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Introdução

O leite de vaca contem aproximadamente 3,5 % de 
proteínas do qual 80% está sendo representado por uma 
grande família de fosfoproteínas que são as caseínas e 
15 a 20% as proteínas do soro. O percentual de gordura 
que o leite contem esta diretamente ligada à 
alimentação da mesma (Giannon 1987). A formulação 
adequada raça que será fornecida as vacas leiteiras 
busca disponibilizar todos os nutrientes necessários 
para suprir as suas necessidades físicas para seu sistema 
imunológico funcionando bem, que é denominada 
alimentação de mantença, além deve fornecer os 
nutrientes e as vitaminas necessárias a sintetize do leite 
no plasma sanguíneo. Segundo Giannon (1987) a 
alimentação fornecida às vacas em lactação poderá 
elevar ou baixar a porcentagem de gordura. Enquadra-
se no primeiro caso rações em gordura e fibra e no 
segundo altas quantidades de concentrado e as 
peletizadas, essa variação pode acontecer também de 
acordo com as condições físicas ao parto e numero de 
ordenhas diárias. Logo os objetivos do trabalho foram: 
a) observar a quantidade de leite produzido pelas vacas 
recebendo diferentes alimentos; b)analisar a qualidade 
do leite; c)Estudar as estruturas químicas e 
estereoquímicas dos constituintes das noções 
administrativa
Material e métodos

O presente trabalho foi realizado na disciplina de 
química biológica da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns da Universidade Federal de Pernambuco, no 
período de março a julho de 2009. O mesmo foi 
realizado em três momentos: a – trabalho de pesquisa 
no campo, b- analise laboratorial, c- trabalho em sala 
de aula. No trabalho de campo selecionamos a Fazenda 
de Bezerra do proprietário Davi Victor, a qual supera a 
produção leiteira de vacas girolando, para analisar a 
quantidade e a qualidade de leite a partir de diferentes 
fontes de carboidratos e proteínas (mistura de farelo 
com xérem e capim elefante) (Pennesetum purpurum 
schumack)). A analise laboratorial foi realizado no 
laboratório de química orgânica da UFRPE-UAG, com 
as matérias coletados na visita. As primeiras analises 
valorizadas foram para determinar a qualidade do leite, 

ao pH que foi de 6,66 a 25ºC e a presença de substâncias 
estranhas, com a analise do alimento foi determinado os 
elementos químicos que fazem parte das rações fornecidas 
e a partir disso fazer a inter-relação entre a produção de 
leite e a alimentação. Na sala de aula analisamos as 
esterioquímica dos componentes das rações, determinado a 
sua concentração e composição.

Resultados e discussão

    
   Segundo dados de literatura o leite de vaca contem 
aproximadamente 3,5% de proteínas. Na natureza dos 
experimentos utilizando 200ml de leite o teor de proteína 
foi de 3,48% e a gordura 1,9% . Além da determinação do 
teor de proteína observamos o pH a presença de açúcar, a 
densidade que foi determinada como ajuda de uma proveta 
e balança. O estudo dos rótulos e a composição química 
dos alimentos identificaram-se a presença de grupos 
funcionais como a amida lignina dentre outros. A partir das 
funções orgânicas acima citadas estudou-se alguns 
conceitos como substancias orgânicas e inorgânicas, 
estéroquímica, quiralidade, polaridade, carboidratos e 
gorduras. Na analise de produção da fazenda obtemos o 
resultado de 280 litros com 2 ordenhas diárias e todo o leite 
produzido é fornecida a Perdigão onde o processo e 
transformando em vários subproduto. O melhor período de 
produção é o de inverno na qual ocorre aumento na 
produção de volumoso, entretanto ira ter mais leite, sendo 
produzido por vários produtores o seu preço diminui. A 
concentração de gordura será menor devido à alimentação 
que será maior o consumo de volumoso pela maior 
disponibilidade e sendo resultado também do aumento da 
produção, pois quanto mais leite produzido menor será a 
concentração de gordura. Para um controle de qualidade 
antes das vacas serem ordenhadas é feita a higienização de
seu úbere com água morna e lençóis de papel toalha para 
secar e em seguida é feito um teste de caneca telada com os 
primeiros jatos de leite que irá identificar a presença de 
grumos no leite(são pequenas pedaços do leite 
cristalizado), o que significa que a vaca esta contaminada 
com mastite que é a inflamação da glândula mamaría. Na 
hora das vacas serem ordenhadas as primeiras são as 



novilhas (vacas de primeira cria) e depois é que são 
ordenhadas as mais velhas.

Conclusão

Após todas as analises no leite pode ser observado que 
o teor de albumina e caseína pode sofrer alterações 
significativas com variações de alimentos nas analises 
realizadas com o leite foi identificada a presença de 
substâncias estranhas no leite, e a gordura é o 
componente do leite que mas ocorre variação partir de 
varias fatores. Dentre os constituintes presentes nos 

rótulos estudados identificou-se a presença de grupos 
funcionais, como álcool, aldeído e amida dentre outras.
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Tabela 1: Analise química do leite da vaca.

Açúcar Positivo
Sacarose Negativo

Peroxido de H. Negativo
Amido Negativo
Pus Negativo

pH 6,67 à 25ºC

Cloreto Negativo
Densidade 1,006
Urina Positiva

Proteína 3,48%
Gordura 1,9%

Tabela 2: Resultado da analise do capim.

pH 6,16
Amido Negativo

Proteína Negativo

Caboidrato Negativo

Umidade 7,35%

Lipidios 0,03%

Tabela 3: Resultado da analise do xerém
pH 6,16
Amido Positivo
Proteína Negativo
Carboidrato Positivo
Umidade 14%
Lipidios 0,65%

Tabela4: Composição do capim elefante

Digestibilidade Satisfatória na Primavera, verão e inicio 
de outono, péssima no outono

Palatabilidade Satisfatória no verão
Teor de proteína da matéria seca no verão 14%
Teor de proteína da matéria seca no inverno 6%
Temperatura 25º - 40º C mínima com 15º




