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Introdução
A produção brasileira de leite, em 2008, foi estimada 

em 27,083 bilhões de litros [1]. Pernambuco é o 
segundo estado maior produtor de leite do Nordeste, 
respondendo por 19,7% do leite na região e 2,5% do 
leite brasileiro. A produção pernambucana ultrapassou 
740 milhões de litros de leite em 2007. Deste volume, 
apenas 27% (203 milhões de litros) chegou às 
indústrias de laticínios com inspeção. Nos últimos 
cinco anos, de 2002 a 2007, a quantidade de leite 
produzido no Estado aumentou 92% e o volume de 
leite inspecionado adquirido pelas indústrias aumentou 
114% [2].
    A preocupação do consumidor com produtos que 
forneçam maior segurança alimentar está cada vez 
maior e as indústrias devem se adequar para produzir 
um leite de alta qualidade. Dentre diversos fatores que 
podem causar alteração na composição do leite a 
mastite subclínica está entre as principais doenças em 
fazendas leiteiras, causando grandes prejuízos aos 
produtores, principalmente devido à redução na 
produção de leite [3;4]

Foi com a crescente preocupação a respeito da 
segurança alimentar que o Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou a 
Instrução Normativa Nº  51/2002 (IN51/2002) 
constituída pelos regulamentos técnicos sobre 
produção, identidade e qualidade dos leites Tipos A, B, 
C e Cru Refrigerado no País, bem como a coleta e o 
transporte a granel de leite cru refrigerado. Segundo a 
legislação sanitária federal, todo leite deve ser 
enquadrado em um padrão de qualidade 
predeterminado, sendo de obrigação das empresas que 
o industrializa submetê-lo a testes que determinam sua 
composição, qualidade nutricional e aptidão para 
processamento e consumo humano [5]. A qualidade 
nutricional do leite está estreitamente relacionada com 
as características físico-químicas, sensoriais e 
microbiológicas. Nesse trabalho, objetivou-se verificar 
a qualidade do leite cru refrigerado de tanques 
provenientes de laticínios do Estado de Pernambuco.

Material e métodos
O estudo foi conduzido na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, no Laboratório do Programa de 
Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Nordeste 
(PROGENE), vinculado ao departamento de Zootecnia, no 
período de Janeiro a Maio de 2009.

Foram analisadas amostras de leite cru refrigerado 
proveniente de tanques de dez laticínios do Estado de 
Pernambuco, para determinação dos teores de gordura,
proteína, lactose e sólidos totais e contagem de células 
somáticas (CCS).

As amostras foram coletadas mensalmente de indústria, 
seguindo padrões recomendados pelo laboratório 
(PROGENE). As amostras foram transportadas em caixas 
isotérmicas e acondicionadas em frascos estéreis 
padronizados (40 mL), utilizando-se o conservante 
bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol), para efeito de 
manutenção da qualidade do leite. As análises de gordura, 
proteína, lactose e sólidos totais foram realizadas através 
do equipamento Bentley 2000, da Bentley instruments Inc. 
A CCS foi realizada em contador eletrônico em 1000 
células/mL (Somacount 300, da Bentley Instruments, Inc.).
As informações de composição e CCS do leite foram 
armazenadas em banco de dados para posteriores análises 
estatísticas. Para análise estatística dos dados foi 
empregado o PROC GLM e PROC CORR [6].

Resultados e Discussão
Na tabela 1 encontram-se os teores médios gerais da 

composição química do leite cru refrigerado de tanques de 
laticínios do Estado de Pernambuco. Os desvios-padrão 
para cada componente mostram que a porcentagem de 
sólidos totais apresentou maior variação, seguida da 
porcentagem de gordura e, em menor variação, as de 
proteína e lactose. Pode-se observar que o desvio-padrão 
para CCS foi maior que o valor médio, mostrando-se a 
grande variabilidade desse componente. A composição do 
leite é determinante para estabelecer o seu valor para ser 
processado para indústria [7].

Dentre os componentes químicos do leite, para 
programas de pagamento de leite por qualidade, as



porcentagens de gordura e proteína e a quantidade de 
CCS são bastante valorizados pela indústria láctea. Nas
figuras 1 e 2 pode-se observar que os teores de gordura 
e proteína estão dentro dos padrões exigidos pela IN-
51. De acordo com a figura 3, dois laticínios 
apresentaram médias de CCS que estariam em não 
conformidade com a Instrução Normativa 51; o 
laticínio 3 apresentou CCS de 2.913 x 10³ e o laticínio 
9 com CCS de 2.385 x 10³. Embora os outros laticínios 
estejam apresentando conformidade com a IN51, com 
variação observada de 330,9 a 587,2 x 10³ células 
somáticas por mL, não os isentam de trabalhar para 
redução dessas CCS. Ainda não há parâmetros no 
Brasil e, muito menos no Nordeste, que possibilite 
definir até que grau ou nível deve-se adotar para os 
limites na CCS, entretanto segundo [8], normalmente, a 
CCS de animais sadios se apresenta menor que 280.000 
células/ml de leite. 

Dos constituintes do leite que compõem os sólidos 
totais (ST), o mais importante é a gordura, com 
estimativa de correlação de 0,78. Isto significa que há 
uma relação sinérgica entre esses constituintes do leite 
e que 78% são os mesmos fatores (genéticos e não 
genéticos) que determinam a gordura e os sólidos 
totais. Em segundo plano, em grau de importância, vem 
a proteína e os ST (0,42). A correlação entre proteína e
CCS (0,38) implica em associação positiva e não 
desejada entre esses constituintes. Entretanto, é 
possível que essa relação positiva seja fruto de 
descamação que ocorre no úbere da vaca, aumentando 
a leitura da proteína no leite e ocasionando, dessa 
forma, essa alta e positiva relação. [9;10], verificaram 
correlação positiva entre proteína e CCS, corroborando 
com o resultado. Já a correlação entre lactose e CCS (-
0,49) mostra uma relação de antagonismo entre as 
características e define que altas contagens de células 
somáticas vão implicar, de modo geral, em redução na 
qualidade do leite, o que é muito ruim para a cadeia 
leiteira, pois perde o produtor, a indústria e o 
consumidor. A redução da porcentagem de lactose seria 
resultado de menor síntese deste componente do leite 
em glândulas mamárias infectadas [11], da utilização 
da lactose pelos patógenos intramamários [12] e da 
perda de lactose da glândula para a corrente sangüínea, 
devido ao aumento da permeabilidade da membrana 
que separa o leite do sangue [13].

A qualidade do leite dos laticínios apresentou
composição química dentro dos padrões exigidos pela 
IN-51, porém deve-se trabalhar mais intensivamente 
com os produtores e a indústria para  melhorar a cadeia 
produtiva do leite no Estado.
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Tabela 1. Médias observadas e desvios-padrão de características relacionadas a    
qualidade do leite de tanques de laticínios do Estado de Pernambuco

Característica Número de observações Média ± s*
Gordura 2259 3,4  0,52
Proteína 2322 3,2  0,34
Lactose 2318 4,4  0,31

Sólidos Totais 2306 12,0  0,72
CCS 2327 714,75 x103 1329,54

*s: desvio-padrão

Tabela 2. Correlações entre as variáveis estudadas, nível de significância e número de observações 
consideradas

Proteína Lactose Sólidos Totais CCS
Gordura 0,13 (< 0,0001)

2258
-0,12 (< 0,0001)

2256
0,78 (< 0,0001)

2258
0,10 (< 0,0001)

2259
Proteína -0,24(< 0,0001)

2317
0,42 (< 0,0001)

2304
0,38(< 0,0001)

2322
Lactose 0,25 (< 0,0001)

2303
-0,49 (< 0,0001)

2318
Sólidos Totais -0,04 (0,0925)

2238

                                               FIGURA 1. Teores médios de gordura e proteína do leite de tanques de dez laticínios
                                                                   em função do mês de coleta

                                               FIGURA 2. Composição química (gordura, proteína e lactose) do leite de tanque, em função do 
                                                                   laticínios, analisados durante o período de janeiro a maio/2009

                                              FIGURA 3. Contagem de Células Somáticas do leite de tanques, em função do laticínios, analisados
                                                                 durante os meses de janeiro a maio/2009.


