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Resumo: O leite bovino é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro e a produção de leite tem
se intensificado nos últimos anos. Algumas das características do potencial produtivo são demonstradas
pelo aumento na eficiência produtiva dos animais, melhoramento genético constante das raças leiteiras e
o uso de tecnologias e qualificação de funcionários, tanto nas propriedades produtoras de leite como nas
indústrias de beneficiamento. Entretanto, a ausência de padrões de produção ainda é heterogênea e os
fatores que afetam a qualidade como os teores dos constituintes, o manejo, sanidade, alimentação,
potencial genético, armazenamento e presença de resíduos são muito relevantes. Parâmetros de exigência
para se obter um leite com qualidade de seus constituintes como níveis efetivos de gordura e proteína e
uma baixa contagem bacteriana e de células somáticas, tem o objetivo de melhorar o produto para o
consumo humano. Medidas sobre parâmetros de qualidade devem ser incorporadas ao sistema de
produção garantindo o crescimento da atividade no aspecto nacional e mundial. Com esta revisão
objetivou-se mostrar os fatores que afetam a qualidade do leite da cadeia produtiva no Brasil.
Palavras-chave: produção de leite, qualidade, saúde pública.
ASPECTS THAT INFLUENCE MILK QUALITY
Abstract: Bovine milk is one of the main products of Brazilian agribusiness and milk production has
intensified in recent years. Some of the characteristics of the productive potential are demonstrated by the
increase in the productive efficiency of the animals, genetic improvement of the dairy breeds and the use
of technologies and qualification of employees, both in the dairy farms and in the processing industries.
However, the absence of production patterns is still heterogeneous, and factors affecting quality such as
constituent contents, management, sanitation, feeding, genetic potential, storage and presence of residues
are very relevant. Requirement parameters to obtain a milk of quality of its constituents as effective levels
of fat and protein and a low bacterial count and somatic cells, is aimed at improving the product for
human consumption. Measures on quality parameters should be incorporated into the production system,
ensuring the growth of the activity on a national and global level. This review aimed to show the factors
that affect milk quality in the production chain in Brazil.
Keywords: milk production; quality; public health
INTRODUÇÃO
A qualidade dos produtos alimentares é, atualmente, uma das maiores preocupações tanto no ramo
de atuação profissional como cientifico, sendo cada vez mais necessário aprimorar a qualidade dos
alimentos que são destinados ao consumidor, este, cada vez mais exigente com os produtos que consome .
O Brasil é um importante produtor de leite mundial e além da importância econômica, é um
alimento natural de grande valor nutritivo, com boas concentrações de cálcio, proteínas de alto valor
biológico, vitaminas e minerais.
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Em comparação com outros animais lácteos, as vacas leiteiras apresentam muitas vantagens em
termos de facilidade de ordenha, tamanho do úbere e a capacidade do animal para armazenar leite e
rendimento leiteiro. De fato, o leite proveniente de vacas leiteiras constitui a maior parcela da produção
mundial total de leite.
Os parâmetros de qualidade do leite de vacas leiteiras são provenientes da composição química,
características físico-químicas e higiene. Obter leite de qualidade adequada ao consumo em termos
nutricionais e de segurança do alimento, depende de um processo de produção controlado em todas as
etapas, desde a formação do rebanho até o processamento na usina de beneficiamento. Fatores como
manejo, sanidade, alimentação, potencial genético pode estar associado a qualidade do leite obtido.
Contudo, uma das principais causas da queda de qualidade e perdas quantitativas, que gera grande
prejuízo a pecuária leiteira, é a mastite. Ressalva-se ainda, a importância da mastite em relação à saúde
pública, devido ao envolvimento de bactérias patogênicas que podem colocar em risco a saúde humana
(Coser et al., 2012).
A produção leiteira no Brasil, movimenta a economia de pequenas cidades, ajuda na distribuição
de renda e gera empregos permanentes. Em termos de quantidade e qualidade do leite produzido por
animal, a atividade ainda precisa ser mais produtiva e lucrativa (Voltolini et al., 2001).
Objetiva-se a partir desta revisão abordar alguns aspectos que influenciam a qualidade do leite, a
qual tem grande importância para a remuneração ao produtor, para o beneficiamento da indústria e para o
consumidor final.
DESENVOLVIMENTO
Produção de leite no Brasil
Nos últimos 13 anos, observou-se forte expansão da produção leiteira no Brasil, que atualmente
ocupa o quarto lugar na produção mundial, com produção de 34 bilhões de litros. No entanto, apesar de
ser um importante produtor o país ainda importa lácteos para abastecer o mercado interno (Vilela, 2016).
De 2004 a 2014, a produção cresceu 62,5% (4,1% a.a.), enquanto que o número de vacas
ordenhadas aumentou 22,7%, o que indica ganho de eficiência no sistema produtivo, ou seja, as vacas
passaram a produzir mais leite. O consumo per capita cresceu significativamente entre 2004 e 2014. No
período, a quantidade por habitante passou de 131 litros para 175 litros por habitante/ano, ou seja, 2,9%
ao ano (Vilela et al., 2016).
No 1º trimestre de 2017, a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob
algum tipo de inspeção sanitária (Federal, Estadual ou Municipal) foi de 5,87 bilhões de litros. Esse
volume foi 5,9% menor que o registrado no trimestre imediatamente anterior e 0,1% maior que o
alcançado no 1º trimestre de 2016. No ranking de produção estadual, Minas Gerais continua liderando
amplamente a aquisição de leite, com 25,8% da aquisição nacional, seguido por Rio Grande do Sul
(13,5%) e Paraná (11,7%)(Ibge, 2017).
A capacidade de expansão do mercado interno depende do aumento de renda ou redução de
preços. A produção de leite no Brasil está concentrada, muitos pequenos produtores com pouca produção
e alguns com volumes bem expressivos. Aumentos da produção no futuro dependerão de uma agressiva
ação para a conquista de mercado externo, que incluem competitividade do produto em termos de custo,
infraestrutura adequada, ações mais arrojadas das representações de produtores e governo (Vilela et al.,
2016).
Em 2011, foi elaborada a Instrução Normativa N°62 (IN 62) do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil, 2011), que traz os parâmetros a serem seguidos no campo em
uma escalada que aumenta o rigor quanto a questões sanitárias e de higiene. O texto, que deu seguimento
à antiga IN 51/2002, ainda narra processos a serem seguidos, como a limpeza dos tetos das vacas e a
uniformização dos profissionais envolvidos com a ordenha.
Segundo a IN 62, a qualidade do leite é definida segundo parâmetros de composição química,
características físico-químicas e higiene, sendo ainda a qualidade da composição determinada pela
presença e pelos teores de proteína, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas. Essa legislação instituiu
novos parâmetros para Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de Células Somáticas (CCS), ou
seja, o leite para ser considerado de qualidade (seguro para a saúde daqueles que o consomem), deve
apresentar baixas contagens bacterianas, ausência de microrganismos patogênicos ao ser humano,
ausência resíduos de medicamentos veterinários, e mínima contaminação com produtos químicos ou
toxinas microbianas (Gracindo& Pereira, 2009).
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Composição do leite
A composição do leite pode ser alterada pelo produtor através de duas vias: a nutricional e a
genética. Geneticamente, as mudanças na composição do leite alcançadas por técnicas tradicionais de
reprodução ocorrem lentamente. Através da nutrição, contudo, as alterações podem ser obtidas de forma
mais rápida e econômica.
Pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal- RIISPOA,
artigo 475, de acordo com Brasil (1997), “entende-se por leite, sem outras especificações, o produto
oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e
descansadas”.
O leite de boa qualidade deve apresentar as seguintes características (Chapaval, 1999): ser livre de
todos os microrganismos, possuir baixa contagem de células somáticas, ser livre de sedimentos e
materiais estranhos, possuir sabor levemente adocicado e levemente aromático, ser livre de odores e
aromas estranhos, estar de acordo com os padrões legais, para o mínimo de gordura, sólidos totais e
sólidos desengordurados, possuir um perfeito balanço de nutrientes, fornecendo macro e micronutrientes.
O leite ainda é fonte de proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais e vitaminas, sendo assim,
considerado um dos alimentos mais vulneráveis a alterações físico-químicas e susceptível a deterioração
por microrganismos (Zocche et al., 2002), que levam a modificações físico-químicas e organolépticas,
que limitam a durabilidade do leite e seus derivados, além de problemas econômicos e de saúde pública
(Freitas et al.,2007).
Os componentes do leite são vários, sendo que a água representa a maior proporção e os demais
constituintes são, principalmente, a gordura, a proteína, a lactose e sólidos totais, todos sintetizados na
glândula mamária, com variação média de 3,7%, 3,1%, 4,5% e 12,1 %, respectivamente (Modesto et al.,
2009). O pH normalmente varia entre 6,6 e 6,9, a acidez entre 0,13 a 0,17% de ácido lático, densidade
1,023 a 1,040 mg/mL, pressão osmótica 700 kPa e ponto de congelamento (crioscópico) 0,531°C
(González, 2001).
A obtenção de leite de boa qualidade depende de vários fatores como: o estado sanitário do rebanho,
as propriedades genéticas dos animais, a higiene do local, a qualidade da água utilizada na propriedade, as
condições de exploração, o clima, as instalações, a alimentação, a mão-de-obra, a sanidade do rebanho, a
situação de estresse do animal e as políticas comerciais (Gracindo&Pereira, 2009; Amaral et al., 2003).
Atualmente, parâmetros desejáveis da composição do leite podem ser um critério adotado para
remuneração por qualidade. O sistema de preço do litro do leite é acrescido por um preço por quilograma
de gordura, proteína e lactose, considerando que os cuidados básicos de higiene (contagem bacteriana
total - CBT) e sanidade (contagem de células somáticas - CCS) sejam atendidos (Fagundes, 2005).
Características e fatores que alteram a qualidade e composição do leite
A qualidade do leite que chega a indústria para processamento deve ser garantida pela ordenha
higiênica de animais sadios e bem alimentados, imediata refrigeração do leite na propriedade e seu
transporte a granel em tanques isotérmicos até a indústria (Dürr, 2006).
Outro fator é uma dieta balanceada para vacas em lactação, essencial para uma produção
desejável e manter a qualidade do leite produzido (Pales et al., 2005).
Os alimentos fornecem os precursores diretos e indiretos dos principais componentes sólidos do
leite, podendo provocar alterações imediatas na composição do leite (González, 2001). Com o aumento
da produção, as necessidades energéticas das vacas aumentaram, levando a formulação de dietas com
elevados níveis de concentrado e fornecimento de adequados níveis de fibra para o funcionamento efetivo
do rumem e expressão de todo potencial genético animal.
Teores de gordura do leite
O componente lipídico do leite é formado por uma complexa mistura, sendo os triglicerídeos os
lipídeos mais importantes (98%). Os precursores dos ácidos graxos sintetizados no tecido mamário
incluem glicose, acetato e β-hidroxibutirato. Entretanto, alguns ácidos graxos provenientes da dieta ou do
metabolismo ruminal e intestinal são incorporados a glândula mamária a partir do sangue (González,
2001).
A gordura é o componente do leite de maior variabilidade, sendo influenciada pela genética dos
animais, fatores ambientais e pelo manejo nutricional (Corassin, 2004). Aproximadamente 25% dos
ácidos graxos do leite são derivados da dieta e 50% do plasma sanguíneo (González& Silva, 2003;

ANAIS DA X MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, CAMPO GRANDE, 2017 .

222

González, 2001). O resto é elaborado na glândula mamária a partir de precursores, principalmente de
acetato.
O teor de gordura oscila de 2 a 3 unidades percentuais (Fontaneli, 2001) e conhecer os fatores
desta variação permite interferir ou corrigir eventuais problemas, principalmente os de ordem nutricional,
podendo ter um equilíbrio no consumo de gorduras nas dietas.A nutrição é a principal ferramenta que os
produtores podem alterar a composição do leite, respondendo por até 50% da variação de seus teores de
gordura e proteína. Além disso, as modificações da composição do leite obtidas com o manejo nutricional
são rápidas e efetivas, como a alteração da relação volumoso/concentrado da ração pode alterar o teor de
gordura do leite em mais de 15% (Deitos, 2010).
A utilização de concentrados na dieta de vacas leiteiras que ultrapasse 50% da dieta reduz o teor
de gordura do leite em função de uma alteração na fermentação ruminal (Bauman&Griinari, 2001). A
maior proporção de concentrado leva ao aumento dos ácidos graxos voláteis, o que ocasiona a redução do
pH, diminuindo a degradação da fibra. Com menor digestão da fibra ocorre redução do ácido acético e
aumento do ácido propiônico. Como o ácido acético é um dos principais precursores da gordura no leite a
sua redução está diretamente relacionada com a diminuição da gordura do leite (Knorr, 2002).
A fibra efetiva é a que estimula a ruminação e, com isso, a produção de saliva, relacionada ao
tamanho de partícula. Estabelece-se que cerca de 20% das partículas de fibra tenham pelo menos 4
centímetros de comprimento (Fontaneli, 2001). A forma física em que se encontra a fibra do volumoso
afeta a condição ruminal e a gordura no leite. O fornecimento de forragens finamente moídas (Noro,
2006) resulta em fermentação ruminal que produz maior proporção de ácido propiônico e,
consequentemente, menor porcentagem de gordura no leite. Isto provavelmente ocorre devido à
estimulação inadequada da ruminação, que resulta em menor produção de saliva, diminuindo o
tamponamento do pH ruminal.
Cerca de 50% ou mais das vacas que estão deitadas devem estar ruminando. Estas vacas
necessitam, em média, de 600 minutos de ruminação diária (Fontaneli, 2001) para manter a gordura do
leite, resultando 25 minutos/hora ou 42% do tempo.
A composição do concentrado utilizado na dieta também é um fator importante. Concentrados
com elevado teor de amido, que levam a maior produção de ácido propiônico, tendem a deprimir mais a
gordura do leite do que concentrados com elevado teor de fibra (Fontaneli, 2001).
Outro fator relevante a produção de gordura no leite está relacionada ao estresse térmico que as
vacas em lactação podem sofrer em determinados períodos, levando a redução no consumo de fibra e um
aumento da concentração energética, com incremento de alimento concentrado nas dietas fornecidas aos
rebanhos, na tentativa de compensar o menor consumo de matéria seca (Noro et al., 2006).
Teores de proteína do leite
A legislação nacional com a IN 62 (Brasil, 2002) estabelece o teor de proteína no mínimo de
2,9% para o leite ser passível de comercialização.
A composição proteica total do leite reúne várias proteínas específicas. Dentro da proteína,
amais importante é a caseína, que perfaz cerca de 85%das proteínas lácteas. A estrutura micelar da
caseína do leite é importante nadigestão do leite no estômago e no intestino. Também é a base para
osprodutos da indústria de laticínios e a base para separar facilmente proteicosde outros componentes do
leite (Gonzáles, 2001).
A proteína é o segundo componente que mais variabilidade tem em função dos fatores
ambientais, incluindo a nutrição. Geralmente, à medida que aumenta o teor de proteína do leite, aumenta
a produção total, o que não ocorre com a gordura (Carvalho, 2002).
A síntese de proteínas pela glândula mamária está relacionada com o suprimento de aminoácidos
essenciais, provenientes da dieta e principalmente da proteína microbiana, que podem ser limitantes para
a síntese de aminoácidos no leite, acarretando em dificuldade na elevação de proteína no leite (Fontaneli,
2001). Segundo González (2001), entre os fatores que reduzem o teor de proteína
no leite estão o baixo consumo de MS, a falta de proteína degradável no rúmen e falta de carboidratos não
estruturais.
A composição da proteína no leite também pode estar afetada pelo estágio da lactação, sendo
menor nos três primeiros meses e aumentando progressivamente à medida que a lactação avança. A
concentração de proteína do leite pode diminuir quanto maior for o número de lactações da vaca,
provavelmente pela menor eficiência das células alveolares nos animais mais velhos (Carvalho et al.,
2002).
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O aumento de concentrados na dieta, estimula a produção de ácido propiônico pelos
microrganismos rumais, aumentado a disponibilidade de energia e favorecendo a produção microbiana
ruminal, resultando em maior disponibilidade de aminoácidos para absorção no intestino delgado. Estes
aminoácidos absorvidos, associados com a glicose proveniente do fígado, podem servir de substrato para
a síntese de proteína no leite(Hongerholt& Muller, 1998).
A inclusão de lipídeos na dieta, ao redor de 5% a 7% na matéria seca da dieta, tende a gerar
aumento na produção de leite em função de elevação no teor de energia. A adição de gordura na dieta
reduz o teor de proteína do leite em torno de 0,1 a 0,3 unidades percentuais, cerca de 0,07% para cada
450g de gordura adicionada, devido à inaptidão dos microrgamismos do rúmen em utilizar a gordura
como fonte de energia para seu desenvolvimento, afetando a síntese de proteína microbiana e
consequentemente o fornecimento de aminoácidos para a composição de proteína do leite (Fontaneli,
2001).
Contagem de células somáticas
As células somáticas do leite (CCS) compreendem o conjunto de células dosangue como
linfócitos, neutrófilos e macrófagos, além de células epiteliais dedescamação da própria glândula
mamária. Essas células podem ser umindicativo de inflamação intramamária e ajudam na diferenciação
de umaglândula mamária infectada para uma não infectada (Santos& Fonseca,2007). A IN 62 do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2011), considera níveis satisfatórios de CCS
abaixo de 400 mil cels/mL.
Rebanhos com baixas CCS apresentam menores perdas na produção eproduzem leite de melhor
qualidade composicional. Além disso, rebanhos combaixas CCS usam menos antibióticos paratratamento
de mastite durante alactação, apresentando menor risco de contaminação do leite com resíduos.
A CCS é influenciada por diversos fatores, mas especialmente pelapresença de infecção
intramamária. A mastite é uma patogenia da glândula mamária é uma das causas de alterações sobre a
composição e as características físico-químicas do leite, acompanhada por um aumento na contagem de
células somáticas e é considerada a doença que mais onera a produção de leite (Voltolini et al., 2001),
acarretando graves prejuízos econômicos aos produtores e à indústria leiteira, entretanto, muitos
produtores ainda não se preocupam com este problema, talvez por não saberem das perdas decorrentes
dessa enfermidade, um dos motivos da altíssima incidência da doença no rebanho brasileiro.
Os principais microrganismos causadores de mastite bovina podem ser divididos em cinco
grupos: cocos Gram-positivos, bactérias Gram-negativas, corinebactérias e Actinomycesspp.,
Mycoplasmaspp.e outros como Nocardia spp., Prototheca spp. e leveduras. Entretanto, os cocos Grampositivos constituem o principal grupo, responsável por mais de 90% das ocorrências, sendo o
Staphylococccus aureus e Streptococcusagalactiaeas espécies mais frequentes (Barbalho & Mota, 2001).
A presença de mastite subclínica possui maiores complicações que a mastite clínica. De acordo
com Reis, Silva & Brescia et al. (2003), a denominação de mastite subclínica é utilizada quando não há
alterações visíveis na glândula mamária, o leite apresenta alta contagem de células somáticas (CCS), o
que caracteriza uma inflamação na glândula mamária.
Dessa forma, considera-se que em média, a mastite subclínica seja responsável por 90 – 95% dos
casos da doença nos rebanhos leiteiros e cerca de 15 a 40 vezes mais prevalente que a forma clínica,
caracterizando-se pela ausência de alterações visíveis no leite e ou no úbere, sendo esse tipo de mastite a
mais importante considerando seus impactos na finalidade do produto leite e nos índices econômicos da
propriedade (Santos& Fonseca, 2007).
Outros fatores que também podem influenciar a CCS são época do ano, raça, estágio de lactação,
produção de leite, número de lactações, estresse causado por deficiências de manejo, problemas
nutricionais, condições climáticas e doenças intercorrentes (Müller, 2002).
Fica evidente que as perdas de produção de leite devidas ao aumentoda CCS são absolutas, isto
é, independem do nível de produção dos animais.Ademais, as perdas produtivas começam a ocorrer a
partir de uma CCS de 17.000 células/mL e são diferentes para vacas primíparas e multíparas (Santos&
Fonseca, 2007).
Contagem bacteriana total
A contagem bacteriana total (CBT) é indicativo da higiene do processo durante a obtenção e
conservação do leite (Langoni, 2013). De acordo com a IN 62 (Brasil, 2011), a CBT admitida no leite cru
refrigerado é de até 100 mil UFC/mL. Esses são indicadores importantes para avaliar a qualidade da
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produção na propriedade, sendo uma forma clara de mostrar ao produtor a ocorrência de erros no
ﬂuxograma de obtenção do leite.
Na atividade leiteira, a microbiologia é muito importante, pois é o principal fator que determina
a obtenção do leite de alta qualidade e pode ser definida como a estimativa de contaminação do leite por
microrganismos, que estão diretamente relacionados à saúde do animal e às condições gerais de manejo e
higiene adotados na fazenda (Gracindo& Pereira, 2009).
As características do leite como perfeito balanço de nutrientes, riqueza em minerais e valor
energético, o tornam um dos alimentos mais suscetíveis de sofrer alterações físico-químicas e
deterioração por microrganismos oriundos de diferentes fontes (Krolow& Ribeiro, 2006).
A quantidade de bactérias, sua importância e seu impacto dependem do gênero e espécie, da sua
ação sobre os componentes do leite, da capacidade de permanecer viável, de multiplicar-se e do
tratamento do leite (Horst& Silva 2005).
A contaminação do leite pode ocorrer de forma endógena, quando os microrganismos já estão
presentes no leite dentro do úbere e saem por ocasião da ordenha. Ou contaminação exógena, após a
retirada do leite, sendo contaminado pelo próprio ordenhador, sujidades do exterior da vaca (cauda,
pêlos), equipamentos e do ambiente.
A qualidade higiênica do leite é influenciada principalmente pelo estado sanitário do rebanho,
manejo dos animais e dos equipamentos durante e após a ordenha (Abreu, 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A segurança alimentar na cadeia produtiva do leite depende do controle de qualidade realizado
desde a produção primaria até a mesa do consumidor. O controle de qualidade do leite deve contribuir
para a redução dos custos, a racionalização dos investimentos e o aumento da rentabilidade do negócio
leiteiro. Além de garantir a segurança alimentar da população, quando realizada de forma integrada a um
programa de melhoria da qualidade do leite, traz retornos financeiros a toda cadeia produtiva. A opção
pela qualidade do leite é hoje a opção pela sobrevivência da atividade.
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