação de proteína no leite é a quantidade de 

energia da dieta, desta forma, aumentos na proteína total do leite podem ocorrer devido a 



22 
 

estratégias nutricionais que aumentam o teor de nitrogênio não proteico (NNP) que chega 

ao rúmen.   

    Nos animais mestiços a média percentual de proteínas foi de 3,37%, variando de 

3,22% a 3,46% (Rosa et al., 2012; Reis et al., 2012). 

Lactose 

Quanto à lactose, observa-se elevação do seu teor no leite devido ao aporte 

crescente de nutrientes.  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. O teor de lactose no leite pode variar em função da alimentação 

fornecida e da ocorrência de mastite no rebanho, onde a percentagem de lactose do leite é 

reduzida devido à menor síntese ocasionada pela destruição de tecido secretor. Para os 

animais mestiços, o percentual de lactose observado foi de 4,51%, variando de 4,43% a 

4,60% (Peres et al., 2001; Botaro et al., 2011; Reis et al., 2012).    

A redução da porcentagem de lactose seria resultado de menor síntese deste 

componente do leite em glândulas mamárias infectadas, do uso da lactose pelos patógenos 

intramamários e da perda de lactose da glândula para a corrente sanguínea, devido ao 

aumento da permeabilidade da membrana, que separa o leite do sangue, levando à 

excreção da mesma na urina (Rangel et al., 2009; Alberton et al., 2012).  

A lactose é um dos principais determinantes do volume de leite, pois ela representa 

cerca de 50,0% da pressão osmótica do leite e, assim, controla o volume de água no leite. 

Desta forma, a enzima lactose sintetase apresenta importante função no controle do volume 

de leite. Em relação à lactose a variação pela nutrição é quase inexistente, exceto se os 

animais estiverem com restrição alimentar intensa, o que favorece o estado de subnutrição 

(Rossi, 2012).  
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Qualidade do leite 

A qualidade do leite é um tema bastante discutido no cenário brasileiro de produção 

leiteira, sendo definida como o parâmetro de composição química, características físico-

químicas e higiene, ou seja, livre da adição de substâncias e/ou remoção de componentes; 

de sua composição química e características físicas e de sua deterioração microbiológica e 

presença de patógenos (Roma Júnior et al., 2009).  

A presença e os teores de proteína, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas são 

determinantes para a qualidade da composição, que, por sua vez, é influenciada pela 

alimentação, manejo, genética e raça do animal.  

 Além destes fatores supracitados, aspectos inerentes a cada animal, como o período 

de lactação, o escore de condições corporal e o estresse também podem influenciar a 

qualidade da composição. De acordo com Barbosa et al. (2010) para que se obtenha leite 

de boa qualidade, é necessária relação direta entre o animal, a qualidade e composição da 

alimentação e o manejo pós ordenha, onde, erros podem interferir nas características 

físicas, químicas, sensoriais e microbiológicas, podendo desencadear um produto não 

desejável à saúde do consumidor final.  

Qualidade tem sido um tema recorrente quando se pensa em alimentos seguros e 

também favorece a agregação de valor. Ela está diretamente ligada à competitividade e 

rentabilidade e o seu controle é fundamental para garantir a segurança do alimento 

colocado à disposição do consumidor, possibilitar a otimização do uso de recursos e 

viabilizar a conquista e manutenção de mercados (Barbano et al., 2006; Galvão Junior et 

al., 2010; Ruegg, 2011).  

 Ao se referir à qualidade do leite, deve-se ater principalmente à qualidade da 

matéria-prima, que é ponto de extrema importância no processo de inserção do Brasil no 

mercado mundial de lácteos. Essa questão envolve mudança radical nas normas de 
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recepção do leite, considerando a contagem bacteriana, a crioscopia, a acidez, as células 

somáticas etc. Também, o respeito às normas de origem, como refrigeração na 

propriedade, coleta a granel e ordenha mecânica, conforme preconizado no Programa de 

Melhoria da Qualidade do Leite (Roma Júnior et al., 2009).  

Tal evidência promove rendimentos industriais superiores e também aumento no 

prazo de validade e na padronização dos produtos derivados. Dessa forma, é importante 

para a indústria de laticínios selecionar leite com elevada estabilidade térmica quando o 

destino da matéria-prima for a elaboração de produtos que serão submetidos a tratamentos 

térmicos intensos com vida de prateleira longa, tais quais leite em pó e leite UHT 

(Alberton et al., 2012). 

Embora o país possua posição de destaque na produção de leite no cenário mundial, 

a produtividade e a qualidade do leite produzido ainda estão aquém das exigências para 

que o produto seja de fato competitivo.  

Fatores que interferem na qualidade do leite 

A composição e a qualidade do leite de vaca são influenciadas por diversos fatores. 

Dentre estes, aqueles extrínsecos aos animais, tais como nutrição, manejo e condições 

sanitárias do rebanho e os intrínsecos aos animais que são o genótipo e a fisiologia, dentre 

outros (Ribeiro et al., 2009). 

Nutrição  

As características individuais do leite e do manejo dos animais deveriam ser 

aproveitadas para monitorar a produção e alcançar o incremento da qualidade do leite em 

decorrência do melhoramento genético. Os fatores nutricionais exercem influência nos 

componentes do leite. Dentro de cada genótipo a composição do leite pode variar como 

resultado da seleção genética, da qualidade e da dieta fornecida aos animais (Rosa et al.,  

2012; Reis et al., 2012).  
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A alimentação é sem dúvida um fator base para qualquer ramo da produção animal 

e na bovinocultura de leite não seria diferente, de modo que a composição do alimento das 

vacas lactantes influencia diretamente na constituição do leite produzido. Se há excesso de 

algum nutriente, como por exemplo, proteína, isto poderá ocasionar o aumento na proteína 

bruta do leite, diminuindo a qualidade, pois o excesso de proteína pode ser excretado na 

forma de ureia, provocando sabor e odor estranhos no leite (Pales, 2005).   

Independente do sistema de produção, a alimentação inadequada ofertada às vacas 

leiteiras é uma das principais causas dos problemas relacionados à qualidade do leite 

(Gonzalez et al., 2004). Portanto, medidas corretivas no manejo da nutrição, com 

fornecimento de volumoso e concentrado de qualidade para as vacas de maior capacidade 

de produção, seria uma alternativa recomendada para os rebanhos (Andrade et al., 2009). 

Água 

A água é usada na atividade leiteira, tanto para a higiene dos tetos dos animais, 

quanto para limpeza dos utensílios e equipamentos usados durante a ordenha, e pode ser 

grande fonte de contaminação bacteriana para o leite, representando riscos para a saúde do 

animal, qualidade do produto e saúde do consumidor.  A água usada no ambiente de 

ordenha para limpeza, tanto das tetas dos animais como dos equipamentos de ordenha, 

pode atuar como via de transmissão de microrganismos para a glândula mamária, uma vez 

que a água com alta contagem de bactérias possibilita a veiculação da população bacteriana 

diretamente para o leite (Guerra et al., 2011; Rangel et al.,2014). Há estimativas de que 

grande parte das fazendas leiteiras use, em seu processo de produção, fontes de água sem 

tratamento prévio, elevando principalmente a Contagem Bacteriana Total (CBT) do leite, 

inviabilizando, assim, a obtenção de derivados lácteos que atendam aos padrões 

microbianos exigidos pela legislação em vigor.  
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A água usada durante o processo da ordenha deve ser semelhante àquela destinada 

ao consumo humano. As principais características físico-químicas da água relevantes no 

processo de limpeza e desinfecção na ordenha são a dureza e o pH. Quando a água é 

considerada semidura, dura ou muito dura, há diminuição significativa da eficiência da 

limpeza das ordenhadeiras mecânicas, refletindo negativamente sobre a qualidade do leite 

(Guerra et al., 2011; Rangel et al., 2015). No que diz respeito ao pH da água, indica-se uso 

de água com pH próximo da neutralidade, pois quando muito baixo, ácido, ou elevado, 

afetará nas soluções de limpeza com detergentes ácido ou alcalino (Santos e Fonseca, 

2007; Carvalho, 2002; Rangel et al., 2015).   

Manejo de Ordenha 

O manejo de ordenha bem como todos os utensílios e equipamentos envolvidos na 

retirada do leite e especialmente os cuidados higiênicos do ordenhador, são capazes de 

garantir aos consumidores de derivados lácteos, produtos de melhor qualidade. Durante a 

ordenha o leite está sujeito às mais variadas fontes de contaminações (ar, solo, poeira, 

fragmentos de ração, esterco, insetos, mãos do ordenhador, baldes, latões, filtros e outros 

utensílios usados na ordenha e transporte, etc.), devendo logo após a obtenção, ser filtrado 

para eliminar esses contaminantes e em seguida passar por refrigeração imediata (Silva, 

2008; Carvalho et al., 2013).  

 Nesse contexto, torna-se de grande importância avaliar a qualidade do leite obtido 

através da ordenha manual ou mecânica em sistemas de produção de leite.  Os resultados 

indicam que o tipo de ordenha manual ou mecânica pode influenciar na qualidade do leite, 

e que os sistemas de produção que realizam a ordenha mecânica merecem maior atenção 

quanto aos aspectos de higiene, especialmente utensílios e equipamentos que estão 

envolvidos na obtenção do leite (Carvalho et al., 2013; Rangel et al., 2014).      
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Devido a estes fatores, investir em qualidade tornou-se um papel fundamental para as 

indústrias. A qualidade do leite e dos produtos lácteos disponibilizados pela indústria, para 

o mercado interno ou para exportação, depende da qualidade da matéria-prima recebida 

para processamento (Pales, 2005).  

Contagem de células somáticas 

A contagem de células somáticas (CCS) é a principal característica usada para o 

diagnóstico de mastite subclínica e tem sido usada como importante ferramenta para o 

monitoramento da qualidade do leite e da saúde da glândula mamária. As células somáticas 

no leite são constituídas por células de defesa e epiteliais. As células de defesa são os 

leucócitos, células que migram para o úbere quando este sofre alguma agressão, defesa 

natural, como, por exemplo, nos casos de infecções. A contagem de células somáticas 

(CCS) aumenta significativamente logo após a instalação de infecção na glândula mamária, 

sendo, portanto uma técnica importante para monitorizar o status inflamatório das 

glândulas mamárias em produção (Voltolini et al., 2001; Pol e Ruegg, 2007; Araújo et al., 

2012; Alberton et al., 2012; Ruegg, 2011).  

A CCS no leite de tanque é uma ferramenta valiosa na avaliação do nível de mastite 

subclínica no rebanho, na estimativa das perdas quantitativas e qualitativas de produção do 

leite e derivados, como indicativo da qualidade do leite produzido na propriedade e para 

estabelecer medidas de prevenção e controle da mastite (Dufour et al., 2011; Rhoda e 

Pantoja, 2012; Oliveira et al., 2013; Galvão Júnior et al., 2010). 

A extensão do aumento da CCS e as mudanças na composição do leite estão 

diretamente relacionadas com a superfície do tecido mamário, atingido pela reação 

inflamatória. Portanto, há relação direta entre a CCS e a concentração dos componentes do 

leite (Barbano et al., 2006; Rossi,et al., 2012). 
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Altas CCS representam significativas perdas em produção, devido à formação de 

tecido cicatricial na região alveolar, em substituição ao epitélio secretor da glândula 

mamária. A mastite subclínica é responsável por perdas de 70,0% a 80,0% na produção de 

leite.  O maior efeito econômico ocorre nas formas subclínicas, onde os diferentes agentes 

etiológicos aumentam o numero das células somáticas e este aumento traz como 

consequência uma diminuição da produção de leite (Andrade et al., 2009; Ruiz et al., 2012; 

Oliveira et al., 2013).  

O aumento observado na CCS, entre a 3ª e 5ª lactação é prejudicial aos produtores, 

pois é justamente na 3ª e 4ª lactação que ocorre o pico de produção da vaca. Ressalta-se 

que o aumento da CCS pode levar a diminuição da produção, ao descarte do leite a 

despesas com tratamento da mastite e o descarte precoce da própria matriz (Rossi, 2012).  

A CCS vem sendo considerada medida padrão para avaliação da qualidade do leite, 

pois está relacionado com a composição centesimal, rendimento em produtos lácteos e 

segurança alimentar. Para os produtores de leite possui alta relevância, por estar ligada a 

saúde das glândulas mamárias das vacas, podendo ser indicada como principal fator para as 

perdas significativas de produção e alterações da qualidade do leite (Rodrigues et al., 2005; 

Bueno et al., 2008; Carvalho et al., 2013; NMC, 2013).  

Para a indústria, esse parâmetro se torna importante, porque altas contagens de 

células somáticas estão associadas a quedas no rendimento, na produção de derivados e a 

alterações organolépticas no leite e derivados, bem como à redução na vida de prateleira. A 

industrialização do leite com altas contagens de células somáticas está correlacionada com 

a redução no rendimento dos queijos, aumento do conteúdo de água, baixa taxa em 

rendimento do coágulo e a alterações negativas nas propriedades sensoriais, como defeitos 

de textura e elevada perda de sólidos no soro (Barbano et al., 2006; Santos e Fonseca, 

2007; Lopes et al, 2011; Alberton et al., 2012). 
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Contagem Bacteriana Total 

A contagem bacteriana total (CBT) é comumente usada para avaliar a qualidade 

bacteriológica do leite a granel. Os fatores que são mais importantes para alcançar uma 

CBT baixa são a boa higiene, resfriamento rápido, refrigeração e coleta frequente do leite. 

Em relação à CBT, a higiene de ordenha tem grande importância, pois mesmo o leite 

produzido com baixas contagens será contaminado em sistema canalizado quando não 

forem observadas as medidas de higiene na lavagem dos equipamentos, assim como a troca 

periódica de alguns componentes do sistema (Saran Netto et al., 2011; Alberton et al., 

2012; Carvalho et al., 2013).       

O valor de CBT é influenciado pela umidade ambiental e precipitação 

pluviométrica. A maior umidade no solo aumenta a quantidade de lama nos úberes dos 

animais, e isso parece ser fator predisponente para o aumento de CBT, em associação ao 

regime de criação semi-intensivo, que implica em maior quantidade de sujidade no entorno 

da sala de ordenha (Bueno et al., 2008; Alberton et al., 2012).  

Os níveis de CBT e CCS interferem de forma negativa sobre a maioria dos 

parâmetros da qualidade do leite. Observou-se diminuição significativa na CBT e aumento 

no teor de ST, mas a CCS mostrou tendência de alta, indicando falta de controle eficiente 

das mastites (Alberton et al., 2012).  Tanto a CCS quanto a CBT requerem do produtor o 

maior emprego de tecnologia, mão de obra qualificada e melhor escolha de animais para o 

rebanho, pois atualmente apenas produzir não é mais suficiente para fechar a dura 

concorrência mercadológica, onde os consumidores exercem papel principal no mercado 

(Pales, 2005; Barbano et al., 2006). 

Em geral, os incentivos por qualidade variam entre as indústrias ou cooperativas, 

mas a contagem de células somáticas, a contagem total de bactérias, a ausência de resíduos 



30 
 

de antibióticos e outros inibidores são os principais quesitos contemplados para aferir a 

qualidade do leite (Roma Junior et al., 2009; Alberton et al., 2012). 

Composição e qualidade do leite produzido por bovinos mestiços 

Os primeiros estudos sobre composição e qualidade do leite trataram da fração total 

de cada constituinte, principalmente, no leite produzido pelas raças europeias e em 

condições temperadas. Pouco se sabe, entretanto, do perfil dos constituintes e qualidade do 

leite produzido no ambiente tropical, e, particularmente, do Zebu e seus cruzamentos, 

importantes recursos genéticos para produção de leite nos trópicos. Muito se fala também 

sobre as diferenças entre o leite de raças taurinas e de zebuínas nas condições do país, mas 

concretamente não há resultados que permitam concluir sobre tudo o que se afirma. 

Comparando a produção e a qualidade do leite de vacas ½ sangue pertencente aos grupos 

genético holandês e pardo-suíço, não observaram diferenças na produção de leite.  

Alguns estudos têm sido realizados para averiguar a qualidade e composição do 

leite de algumas raças leiteiras existentes no país e os fatores responsáveis pela variação 

nestas características, de modo a permitir o estabelecimento de práticas adequadas de 

nutrição, manejo e/ou de seleção. Fatores genéticos, associados aos fatores climáticos, 

procedimentos de higiene adotados no rebanho, estágio de lactação, tecnologias de 

fabricação, dentre outros, são responsáveis pelas diferenças encontradas nos produtos 

lácteos, especialmente nos queijos (Oliveira, 2007; Reis et al., 2007; Paula et al., 2008; 

Freitas Filho et al., 2009).  

Desta forma, os programas de melhoramento genético em execução no país têm 

dado suas contribuições para a melhoria da composição do leite de raças puras e 

cruzamentos e, tem fornecido informações sobre os valores genéticos para produção de 

gordura, lactose, proteína e sólidos totais, que permitam ao produtor incluir em seus 



31 
 

objetivos de seleção ou cruzamentos com vistas ao aumento do desempenho produtivo em 

características da composição do leite (Peixoto et al., 2013; Verneque et al., 2013). 

Recentemente, com vistas a maximizar o rendimento na produção industrial de 

lácteos e atender às novas exigências do mercado consumidor interno e externo, um novo 

cenário vem sendo construído. A indústria brasileira passou a remunerar o produtor não 

apenas pelo volume de leite, mas também pela qualidade e teor de seus constituintes. 

Afinal, a matéria-prima de melhor qualidade está associada ao maior rendimento industrial, 

redução dos custos de produção, oferta de produto de melhor qualidade ao consumidor, 

aperfeiçoamento tecnológico da produção e produtos lácteos e tempo prolongado de vida 

de prateleira, com consequente aumento da competitividade do leite e derivados (Barbano 

et al., 2006; Costa et al., 2008; Clemente et al., 2009).   

 A produção de leite em gado mestiço apresenta determinadas peculiaridades 

quanto à fisiologia da lactação quando comparada a raças especializas para a produção de 

leite, com destaque para a raça Holandesa. Esta se mostra mais produtiva, porém seu leite 

conte menor concentração de lipídios e proteínas do que o da raça Girolando e dos animais 

mestiços, os quais apresentam características do leite e de produção diária semelhante entre 

si. É necessário ressaltar que a raça Holandesa vem sendo selecionada para produção de 

leite há centenas de anos, enquanto o trabalho de melhoramento genético das raças 

zebuínas para a produção leiteira é muito recente (Oliveira, 2002; Glória, 2008; Miranda e 

Freitas, 2009; Mello Lima, 2011; Reis et al., 2012). 

Leite de Tanque 

       O tanque de expansão, também chamado de tanque de resfriamento ou tanque de 

expansão direta, é um equipamento que recebe e armazena o leite a granel, promovendo 

seu resfriamento e dispensando o uso do latão (Melo et al., 2007). 
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    A Instrução Normativa 62/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, estabelece a refrigeração do leite a 4 °C e seu armazenamento na 

propriedade rural por um período máximo de 48 horas, visando diminuição da 

multiplicação de microrganismos mesófilos (Ângelo et al., 2014). 

A granelização, embora tenha possibilitado a melhoria da qualidade do leite 

recebido pela indústria, pela diminuição da multiplicação de microrganismos mesófilos, os 

quais aumentam a acidez do leite, tem prejudicando seu beneficiamento. A estocagem do 

leite à temperaturas de refrigeração tem substituído a microbiota de bactérias deteriorantes 

mesofílicas por uma microbiota de bactérias psicrotróficas, já que esta temperatura não é 

capaz de controlar o desenvolvimento desses microrganismos. Os psicrotróficos são 

microrganismos capazes de se multiplicarem a baixas temperaturas (< 7°C), embora a 

temperatura ótima de crescimento seja maior. Não constituem um grupo taxonômico 

específico, pois estão distribuídos em aproximadamente 15 gêneros distintos. São 

encontrados no leite em decorrência de falhas nos procedimentos de limpeza e sanitização 

durante a produção (Ângelo et al., 2014). 

Em relação à composição do leite de tanque, o maior percentual de gordura no leite 

foi observado, inicialmente, nas amostras obtidas no outono. Com a rotina das coletas 

individuais confirmaram-se estes dados também no inverno, pois o outono e o inverno são 

as estações de maior disponibilidade de forrageiras. Já os teores de gordura nas amostras 

de tanque reforça a importância da análise individual do leite para avaliação fidedigna 

(Rosa et al., 2012).  

 As mudanças no teor de proteína no leite das vacas, no tanque de expansão ou 

individualmente, podem ocorrer ao se manipular a dieta dos animais nas distintas estações 

do ano. No entanto, o efeito da manipulação da dieta nos teores de proteína se mostra 

menos evidente que as modificações nos teores de gordura. O percentual de proteína tanto 
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das amostras de tanque, quanto nas individuais, foi similar, no entanto, no final do outono 

e início do inverno, esse teor foi superior ao das demais estações, coincidindo, justamente, 

com a maior oferta de forrageiras. Esperava-se maior teor proteico no leite de amostras de 

rebanhos com sistema especializado de produção devido ao melhor aporte nutricional 

ofertado neste sistema (Rosa et al., 2012). 

  Quanto à lactose, observa-se elevação do seu teor no leite devido ao aporte 

crescente de nutrientes. Os animais criados no sistema de produção semiespecializado 

apresentaram maior teor de lactose nas amostras de tanque e individuais (Rosa et al., 

2012). A lactose é o principal substrato das bactérias mesófilas que colonizam o leite no 

tanque de resfriamento. Portanto, o aumento da CCS pode estar associado à diminuição da 

lactose do leite no tanque de resfriamento (Silva et al., 2014).   

 A contagem de células somáticas no tanque (CCST) constitui um importante 

recurso para o monitoramento da qualidade do leite e da saúde da glândula mamária nos 

rebanhos, por indicar a ocorrência de mastite subclínica e de possíveis perdas econômicas 

dela decorrentes (Philpot e Nickerson, 1991;  Lopes et al., 2011; Ruegg, 2011; Cicconi-

Hogan et al., 2013; NMC, 2013).  A CCST relaciona-se diretamente com a composição do 

leite, riscos de contaminação do leite com antibióticos e probabilidade da presença de 

bactérias zoonóticas patogênicas (Pales, 2005; Barbano et al., 2006).  

              Higienização inadequada do tanque resfriador também contribui para o 

comprometimento da qualidade microbiológica do leite (Alberton et al., 2012; Rangel et 

al., 2015). 



34 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a composição (gordura, proteína, lactose) e qualidade higiênica sanitária 

(CCS, CBT) do leite em tanques de expansão de rebanhos comerciais das raças Guzerá-PO 

e Guzolando1/2 sangue (½ Guzerá x ½ Holandês) nas estações seca e chuvosa, no estado 

do Ceará. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado nas Fazendas Potrinha e São Carlos, ambas particulares, 

localizadas no município de Madalena-CE, a  latitude de 04° 51’ 25’’sul e a uma longitude 

de 39° 34’ 37’’ oeste, com  altitude média de 299 metros acima do nível do mar, estado do 

Ceará, na Mesorregião dos Sertões Cearenses, pertencente à micro região do sertão de 

Quixeramobim. O clima é classificado como As tropical com estação seca (Köppen-

Geiger). A precipitação pluviométrica média varia entre 600 mm a 1000 mm anuais.  

Em virtude da baixa pluviosidade durante o período experimental, os animais foram 

mantidos em regime de confinamento, recebendo silagem de sorgo e milho como 

volumoso, e ração concentrada composta por Farelo de soja (18,2%), Milho grão moído 

(75,80%), Calcário calcitico (2,80%), Sal comum (1,00%), Sal mineral (1,70%) e Ureia 

Pecuária (0,50%).  

Em ambas as propriedades as vacas eram ordenhadas duas vezes ao dia (05h e 14h), 

em ordenhadeiras mecanizadas. A sala de ordenha era equipada com uma ordenhadeira 

mecânica duplo seis, do tipo fila indiana, com linha de leite canalizada até o tanque de 

expansão. O rebanho da Fazenda Potrinha (Fazenda 1), no ano de 2012, foi composto 

exclusivamente por animais da raça Guzerá, totalizando no período, 813 animais em 

ordenha, puros de origem, registrados pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 

(ABCZ), participantes das provas zootécnicas do Programa de Melhoramento Genético das 

Raças Zebuínas (PMGZ), Controle Leiteiro (CL) e Controle de Desenvolvimento Ponderal 

(CDP). Quanto à Fazenda São Carlos (Fazenda 2), o rebanho, nos anos de 2012 e 2013, foi 

composto por animais Guzolando (½ Guzerá x ½ Holandês), totalizando 2.180 vacas em 

ordenha, todas registradas na ABCZ, na categoria Certificado de Controle de Genealogia 

(CCG).  
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Para a Fazenda Potrinha, foram consideradas válidas apenas as coletas e análises 

realizadas no ano de 2012, uma vez que no ano de 2013 o rebanho Guzolando foi 

incorporado à propriedade, levando à mistura dos leites oriundos dos dois grupos genéticos 

no tanque de expansão.  

Foram analisados os dados referentes a 15 meses de coletas: de julho de 2012 a 

setembro de 2013. O procedimento de coleta do leite foi realizado diretamente no tanque 

de expansão, após homogeneização por meio de agitação mecânica. Foram coletadas 214 

amostras, sendo 107 em frascos (40 ml) contendo o conservante Bronopol® e 107 em 

frascos (50 ml) contento Azidiol®. As amostras foram identificadas, mantidas sob 

refrigeração entre (2°C e 6°C) e enviadas para um laboratório pertencente a Rede 

Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL), em Piracicaba, SP, onde foram realizadas 

análises dos componentes do leite: gordura, proteína e lactose; contagem de células 

somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT).  

As análises de composição do leite foram realizadas eletronicamente por absorção 

infravermelha no equipamento Bentley 2000® (BENTLEY Instruments Inc., Chasca MN, 

EUA).  A contagem de células somáticas (CCS) foi determinada utilizando a contagem 

eletrônica por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (IVTF), com 

o equipamento MILKO SCAN ™ (FOSS, Denmark). A CBT foi analisada por meio da 

metodologia de citometria de fluxo, usando-se o equipamento Bactocount® (BENTLEY 

Instruments Inc., Chasca MN, EUA). Para garantir confiabilidade dos registros, foram 

excluídos valores nulos para contagem bacteriana e contagem de células somáticas, bem 

como valores de gordura abaixo de 2,0% e acima de 5,0%. A contagem de células 

somáticas foi transformada em logaritmo natural pela equação Ln (CCS+1), para atender 

as pressuposições da análise de variância. Este procedimento tem o intuito de contornar o 
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fato da CCS não possuir distribuição normal, e desta maneira não apresentar relação linear 

com a produção de leite. 

Além dos grupamentos genéticos Guzerás e Guzolando, foram definidas também 

como variáveis experimentais as estações climáticas, a saber: Verão (Estação 1), 

compreendendo os meses de janeiro, fevereiro e março, inicio do período  chuvoso; 

Outono (Estação 2)  compreendendo abril, maio e junho, final do período chuvoso ; 

Inverno (Estação 3) compreendendo julho, agosto e setembro; e Primavera ( Estação 4) 

compreendendo outubro, novembro e dezembro. Os dados foram tabulados e 

posteriormente submetidos à analise de variância e ao teste “F” de Fischer. As diferenças 

entre as médias foram comparadas utilizando-se o teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade para o erro tipo I. Os procedimentos estatísticos foram efetuados utilizando-

se o programa Statistical Analysis System (SAS 2003). 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

As composições médias do leite dos dois grupamentos genéticos estudados 

encontram-se dispostas nas Tabelas I e II.  

Tabela I. Composição e qualidade higiênico-sanitária do leite de vacas Guzerá-

PO 

Variável Média ± DP CV (%) Mínimo Máximo 

Composição 

Gordura (%) 4,57±0,33 7,24 3,70 5,00 

Proteína (%) 3,71±0,14 3,76 3,49 3,92 

Lactose (%) 4,67±0,07 1,44 4,53 4,82 

Qualidade higiênico-sanitária do leite 

CCS (10³ cls/mL) 392,33±85,22 21,72 188,00 590,00 

ECS (log cel/mL) 0,086±0,003 4,01 0,07 0,09 

CBT (10³ UFC/mL) 51,62±32,40 62,77 13,00 43,00 

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; ECS = escore de células somáticas. 

 

Os dados referentes aos teores de gordura, proteína e lactose são semelhantes aos 

descritos por Ribeiro et al. (2009) para a raça Guzerá, mostrando a influencia da raça na 

composição do leite, especialmente em gordura e proteína e também a relação entre esses 

componentes.  O percentual de proteína do leite está positivamente correlacionado com o 

percentual de gordura (Rangel et al.,2014).  

Já Ribeiro Neto et al. (2012), trabalhando com bovinos mestiços, também na região 

Nordeste, encontrou valores médios inferiores para os componentes  gordura (3,66 ±0,53), 

proteína (3,16±0,22) e lactose (4,41±0,18), e valores médios superiores para CCS 

(564,95±653,56) e CBT (1.190,68±1.384,61).  

Os valores mínimo e máximo de CCS para a raça Guzerá estão de acordo com os 

resultados encontrados de Langoni et al. (2011), que trabalharam com leite cru de tanque e 

verificaram valores entre  200.000 e 586.000 células/ml.  
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Na Tabela II, encontram-se os valores que descrevem a qualidade do leite das vacas 

da raça Guzolando (½ sangue Holandês x ½ sangue Guzerá) na fazenda II (São Carlos). Os 

dados estão próximos daqueles relatados por Signoretti et al. (2013), quando avaliaram a 

composição do leite de vacas mestiças, mantidas em pastagem de capim Tanzânia irrigado, 

e suplementadas com  concentrado, em que foram apresentados os seguintes teores: 

gordura (4,46±0,06), proteína (3,40±0,03), lactose (4,41±0,02) e CCS (360±34).   

Tabela II. Composição e qualidade higiênico-sanitária do leite de vacas Guzolando  

Variável Média ± DP CV Mínimo Máximo 

Composição  

Gordura (%) 4,05±0,26 6,52 3,44 5,00 

Proteína (%) 3,39±0,15 4,33 3,14 3,70 

Lactose (%) 4,61±0,07 1,58 4,47 4,75 

Qualidade higiênico-sanitária 

CCS (10³ cls/mL) 884,21±412,1 46,61 357,00 2009,00 

ECS (log cel/mL) 0,19±0,006 7,12 0,08 0,11 

CBT (10³ UFC/mL) 138,70±229,11 165,17 7,00 1373,00 

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; ECS = escore de células somáticas.  

 

Os teores de gordura obtidos nesta pesquisa são superiores àqueles citados na 

literatura para animais especializados na produção de leite. De fato, animais zebuínos 

apresentam maior teor de gordura no leite quando comparados aos animais da raça 

Holandesa (Fonseca e Santos, 2000). Mello Lima (2011) encontrou 3,00% de gordura no 

leite de animais da raça Holandesa e 3,98% no leite de animais Jersey. É possível que os 

teores de gordura encontrados sejam explicados pelo efeito de diluição dos componentes 

do leite no volume de leite produzido. Tal efeito foi destacado por Venturini et al. (2007), 

ao afirmarem que de maneira geral, o conteúdo de gordura do leite é inversamente 

proporcional à quantidade de leite produzido. Reis et al. (2012) também verificaram teores 

de gordura no leite para animais mestiços Bos taurus x Bos indicus  entre: 3,43% e 3,63%, 

respectivamente.  
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Ainda, cabe ressaltar que a composição verificada para o leite dos animais 

Guzolando pode resultar dos efeitos da complementaridade entre as raças, prática que 

favorece a conjugação das características desejáveis de cada raça e a exploração da 

heterose (Carneiro et al., 2007). Especificamente neste caso, percebe-se que os animais da 

raça Guzerá, quando cruzados com animais Holandeses, contribuíram para a produção de 

leite com percentual de gordura superior aos 3,00% relatados por Mello Lima (2011).  

Na Tabela III encontra-se a composição do leite de tanque do Guzolando de acordo 

com os anos de coleta e estações do ano.  O teor de gordura do leite não variou de acordo 

com o ano e estações do ano. Para a proteína, verificou-se maior percentual da mesma no 

leite no ano de 2012, sem variações de acordo com as estações do ano. O teor de lactose foi 

maior durante o ano de 2012 e durante o inverno e primavera. Já para a CCS e CBT, foram 

observados, no ano de 2012, valores bem inferiores aos obtidos durante o ano de 2013. No 

que diz respeito às estações do ano, a CCS e CBT apresentaram os menores valores 

durante a primavera, com variações nas demais estações do ano.  

É sabido que o teor de gordura do leite varia de acordo com fatores genéticos, e 

ambientais (Ribeiro et al. 2009), com destaque para o manejo nutricional, salientando que a 

qualidade da forragem e a relação volumoso:concentrado interferem no percentual de 

gordura do leite (Venturini et al., 2007; Rosa et al., 2012; Rangel et al.,2014; Taffarel et 

al., 2015). 

Assim, como não houve variação na composição genética do rebanho e, ainda, 

como os animais foram mantidos em regime de confinamento ao longo do experimento, 

consumindo silagem e concentrado, é possível compreender a ausência de efeito no teor de 

gordura do leite de tanque da fazenda II.  
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Tabela III. Composição e parâmetros higiênico-sanitários do leite de vacas 

Guzolando de acordo com o ano e estações do ano 

Variável Gordura (%) Proteína (%) Lactose (%) CCS
¹ 

CBT²
 

Ano 

2012 4,10
a 

3,44
a 

4,65
a 

682,80
b 

25,45
b 

2013 4,03
a 

3,30
b 

4,56
b 

1277,00
a 

178,13
a 

Estação 

Verão 4,05
a 

3,30
a 

4,58
b
 1082,83

b
 169,08

a 

Outono 4,07
a 

3,37
a 

4,56
b
 1349,00

a 
179,71

a 

Inverno 3,96
a 

3,39
a 

4,59
ab

 1009,50
b
 83,50

ab
 

Primavera 4,17
a 

3,36
a 

4,65
a 

657,27
c
 28,82

b 

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade para o erro tipo I. 
¹
10

3
 células/mL; ²UFC/mL.  

 

No que diz respeito ao teor de proteína do leite, a ausência de efeito das estações do 

ano sobre esta variável também poderiam ser explicadas pelo manejo nutricional, que não 

variou ao longo do período de coleta das amostras. Segundo Rosa et al. (2012), o efeito da 

manipulação da dieta nos teores de proteína se mostra menos evidente que as modificações 

nos teores de gordura, portanto, se não houve variação do teor de gordura, não era esperada 

variação no teor de proteína. É possível que esta pequena variação para o teor de proteína 

observada de acordo com os anos tenha decorrido de fatores secundários como produção 

de leite e ordem de parto, (Galvão Júnior et al., 2010). Valores elevados de produção 

condicionam menores teores de gordura e proteína no leite (Peres, 2001; Kgole et al., 

2012). 

Em estudo desenvolvido no estado do Paraná, Ribas et al. (2014) citaram que altas 

temperaturas ambientais são consideradas como responsáveis por redução no conteúdo de 

proteínas totais no leite.  

  Os teores de lactose encontrados estão de acordo com os valores reportados pela 

literatura para animais zebuínos (Ribeiro et al., 2009; Galvão Júnior et al., 2010; Rangel et 
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al., 2014). Poucos trabalhos relatam variações no teor de lactose do leite, pois normalmente 

não há muita variação neste componente de acordo com fatores genéticos e ambientais 

(Signoretti et al., 2013). Todavia, percebe-se, neste estudo, que as variações nos teores de 

lactose do leite acompanharam as variações ocorridas para CCS. Este comportamento 

poderia ser explicado pela ideia defendida por Silva et al. (2014), os quais citaram que a 

lactose é o principal substrato das bactérias mesófilas que colonizam o leite no tanque de 

resfriamento, sendo possível que a diminuição e/ou aumento da CCS tenham causado 

aumento e/ou diminuição dos teores de lactose do leite. A redução também poderia ser 

explicada pela perda de lactose da glândula mamária para o sangue, devido a mudanças na 

permeabilidade da membrana separatória, proporcionada pelo quadro inflamatório da 

mastite (Rangel et al., 2009; Ruegg, 2011). 

Segundo a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Brasil, 2011), a partir de 01 de julho de 2015, no Nordeste, os máximos 

valores permitidos para a CCS e CBT do leite cru refrigerado são de 500.000 células/mL e 

300.000 UFC/mL, respectivamente. Os valores contidos na Tabela III para tais parâmetros 

se mostram muito superiores àqueles regidos pela normativa.  

Todavia, é importante esclarecer, que na fazenda II foi detectado problema de 

infecção das matrizes leiteiras com Sthaphylococcus aureus durante o período 

experimental. Os estafilococos são importantes agentes causadores de mastites, 

destacando-se, entre eles, o S. aureus, como patógeno das mastites classificadas como 

contagiosas (Sá et al. 2004). Este fato justificaria os elevados valores obtidos para CCS, já 

que, segundo Müller (2002), a extensão do aumento da CCS está diretamente relacionada 

com a superfície do tecido mamário atingido pela reação inflamatória. Para os valores da 

CBT, a infecção do rebanho também justificaria os valores elevados, pois, Segundo Beloti 
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et al. (2011), as práticas que previnem a mastite são, em boa parte, as mesmas que evitam a 

contaminação do leite, de modo que a CCS e CBT estão positivamente correlacionadas.  

Cabe ressaltar que os resultados encontrados para os parâmetros higiênico-

sanitários do leite reforçam a ideia de que o manejo empregado na obtenção do leite pode 

influenciar na sua qualidade (Carvalho et al., 2013), sobretudo em propriedades que usam a 

ordenha mecanizada. Vallin et al. (2009) observaram que a média da CBT encontrada em 

propriedades com ordenha mecânica foi em torno de três vezes maior do que a média 

encontrada em propriedades com ordenha manual. Esta situação torna-se ainda mais grave 

quando existem agentes infecciosos de alto contágio, como o S. aureus, fazendo-se 

necessário, nestes casos, destinar mais atenção ao processo de limpeza e sanitização da 

ordenhadeira e de todos os instrumentos envolvidos no processo de obtenção e 

conservação do leite.  
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CONCLUSÃO 

Os animais da raça Guzerá produzem leite com maior concentração de gordura, 

proteína e lactose, que contribuem para elevar os sólidos totais e refletem, positivamente, 

no rendimento industrial de lácteos.   

A composição e a qualidade higiênico-sanitária do leite de animais da raça 

Guzolando ½ sangue são influenciadas pelo ano e pelas estações climáticas.  
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