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Apresentação

A qualidade do leite no Brasil passa por um momento de grandes transformações, principalmente 
considerando a recente publicação de novas normativas para a área em nosso país. Sem dúvida, é 
um momento importante para debater a qualidade do leite.

O Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite (CBQL), que tem como missão “promover a 
qualidade do leite e derivados”, quer contribuir para este debate. E é com grande satisfação que 
compartilhamos os conhecimentos gerados no 8º Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, a 
realizar-se no Centro Serra Convention Center, em Lages, SC, nos dias 11 a 13 de setembro de 2019. 
Trata-se de uma grande oportunidade para a participação de todos os elos da cadeia de lácteos.

Entre os diversos temas relevantes para a qualidade do leite que serão abordados, destacam-se: 
a saúde da glândula mamária; a qualidade do leite em condições de estresse térmico, na produção 
orgânica e em condições de confinamento; a relação da qualidade do leite com o rendimento 
industrial e com a produção de produtos lácteos artesanais e o controle de resíduos tóxicos no leite.

Além disso, estarão em pauta no evento uma visão sobre a qualidade do leite na era 4.0 e uma 
série de debates sobre o futuro dos programas de qualidade do leite em função das novas normativas 
brasileiras de qualidade do leite. 

Para completar a abordagem, serão disponibilizados novos métodos de identificação de 
agentes de mastite na propriedade e programas de autocontrole nas indústrias de laticínios, bem 
como resultados mais recentes de pesquisas conduzidas na área de qualidade do leite no Brasil.

A profissionalização do setor produtivo é essencial para estimular atividades proativas na base 
da cadeia produtiva e obter mais segurança e qualidade na produção. Nosso principal objetivo é 
disponibilizar à cadeia láctea nacional conhecimentos que possam ser analisados pelo meio científico, 
aprovados pela indústria e adotados por técnicos e produtores, possibilitando o crescimento contínuo 
e sustentável da bovinocultura leiteira.

A Comissão Científica,

Vagner Miranda Portes
Marciël França

André Thaler Neto
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AND MAMMARY GLAND HEALTH
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Introduction

Dairy cattle are highly susceptible to new intramammary infections during the periparturient period.  New 
inflections during this critical period of the cow’s production cycle is especially problematic as mastitis can persist into 
the ensuing lactation and adversely impact both the quality and quantity of milk.  There are many management factors 
related to bacterial exposure and milking time hygiene that are known to profoundly impact mastitis susceptibility. 
However, suboptimal functional capabilities of the cow’s immune system are a major contributing factor to increase 
incidence and severity of mastitis in transition cows. Therefore, it is not surprising that considerable research efforts 
have focused on defining how host defenses change as a consequence of the lactation cycle and understanding those 
factors that may contribute to immune dysfunction during this critical period (Aitken et al., 2011, Sordillo, 2018a). 

The immune system consists of a variety of biological components and processes that serve to protect dairy cows 
from mastitis causing pathogens.  The primary roles of the mammary immune system are to prevent microbial invasion 
of the udder, eliminate existing infections and other sources of cellular injury, and restore tissues to normal function. In 
cows, the immune system utilizes a multifaceted network of physical, cellular and soluble factors to facilitate defense 
against a diverse array of microbial challenges.  This integrated system of defense mechanisms is highly regulated to 
maintain a delicate balance between the activation of immunity needed to prevent the establishment of disease and 
resolution of activity once the threat of invasion has passed.  This paper will provide a brief overview of the mammary 
immune system, describe how suboptimal immune responses can fail to prevent mastitis, and outline current strategies 
to optimize immune responses in dairy cows during times of increased susceptibility to disease.  

Overview of Mammary Gland Defense Mechanisms

The mammary gland immune system can be viewed as occurring in layers of protection that utilizes a complex 
and dynamic network of defense mechanisms that can be conveniently separate into two distinct categories: innate 
immunity and adaptive or acquired immunity (Table 1).  within both innate and adaptive immunity, defense mechanisms 
can be classified further into physical barriers, cell-mediated immunity, and soluble or humoral immunity (Sordillo, 
2018a).

Table 1. Categories of the Immune System

Innate Immunity Adaptive Immunity

Non-specific or generic response Antigen-specific response

Immediately following exposure (min) Delayed following exposure (days)

Physical & mechanical barriers No physical/mechanical barriers

Cellular and soluble factors Cellular and soluble factors

No immune memory Immunological memory

Inflammation Antibody response (vaccines)

Innate Immunity 

The innate immune system is the dominant host defense mechanism in the mammary gland.  Innate immunity 
includes the nonspecific components of the immune system that can respond to infectious microbes in a generic 
manner.  Components of innate immunity constitute the first line of defense against invading pathogens since they 
are already present or are activated quickly at the site of exposure.  Depending on the efficiency of innate defenses, 
microbes may be eliminated within minutes to hours following invasion. This initial line of defense can be so rapid 
and efficient that there may be no noticeable changes in milk quality or quantity as a consequence of the attempted 
microbial invasion.  Because of its nonspecific nature, however, innate immune mechanisms are not augmented by 
repeated exposure to the same insult. Components of the innate immune system include physical and mechanical 
barriers of the teat end, phagocytes, and various soluble mediators (Table 2). 
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Table 2. Components of Innate Immunity

Factor Main Functions

Physical barriers Teat end blocks & trap pathogens 

Pattern Recognition Receptors Surveillance and activation of innate immune responses 

Complement Bacteriolytic & facilitates phagocytosis

Cytokines Pro-inflammatory & immunoregulatory

Oxylipids (prostaglandins & leukotrienes) Pro-inflammatory & pro-resolving 

Endothelial Cells Regulates leukocyte migration & activation

Neutrophils Phagocytosis and production of ROS

Macrophages Phagocytosis; production of cytokines and oxylipids

Dendritic Cells Phagocytosis; links innate & adaptive immunity

Natural Killer Cells Targets and helps to eliminate infected host cells 

Since pathogens must gain entrance to the mammary gland in order to cause mastitis, the teat end is considered 
the first line of localized defense against invading bacteria. The teat end contains sphincter muscles that surround 
the teat end opening and maintain a tight closure between milkings to hinder bacterial penetration.  The teat duct 
also is lined with keratin that is derived from the epithelial lining. Accumulation of keratin can provide a physical 
obstruction to bacteria, particularly during the nonlactating period when the duct can become completely occluded 
(Sordillo and Aitken, 2011).  Lipid components of keratin also contain antibacterial factors in the form of bacteriostatic 
and bactericidal fatty acids.  In general, gram-positive bacteria are more susceptible than gram-negative bacteria to the 
bacteriostatic and bactericidal effects of keratin.  while the proposed mechanisms for keratin’s antibacterial activity are 
still the subject of debate, there is evidence to suggest that the long chain fatty acids disrupt bacterial lipid membranes, 
resulting in bacterial cell perforation. Differences in the composition of gram-positive and gram-negative bacterial cell 
walls may explain the differential antibacterial effects of keratin with respect to bacterial species.  Through several 
mechanisms, the teat end can prevent the penetration of mastitis-causing pathogens and inhibit most bacterial growth.    
However, increased patency of the smooth muscles in the teat end or removal of the keratin lining iws related directly 
to increased incidence of mastitis (Sordillo and Aitken, 2011).  

Once pathogens are able to breach this initial line of defense, however, the cellular and soluble components of 
the innate immune response must act promptly to prevent the successful establishment of mastitis. Pattern recognition 
receptors play a critical role in innate immunity by sensing the presence of invading pathogens that successfully breach 
surface barrier defenses. Pattern recognition receptors can be expressed on cell surfaces, secreted, or expressed 
intracellular and function to recognize a range of microbial factors associated with infectious pathogens.  Collectively, 
this diverse array of conserved motifs unique to specific groups of microbes are referred to as pathogen-associated 
molecular patterns (PAMPs) and include, for example,  lipopeptides of gram-positive bacteria and lipopolysaccharide of 
gram-negative bacteria (Jungi et al., 2011, Kumar et al., 2011). Some examples of pattern recognition receptors found 
in both immune and non-immune cells within cows that can differentiate a range of PAMPs are CD14, nucleotide-
binding oligomerization domains (NOD), and the family of toll-like receptors (TLR) including TLR2, TLR4, TLR5, and 
TLR9 (Kumar et al., 2011). After binding to their ligand, pattern recognition receptors can initiate intracellular signaling 
cascades that result in initiation of innate immune responses or can facilitate antimicrobial activity directly (Aitken et 
al., 2011, Sordillo, 2018a).  

Cytokines are an excellent example of soluble innate defenses that are induced following activation of pattern 
recognition receptors by PAMPs. The cytokine network consists of a diverse group of proteins produced by both 
immune and non-immune cells throughout the entire body and under diverse circumstances.  The physiological 
and immunomodulatory capacity of the cytokine network is complex.  Individual cytokines can interact with other 
cytokines synergistically, additively, or antagonistically on multiple cell targets.   Several different cytokines can affect 
biological processes in the same way, as there is considerable functional redundancy within the cytokine network. Most 
cytokines have very short half-lives, so their synthesis and function usually occurs in bursts of activity (Sordillo, 2018a).  
Cytokines are able to influence cellular functions through high affinity receptors for each cytokine located on host cells. 
Therefore, the activity of any responder cell is a function of not only the quantity and type of cytokine in the tissue 
microenvironment, but also the relative expression of cytokine receptors. with respect to innate immunity, cytokines 
exert their diverse effects by initiating the inflammatory response and facilitating the migration of leukocytes from 
blood into infected udders following bacterial recognition by local mammary cell populations.  The pattern of cytokine 
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expression by cells in the udder will differ depending on the type of pathogen that elicits their response.   In general, 
however, gram-negative bacteria initiate a greater magnitude of pro-inflammatory cytokine responses (i.e., IL1, IL6, 
IL8, and TNFα) when compared to gram-positive bacteria that tend to express a weaker and slower cytokine response 
during the early stages of infection (Aitken et al., 2011).  

Oxylipids are a class of lipid mediators that contribute to innate immunity by regulating the onset, magnitude, 
and duration of the inflammatory response.  Oxylipids are synthesized from polyunsaturated fatty acid substrates 
primarily found in the cellular membrane including the omega-6 linoleic and arachidonic acids or the omega-3 
eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids (Raphael and Sordillo, 2013). These fatty acid substrates are oxidized non-
enzymatically by reactive oxygen species (ROS) or through different enzymatic pathways including the cyclooxygenases 
(COx), lipoxygenases (LOx), and cytochrome P450 pathways to produce a variety of oxylipids including prostaglandins 
(PG), thromboxanes (Tx), leukotrienes (LT), and lipoxins. Depending on the timing and magnitude of expression, 
certain oxylipids can either enhance or resolve the inflammatory response (Sordillo, 2018b).  Oxylipids can enhance 
inflammatory processes by increasing vascular permeability, leukocyte infiltration, localized edema, and fever. In 
response to microbial stimuli, for example, COx2 enzyme activity increases resulting in the biosynthesis of oxylipids 
with known vasoactive and proinflammatory properties such as PGE2, PGF2α, and TXA2. Non-steroidal anti-inflammatory 
drugs can inhibit PG and Tx biosynthesis by targeting COx activity and are used to treat a variety of inflammatory-based 
diseases in food-animals. Omega-3 fatty acids also can be oxidized by COxs and LOxs to produce oxylipids with more 
anti-inflammatory or resolving properties (Schmitz and Ecker, 2008). For example, eicosapentaenoic acid is metabolized 
by 5LOx and modified forms of COx2 to produce E-series resolvins (Rv), whereas 15LOx converts docosahexaenoic acid 
to the D-series Rvs, protectins (PD1), and the macrophage-specific maresin (MaR1) (Serhan and Chiang, 2008). During 
uncontrolled inflammation, a combination of exacerbated production of pro-inflammatory oxylipids and diminished 
production of anti-inflammatory oxylipids prevents full resolution and restoration of homeostasis of the affected tissues. 
Therefore, the balance between production of pro- and anti-inflammatory oxylipids is one factor that determines the 
inflammatory phenotype of a cell/surrounding microenvironment. 

Inflammation

Inflammation is a critical component of the innate defense system that involves complex biological responses of 
both cellular and soluble factors following local tissue injury or trauma.  The purpose of host inflammatory responses is 
to eliminate the source of tissue injury, restore immune homeostasis, and return mammary tissues to normal function.  
The inflammatory cascade results not only in the escalation of local antimicrobial factors, but also in the increased 
movement of leukocytes and plasma components from the blood into the udder. The clinical signs of inflammatory 
include redness, heat, swelling, and pain.  These clinical symptoms can be explained by distinct changes in vascular 
endothelial responses.  For example, redness, heat, and pain are caused by increased blood flow as a consequence of 
enlarged vascular diameter.  Increased vascular permeability, resulting from the separation of tightly joined endothelial 
cells that line the blood vessel, leads to the exit of fluids and proteins from the blood and accumulated into tissues.  
These events account for the swelling or edema associated with inflammation (Aitken et al., 2011, Sordillo, 2018a).

In addition to changes in blood flow, the vascular endothelium also serves as a “gate-keeper” that regulates the 
movement of leukocytes from the blood vessels and into the affected tissues.  Adhesion molecules on leukocytes attach 
to vascular adhesion molecules to facilitate the migration of leukocytes from the blood to the site of injury (Maddox et 
al., 1999, Hodgkinson et al., 2007).  Neutrophils are the predominant cell type to undergo this extravasation process 
during the early stages of inflammation. Neutrophils first adhere to the local endothelium near the site of infection. 
Cytokines, oxylipids, and other mediator molecules stimulate adherent neutrophils to move between endothelial cells 
and pass the basement membrane into the damaged tissue areas. The movement of neutrophils within the tissues 
is facilitated by chemotactic gradients created by inflammatory mediator molecules at the localized site of infection. 
Neutrophil migration can occur quickly and accumulate within affected tissues as soon as 30 to 60 minutes following 
injury (Summers et al., 2010). The promptness and magnitude of neutrophil migration into mammary gland tissues and 
milk is considered to be a major determining factor for the establishment of new intramammary infections. 

Both newly recruited and pre-existing leukocyte populations act cooperatively to eliminate microbial pathogens. 
Macrophages localized within tissues respond to bacterial invasion by the release of immune-regulatory cytokines 
and oxylipids. Both macrophages and the newly recruited neutrophils also function to phagocytize and kill invading 
microbes. The process of phagocytosis involves the internalization of bacteria within phagosomes that contain 
bactericidal ROS and hydrolytic enzymes. The ROS are formed by respiratory burst activity that involves the activation 
of NADPH oxidase and the subsequent production of superoxide radicals and hydrogen peroxide (Sordillo and Aitken, 
2009). Myeloperoxides can further combine hydrogen peroxide with chloride to produce hypochlorite that is associated 
with bacterial activities. In addition to phagocytosis, neutrophils can kill bacteria through extracellular mechanisms. 
Activated neutrophils can form neutrophil extracellular traps (NETs) that consist of a web of fibers composed of 
chromatin and serine proteases that trap and kill bacteria. Studies suggest that NETs provide highly concentrated foci of 
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antibacterial substances that bind and kill bacteria independently of phagocytic uptake in the mammary gland (Lippolis 
et al., 2006, Grinberg et al., 2008). NETs also may serve as a physical barrier that prevents further spread of bacteria 
throughout the mammary gland.  

Adaptive Immunity 

The adaptive immune response is triggered when innate immune mechanisms fail to eliminate a pathogen. The 
adaptive immune response is characterized by the generation of antigen-specific lymphocytes and memory cells with 
the ability to recognize specific antigenic determinants of a pathogen.  when host cells and tissues are re-exposed to 
the same antigen, a heightened state of immune reactivity occurs as a consequence of immunological memory and 
clonal expansion of antigen-specific effector cells.  A memory immune response would be much faster, considerably 
stronger, longer lasting, and often more effective in clearing an invading pathogen when compared to a primary 
immune response.  In contrast to the innate immune response, adaptive immunity can take days to develop because 
of the clonal expansion of B and T lymphocytes specific to the invading pathogen. An amazing feature of the immune 
system is the ability of a host to recognize and respond to billions of unique antigens that they may encounter. It also 
is important that an inappropriate specific immune response does not occur against the host’s own antigens.  For 
this reason, the immune system is able to distinguish self from non-self and selectively react to only foreign antigens.  
Genetically diverse, membrane bound proteins called major histocompatibility complex (MHC) molecules assist in this 
recognition.  A specific immune response will only occur if antigens are combined with an MHC molecule on the surface 
of certain cells, a process referred to as antigen presentation (Sordillo and Aitken, 2011, Sordillo, 2018a). The unique 
features of the adaptive immune response form the basis of vaccine strategies (Table 3). 

Table 3. Components of Adaptive Immunity

Factor Main Functions

Major Histocompatibility Complex Recognizes self from non-self

Dendritic Cells and Macrophages Antigen presentation cells

T Lymphocytes

CD4+ Cells or T helper Cells (Th1, Th2, Th17, Treg); produce cytokines 
that regulate innate and adaptive immunity; immunoglobulin isotype 
switching
CD8+ Cells or T cytotoxic (Tc); attacks and kills cells that express 
foreign antigens (virus-infected)

γδ T Cells; prevalent at mucosal surfaces

B Lymphocytes Antigen presentation; differentiate into antibody-producing plasma 
cells

Immunoglobulin (Ig)

IgM is the largest and first produced; role in agglutination and 
complement activation

IgG concentration is high in sera and is important for opsonization

IgA is found at mucosal surfaces and has anti-viral function

Periparturient Immune Dysfunction

The periparturient period is characterized as a time of dramatic changes in the efficiency of the bovine immune 
system.  Numerous studies have documented changes in many aspects of both innate and adaptive immunity that 
can impact the susceptibility to new diseases in the transition cow (Aitken et al., 2011). A poorly functioning immune 
system can result in a number of adverse consequences.  Not only are cows more likely to become infected when 
exposed to pathogenic organisms, but the severity of disease is also escalated. Dysfunctional inflammatory reactions 
that occur at both the systemic and local level, for example, are especially problematic because of the direct impact on 
disease pathogenesis in transition cows including metritis and mastitis.   The purpose of host inflammatory responses 
is to eliminate the source of tissue injury, restore immune homeostasis, and return tissues to normal function.  
Derangements in inflammatory responses, however, can consist of a hyporesponsive state characterized by delayed 
migration of functionally adequate neutrophils and other innate immune factors during the early stages of disease.  
Conversely, the lack of an appropriate balance between the initiation and resolution of inflammation can result in 
an overly robust or chronic inflammatory response characterized by extensive damage to host tissues.  An excellent 
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example of the consequence of a dysfunctional immune response is the severity and duration of mastitis in early 
lactation cows.  Studies showed that the ability of mammary glands to promptly respond to Escherichia coli endotoxin 
during early lactation when compared to cows in mid-lactation.  The delayed migration of neutrophils and their reduced 
antimicrobial activity was suggested to be the cause of more severe coliform mastitis in the periparturient period when 
compared to later stages of lactation (Shuster et al., 1996).

Factors Affecting Mammary Gland Defenses 

The underlying causes of dysfunctional immunity during the transition period have been the subject of 
considerable research, with evidence to support a role for both endocrine and metabolic factors.  For example, 
increases in several steroid hormones around the time of parturition are at least partially responsible for the altered 
function of neutrophils (Burton et al., 2005).  Glucocorticoids are known to have potent immunosuppressive functions 
and plasma concentrations increase around the time of calving.   A mechanism by which glucocorticoids can impair 
blood neutrophil function is by inducing a down-regulation of L-selectin and CD18 adhesion molecules needed for 
effective activation and migration to sites of tissue injury (Burton et al., 1995).  Furthermore, changes in estradiol and 
progesterone concentrations just prior to calving were reported to have direct and indirect effects on the functional 
capabilities of immune cell populations (Roth et al., 1982).  Changes in these steroid hormones do not overlap with the 
entire transition period; it is clear, therefore, that other factors associated with the transition period also contribute to 
inflammatory dysfunction.  

Nutrient metabolism and dysfunctional inflammation

The role of negative energy balance (NEB) and changes in nutrient metabolism during the transition period has 
been implicated in the derangement of appropriate inflammatory responses (Sordillo and Raphael, 2013).  Metabolic 
adaptations to NEB during early lactation result in the release of non-esterified fatty acids (NEFA) from adipose 
tissue stores. Cows successfully adapt to NEB when the release of NEFA is limited to concentrations that can be fully 
metabolized for energy needs associated with gluconeogenesis.  The liver can process NEFA in several ways including 
oxidation for fuel, conversion back into triglycerides and stored as fat droplets in hepatocytes, or conversion to ketone 
compounds. Excessively high concentrations of plasma NEFA can have a detrimental effect on liver function, including 
triglyceride accumulation that causes fatty liver and the overproduction of ketones, such as β-hydroxybutyrate 
(BHB), which causes ketosis (Herdt, 2000).  A detrimental cycle of dyslipidemia results in the accumulation of fat in 
the liver that compromises hepatocyte function, reduces gluconeogenesis, and increases the need for more lipolysis.  
Epidemiological studies showed that that is a positive correlation between plasma concentrations of NEFA and BHB 
with increased incidence of mastitis.

The impact of NEB and lipid mobilization on cells involved in the immune response was investigated. In a series 
of elegant studies, for example, pregnant dairy cows were mastectomized to assess the impact of milk production and 
NEB on various immune parameters while still maintaining the endocrine changes associated with late pregnancy and 
parturition (Kimura et al., 1999, Kimura et al., 2002, Nonnecke et al., 2003).   The mastectomized cows experienced 
only moderate increases in NEFA when compared with the cows with intact mammary glands during the periparturient 
period. Although immune function was compromised briefly around calving in mastectomized cows, lymphocyte and 
neutrophil functions were diminished longer in cows with mammary glands (Kimura et al., 1999, Nonnecke et al., 
2003).  These authors also reported a negative impact of lactation on the composition of peripheral blood leukocyte 
populations (Kimura et al., 2002). The major conclusion from these studies was that the act of parturition, with the 
associated changes in steroid hormone profiles, is not the major immunosuppressive factor in periparturient cows.  
Instead, the increased metabolic demands of early lactation was likely responsible for the adverse impact on immune 
cell populations.  

Investigations into how individual metabolic components may affect immune cell populations have provided 
some additional insight into the linkages between metabolic and inflammatory pathways.  Changes in glucose 
availability during the transition period may have adverse effects on some bovine immune responses.  Macrophages 
and neutrophils require considerable energy  to support antimicrobial functions and glucose serves as a primary 
fuel source (Calder et al., 2007).  As such, dramatic decreases in blood glucose concentration during intense lipid 
mobilization may limit the preferred fuels needed by these immune cell population to function optimally (O’Boyle et 
al., 2012).  The possibility exists that an activated inflammatory reaction may compete for limited nutrients with other 
production-related processes such as milk synthesis and secretion (Plank and Hill, 2000).  The competition for limited 
glucose supply may be one explanation for decreased productivity of dairy cows during disease.  Evidence suggests 
that hyperketonemia also can adversely affect a number of important immune functions and disease susceptibility in 
transition cows.  Ketotic cows, for example, are thought to be more susceptible to infectious diseases such as mastitis due 
to the detrimental impact beta-hydroxybutyrate (BHB) has on leukocyte antimicrobial mechanisms (Suriyasathaporn et 
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al., 2000).  Increased plasma BHB concentrations were also associated with reduced neutrophil antimicrobial functions 
during clinical cases of metritis (Hammon et al., 2006).  More mechanistic studies indicated that BHB-induced oxidative 
stress and the subsequent activation of pro-inflammatory signaling cascades caused inflammatory injury to bovine 
hepatocytes (Shi et al., 2014).   

Based on the current literature, progressive increases in blood NEFA concentrations before calving can be 
considered a significant factor impacting inflammatory responses of transition cows (Sordillo and Raphael, 2013).  
Both the concentration and composition of plasma NEFA change significantly in cows during periods of intense lipid 
mobilization.  Saturated fatty acids (palmitate and stearate) and mono-unsaturated oleic acid are the predominant fats 
in the plasma NEFA around the time of parturition (Douglas et al., 2007, Contreras et al., 2010).  Conversely, there is a 
decrease in some omega-3 polyunsaturated fatty acids such as eicosapentaenoic  and docosahexaenoic acids.  These 
changes are important to host inflammatory responses because the fatty acid content of immune cells will reflect 
compositional changes in plasma NEFA during the transition period (Contreras et al., 2010).  The function of immune 
cells can be influenced by their fatty acid composition in several ways. For example, the relative distribution of fatty 
acids within the membrane phospholipids can control membrane fluidity and lipid raft formation (Raphael and Sordillo, 
2013). Fatty acids also play a role in receptor binding and regulating intracellular inflammatory signaling pathways 
in rodent models (Lee et al., 2003, de Heredia et al., 2012). The direct effects that intense lipolysis and changes in 
NEFA composition may have on specific signaling pathways in bovine immune cells have not been invested extensively.  
However, these signaling pathways do have a clear role in bovine lipid metabolism and are associated with altered 
immune responses in dairy cows (Moyes et al., 2009).   

Oxidative stress in transition cows

The conversion of nutrients into an energy source needed to fuel normal physiological functions occurs through 
a series of metabolic reactions collectively referred to as cellular respiration. Oxygen is required for aerobic cellular 
respiration and reactive oxygen species (ROS) are metabolites formed in the mitochondria during this as byproducts of 
the electron transport chain. Although the majority of ROS present in tissues result from increased cellular metabolism 
and energy generation, other potential sources include oxidizing enzyme pathways associated with host inflammatory 
responses.  For example, phagocytosis is an essential part of the inflammatory response that involves the generation 
of toxic ROS needed to kill microbes through an oxygen-dependent mechanism.  The NADPH oxidase system localized 
within the phagosomal membranes of neutrophils and macrophages generates ROS needed to destroy engulfed 
pathogens (Sordillo and Raphael, 2013).

The production of low to moderate amounts of ROS is essential for the regulation of normal cellular processes 
including those that regulate inflammation.  Although some ROS production is optimal for normal cellular functions, 
the overproduction of ROS can cause cell and tissue injury and lead to a condition referred to as oxidative stress.  The 
amount of ROS is kept to nontoxic levels by a complex series of antioxidant mechanisms that have the capability to 
quench oxidants directly or form part of enzymatic redox couples that covert ROS to less reactive metabolites.  Some 
examples of antioxidant that act as radical scavengers include tocopherols, ascorbic acid, carotenoids, lipoic acid and 
glutathione.  Important ROS detoxifying enzyme systems include catalase, superoxide dismutase and the selenium-
dependent antioxidant enzymes glutathione peroxidase and thioredoxin reductase.  During the transition period, 
however, the total antioxidant potential in the sera of dairy cows is diminished and ROS accumulation occurs resulting 
in oxidative stress (Bernabucci et al., 2002, Sordillo et al., 2007).  Cellular fatty acids are the primary targets of ROS 
oxidation, and oxidative stress is often measured by the formation of plasma lipid hydroperoxides that are also highly 
reactive metabolites.  Studies transition cows suggest that increased plasma NEFA concentrations can contribute to 
enhanced ROS production and further increase the formation of lipid hydroperoxides that exacerbate oxidative stress 
(Bernabucci et al., 2005).  Enhanced oxidative stress may then cause additional lipolysis and that can contribute to higher 
plasma NEFA concentrations in transition cows (Sordillo and Raphael, 2013).  Oxidative stress in dairy cattle is thought 
to be a contributing factor of dysfunctional inflammatory responses especially during the transition period.  Oxidative 
stress increases inflammation by constantly activating redox-sensitive transcription factors such as NFκB, which leads 
to increased expression of pro-inflammatory mediators that can cause damage to host tissues.  Thus, oxidative stress 
forms a common link between increased lipolysis during NEB and dysfunctional inflammatory responses that together 
form destructive feedback loops resulting in metabolic stress during the transition period (Sordillo and Mavangira, 
2014).

Conclusion

Optimal host defenses against mastitis-causing pathogens occur when mammary immune mechanisms are 
tightly regulated to effectively eliminate the injurious insults and return the immunes system to homeostasis.  Rapid 
resolution of intramammary infections will eliminate bystander tissue damage and prevent any noticeable changes to 
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milk quantity or quality.  Some mastitis-causing pathogens, however, have intrinsic properties that make the efficient 
elimination by the immune system difficult, and attempts by local mammary gland defenses to achieve control often 
results in significant tissue damage and reduced milk production. whereas antibiotic therapy remains the mainstay 
for the treatment of mastitis, there is a need for alternative and adjunct therapeutic options that target host immune 
responses. The development of innovative strategies that can enhance an otherwise impaired mammary immune 
response could have a major impact on the incidence of mastitis.  Although strategies to enhance the efficiency of 
the mammary gland immunity holds great promise to reduce the incidence and severity of disease, mastitis control 
programs must first rely on proper management and cow hygiene.
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TRATAMENTO RACIONAL DE MASTITE CLÍNICA:
UMA VISÃO IMPARCIAL BASEADA EM CIÊNCIA

José Carlos de Figueiredo Pantoja
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP-Botucatu

Atualmente a cadeia leiteira é vista de forma crítica pela sociedade, devido a fatores como bem-estar animal 
e uso indiscriminado de antimicrobianos. Nesse contexto, a mastite é a doença que acarreta maiores prejuízos e é 
responsável pelo maior uso de antimicrobianos, dentre todas as doenças de gado leiteiro. Estudos recentes mostram 
que 52 a 62% do uso total de antimicrobianos em rebanhos leiteiros é destinado ao tratamento e prevenção da mastite 
[1;2]. Dessa forma, a utilização racional de antimicrobianos é crucial para a sustentabilidade da pecuária leiteira.   

Etiologia da mastite clínica e implicações na necessidade de tratamento

É importante entender a etiologia da mastite para que estratégias racionais de tratamento possam ser 
desenvolvidas. No Brasil, a etiologia da mastite é bastante heterogênea, sendo caracterizada por uma diversidade 
de patógenos ambientais, e ainda, pela alta prevalência de agentes contagiosos, tais como Staphylococcus aureus e 
Streptococcus agalactiae. No mundo todo pode-se observar que, em decorrência do controle adequado da mastite, 
há diminuição na prevalência dos patógenos contagiosos e predominância de patógenos ambientais, tais como os 
coliformes (Escherichia coli e Klebsiella spp) e cocos catalase-negativa de origem ambiental, tais como Streptococcus 
uberis, Streptococcus dysgalactiae, Lactococcus spp e Enterococcus spp.  

Nesse cenário caracterizado por um perfil ambiental, 40 a 60% das culturas do leite de casos clínicos geram 
resultados negativos [3; 4]. Essa grande quantidade de culturas negativas é devida, principalmente, a infecções causadas 
por bactérias coliformes, tais como E. coli e Klebsiella spp, que são, em maioria, de curta duração e debeladas com 
sucesso pelo sistema imunológico da vaca, sem necessidade de tratamento. Estudos recentes indicam que a taxa de 
cura espontânea de mastites clínicas causadas por patógenos coliformes, como E. coli, são tão altas quanto 80-98% [5], 
não justificando a necessidade de tratamento com antimicrobianos. 

Ademais, muitos agentes, tais como S. aureus, Nocardia spp, Trueperella pyogenes e Prototheca spp, causam 
mastite refratária ao tratamento, devido a alta capacidade de invasão dos tecidos da glândula mamária e consequente 
baixa concentração terapêutica das drogas no sítio de infecção, desenvolvimento de mecanismos de evasão do sistema 
imune e resistência a antimicrobianos. Mastites causadas por tais agentes possuem, em geral, longa duração, durante 
a qual a infeção se alterna entre os estados subclínico e clínico, repetidamente durante a lactação.         

Dessa forma, devido à alta proporção de casos clínicos negativos à cultura, casos autocuráveis e casos resultantes 
de agentes refratários ao tratamento, é comum observamos situações nas quais 50 a 70% de todos os tratamentos são 
realizados de forma desnecessária. 

Assim, os princípios do manejo racional de mastite clínica consistem na avaliação da necessidade e probabilidade 
de sucesso do tratamento, logo após a detecção do caso, por meio de ferramentas como: 1) revisão da história médica 
da vaca e 2) diagnóstico microbiológico na fazenda. No mundo todo, é comum a percepção de que os antimicrobianos 
são os maiores determinantes da cura de infecções intramamárias. No entanto, fatores relacionados às vacas e aos 
patógenos causadores possuem maior influência na probabilidade de sucesso do tratamento. O conhecimento de tais 
fatores é essencial para implementação de estratégias que visem a minimização de tratamentos desnecessários.  

O efeito negativo das tradições de tratamento de mastite no Brasil

No Brasil o uso de antimicrobianos ainda é realizado de forma bastante indiscriminada. Encontram-se disponíveis 
171 produtos comerciais baseados em antimicrobianos indicados para o tratamento de mastite [6]. Diferentemente, 
em países desenvolvidos como os Estados Unidos, apenas 7 produtos são aprovados para uso rotineiro em casos 
de mastite, dos quais 6 pertencem à classe dos beta-lactâmicos e 1 à classe das lincosamidas. Outros agravantes no 
mercado brasileiro são a ampla disponibilidade de antimicrobianos considerados “criticamente importantes para uso 
humano” pela Organização Mundial de Saúde, e possibilidade de compra sem restrição (sem receita veterinária), em 
estabelecimentos comerciais (casas agropecuárias).  

A utilização de alguns antimicrobianos para o tratamento rotineiro de mastite, tais quais gentamicina e 
quinolonas, pode apresentar risco a saúde pública e à sustentabilidade da pecuária leiteira. Apesar de a gentamicina 
ser um dos produtos mais utilizados para o tratamento de mastite no Brasil, sua utilização é banida há décadas em 
países desenvolvidos para uso em vacas lactação, devido ao alto potencial de geração de resíduos no leite e na carcaça 
de animais tratados. A Organização Mundial de Saúde possui uma lista de antimicrobianos considerados “criticamente 
importantes para a uso humano”, tais como as quinolonas [7]. Essas drogas devem ser reservadas para uso humano, 
de forma a prevenir o desenvolvimento de cepas resistentes a antimicrobianos decorrente da utilização em larga 
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escala em populações animais. Por exemplo, o Brasil é, provavelmente, o único país do mundo que permite o uso de 
ciprofloxacina intramamária para tratamento de vacas em lactação, droga amplamente utilizada para tratamento de 
infeções humanas. Por essa razão, algumas indústrias de laticínios no Brasil possuem programas de boas práticas de 
produção de leite, nos quais quinolonas não podem ser utilizadas para tratamento de vacas em lactação. 

Outro fator agravante é a não utilização, por muitos laticínios do Brasil, de testes adequados para detecção 
de resíduos de drogas como gentamicina e quinolonas no leite cru. Dessa forma, tem se observado situações, nas 
quais produtores e técnicos, de forma inescrupulosa, utilizam gentamicina e quinolonas para tratamento de mastite 
porque possuem o conhecimento de que não haverá detecção de resíduos pela indústria compradora e, dessa forma, 
comercializam o leite de vacas em tratamento, ou durante o período de carência dos antimicrobianos. É responsabilidade 
de todos nós denunciar e coibir tais práticas criminosas, e zelar pela saúde pública e integridade da indústria leiteira.  

Outra tradição no tratamento de mastite no Brasil é uso extensivo de antimicrobianos pela via intramuscular, 
para tratamento de casos leves (grau I) e moderados (grau II). Drogas como cefalosporinas, penicilinas, sulfonamidas 
e tetraciclinas possuem penetração limitada na glândula mamária e dificuldade em atingir concentrações terapêuticas 
no sítio de infecção pelo tempo necessário [8]. Dessa forma, seu uso para tratamento rotineiro de mastite resulta 
em grandes prejuízos econômicos, redução de eficácia terapêutica, e aumento do risco de resíduos no leite, devido a 
possíveis erros de dosagem. 

Considerando-se o perfil de patógenos causadores de mastite clínica, as penicilinas semi-sintéticas e 
cefalosporinas, administradas pela via intramamária, são drogas apropriadas para o tratamento de mastite no Brasil, 
devido ao espectro de ação adequado, facilidade de aplicação, e características farmacodinâmicas. 

Adicionalmente ao tratamento com antimicrobianos, o uso de inflamatórios não esteroides para o tratamento 
de mastite ainda é pouco estudado em casos naturais. No entanto, resultados de um estudo recente mostraram que 
o tratamento concomitante ao uso de antibióticos intramamários foi benéfico para o bem-estar animal, melhoria 
de índices reprodutivos e taxa de cura microbiológica após o tratamento [9]. O uso de corticosteróides de forma 
intramamária é também tradicional no Brasil, apesar de haver falta de evidência científica para utilização em casos 
naturais.  

Técnicas utilizadas para evitar tratamentos desnecessários de mastite clínica 

Os principais objetivos em programas modernos de tratamento de mastite são: 1) evitar tratamentos 
desnecessários e 2) adequar tratamentos justificados com base no patógeno causador. Para isso é fundamental que 
se conheça os fatores que influenciam a probabilidade de cura após o tratamento, tais quais a condição imunológica 
dos animais, patógeno causador, ocorrência de casos anteriores na lactação, presença de infecção subclínica crônica 
previamente ao caso, idade da vaca e número de quartos acometidos. 

A probabilidade de cura microbiológica varia grandemente de acordo com o patógeno causador. Por exemplo, 
infecções causadas por patógenos não invasivos, como Streptococcus agalactiae e estafilococos coagulase-negativa, 
possuem, em geral, probabilidade de cura > 80% após tratamento intramamário padrão com cefalosporinas ou 
penicilinas semi-sintéticas, pela via intramamária. Em contraste, infecções causadas por patógenos invasivos, como 
Prototheca spp, S. aureus e Nocardia spp, possuem probabilidade de cura nula ou muito baixa, dependendo do agente, 
quando submetidas ao mesmo tratamento, devido a fatores explicados previamente. Dessa forma, o conhecimento do 
patógeno é de fundamental importância para tomada de decisão de tratamento. 

Outro fator de grande influência na probabilidade de cura após tratamento de mastite é a ocorrência prévia de 
casos clínicos na lactação. Resultados de vários estudos mostram que, independentemente do patógeno associado à 
infecção, a probabilidade de cura é reduzida em até 50% para casos subsequentes ao primeiro caso na lactação [10; 
11]. 

Assim, para cada caso novo de mastite clínica, deve-se rever os dados dos animais (história médica) para avaliar 
a probabilidade de sucesso do tratamento. Casos com baixa probabilidade de sucesso são principalmente aqueles 
de: 1) animais diagnosticados previamente com infecções causadas por patógenos refratários ao tratamento, como 
S. aureus e Prototheca spp, 2) vacas que já sofreram múltiplos (≥ 2) casos anteriores de mastite clínica na mesma 
lactação, 3) animais com CCS elevada (> 200.000 células/mL) em múltiplos testes subsequentes ao caso e 4) vacas de 
maior paridade e/ou > 1 quarto acometido. Por exemplo, suponha que uma vaca no 150º dia em lactação, em sua 2ª 
lactação, produzindo 30 kg de leite por dia, foi detectada com mastite clínica. Ao revisarmos a história médica da vaca, 
observamos que o último teste de CCS foi de 97.000 células/mL, e que ela tinha sofrido um caso anterior, no 100º dia 
da lactação, cujo patógeno causador foi E. coli. Com base nessas informações, podemos concluir que este é o segundo 
caso de mastite na lactação, e que, provavelmente, não havia infecção subclínica prévia (CCS baixa anterior ao caso). 
Dessa forma, seria justificável a realização da cultura do leite na fazenda e, em caso de isolamento de patógenos não 
refratários ao tratamento, sabemos que haveria alta probabilidade de sucesso de cura, após tratamento convencional. 
É importante notar que tal sistema de revisão de dados pode ser implementado em qualquer propriedade leiteira, 
desde sistemas em fichas de papel, até os mais modernos softwares de gerenciamento [12].  
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Em muitas fazendas que utilizam esse sistema de decisão, pode-se preparar uma lista de vacas que, quando 
exibirem sinais clínicos de mastite, não serão tratadas (apenas receberão tratamento de houver evolução dos sinais 
clínicos que ameacem o seu bem-estar), devido à baixa probabilidade de sucesso. Essas vacas são aquelas que possuem 
características supracitadas, como infecção subclínica prévia, ocorrência de múltiplos casos anteriores e previamente 
diagnosticadas com patógenos refratários ao tratamento. Como tais animais apresentam casos frequentes de mastite 
clínica ao longo da lactação, o tratamento dos mesmos resultará em grandes perdas econômicas, decorrentes do 
descarte de leite e custo de drogas e mão de obra. A manutenção desses animais no rebanho, apesar de muitas vezes 
necessária, é uma ameaça à bioseguridade do sistema, pois são reservatórios de patógenos e produzem leite de baixa 
qualidade.

No entanto, algumas estratégias podem ser utilizadas para o manejo de vacas que não serão candidatas a 
receberem tratamento: 1) segregação em lote específico e observação do leite em todas as ordenhas até que os sinais 
clínicos desapareçam e o leite possa ser comercializado novamente, 2) inativação química no quarto: interrupção 
permanente da lactação por meio de protocolo cientificamente validado [13], 3) antecipação da secagem: pode-se 
antecipar a secagem da vaca, na tentativa de aumento da probabilidade de cura após terapia da vaca seca e involução 
do tecido secretor, 4) segregação em lote no final da ordenha: independentemente da utilização dos procedimentos 
supracitados, essas vacas devem ser manejadas sempre em lote no final da ordenha, de forma a minimizar a 
contaminação das teteiras e consequente transmissão de mastite para outros animais.

Protocolos de tratamento de mastite clínica 

Protocolos de tratamento de mastite devem ser estabelecidos a critério do médico(a) veterinário responsável. 
De maneira geral, quando o tratamento é justificado, casos leves (grau I) podem ser tratados com cefalosporinas ou 
penicilinas semi-sintéticas, pela via intramamária, por 3-4 dias, seguindo as orientações do fabricante. Casos moderados 
(grau II) podem receber o mesmo tratamento, adicionado de anti-inflamatório não esteroide, devido à presença de 
sinais inflamatórios na glândula mamária. Casos graves (grau III) são considerados emergências veterinárias e devem 
ser tratados como tal. Com base nos princípios de tratamento racional abordados nesse texto, é importante destacar 
vantagens e desvantagens de protocolos utilizados em diferentes realidades das propriedades rurais: 

1) Tratamento realizado sem revisão da história médica da vaca e sem utilização do sistema de cultura do leite na 
fazenda: neste cenário, 50 a 70% de todos os tratamentos serão desnecessários, devido ao tratamento de animais com 
baixa probabilidade de cura, e de casos negativos à cultura microbiológica na fazenda.

 
2) Tratamento com revisão da história médica da vaca, sem utilização da cultura do leite na fazenda: neste 

cenário, ainda 30 a 50% dos casos serão tratados de forma desnecessária, devido ao tratamento de casos negativos 
à cultura microbiológica, e animais infectados por patógenos refratários. Casos leves e moderados serão submetidos 
ao processo de revisão da história médica da vaca, conforme descrito anteriormente, no qual será avaliada a 
probabilidade de sucesso do tratamento. Se o prognóstico for favorável, o protocolo descrito no item 1 pode ser 
utilizado. Para prognósticos desfavoráveis, as medidas de manejo recomendadas anteriormente podem ser utilizadas 
como alternativas ao tratamento. 

3) Tratamento com revisão da história médica da vaca e utilização da cultura de leite na fazenda: neste cenário, 
< 10% dos tratamentos serão desnecessários. Casos leves e moderados serão inicialmente submetidos ao processo de 
revisão da história médica da vaca, conforme descrito anteriormente, no qual será avaliada a probabilidade de sucesso 
do tratamento. Subsequentemente, casos com alta probabilidade de cura serão submetidos ao sistema de cultura 
da fazenda. Após 18-24 horas, casos com resultados negativos à cultura, ou aqueles cujos patógenos isolados não 
justificarem tratamento (ex: Escherichia coli) não serão tratados. Casos que resultarem em isolamento de patógenos 
que provavelmente responderão favoravelmente ao tratamento podem ser tratados com protocolos específicos para 
o agente isolado. Por exemplo, com a utilização de placas cromogênicas, casos por estafilococos coagulase-negativa 
poderão ser tratados por 3 dias pela via intramamária, conforme descrito anteriormente. Casos por estreptococos 
ambientais poderão ser tratados com terapia intramamária estendida (5-6 dias), com base em dados científicos que 
mostram ganho de aproximadamente 20 pontos percentuais na taxa de cura microbiológica, em relação à terapia 
convencional (3-4 dias). 

 
Embora o uso de placas cromogênicas, em conjunto com o processo de revisão da histórica médica da 

vaca resulte no maior potencial de uso racional dos antimicrobianos, é importante ressaltar que há aumento da 
complexidade de diagnóstico na fazenda, assim como dos protocolos de tratamento. Utilização de vários protocolos 
aumenta a probabilidade de erros, tais como cálculo de tempo do período de carência, e dessa forma contaminação 
do leite com resíduos de antimicrobianos. O diagnóstico microbiológico em nível de fazenda também poder se tornar 
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complexo, devido as dificuldades de interpretação dos resultados. Assim, é de fundamental importância que as pessoas 
envolvidas com o diagnóstico e tratamento de mastite sejam treinadas apropriadamente e tenham apreço ao trabalho, 
para minimizar erros e riscos biológicos que o sistema pode oferecer, como exposição dos humanos a patológicos 
zoonóticos. 

Outra limitação importante do sistema de cultura de leite na fazenda é a incapacidade de diagnosticar patógenos 
de crescimento lento (ex: Nocardia spp), que podem, dessa forma, se disseminar entre os animais em um curto intervalo 
de tempo. É crucial que amostras de leite de todos os casos de mastite clínica também sejam submetidas a exame 
microbiológico em laboratórios comercias, para detecção de patógenos não identificados pelo sistema de cultura na 
fazenda. 

É importante notar que a implementação da cultura microbiológica na fazenda não se justifica em todas as 
propriedades. Os principais fatores que influenciam a viabilidade do sistema são a proporção de casos com isolamento de 
agentes Gram-positivos, e aqueles com resultados negativos. Rebanhos com perfil de mastite ambiental, caracterizados 
por > 50% de casos com cultura negativa, e cerca de 20-30% dos casos resultando em isolamento de E. coli e outros 
coliformes se beneficiarão substancialmente do uso do sistema, pois haverá prevenção de 70-80% de tratamentos não 
justificados. Em contraste, o uso do sistema pode não ser justificado em rebanhos com alta prevalência de mastite 
contagiosa (agentes Gram-positivos), porque a maioria das culturas resultará em crescimento bacteriano e, dessa 
forma, realização de tratamentos.  

Independentemente da cura microbiológica, o tempo médio de cura clínica (volta do leite ao aspecto normal) 
de um caso de mastite é de aproximadamente 3-4 dias [4; 5; 14]. Se houver persistência dos sinais clínicos no leite por 
períodos prolongados (ex: > 6 dias), é comum nos depararmos com a decisão da troca do princípio ativo, e/ou extensão 
da terapia. Como a resistência às cefalosporinas não é comum entre a maioria dos patógenos causadores de mastite, e 
o mecanismo de ação de tais drogas é tempo dependente, estender a terapia parece ser uma decisão mais justificada 
(que também satisfaz o produtor), embora, provavelmente, não resulte em aumento da probabilidade de cura da 
infeção. É importante reconhecer que falhas no tratamento, como visto extensivamente em seções anteriores, são, em 
maioria, devidas a fatores inerentes aos patógenos e aos animais, e não às drogas utilizadas para o tratamento.  

Em conclusão, somos todos responsáveis pelo uso racional de antimicrobianos para o tratamento de mastite e, 
dessa forma, pela sustentabilidade da pecuária leiteira. Devemos aprender a tratar mastite de forma adequada, mas 
principalmente, aprender a evitar tratamentos desnecessários. Embora o sistema de cultura na fazenda tenha sido 
um divisor de águas no manejo racional da mastite clínica, é importante implementar o sistema em propriedades que 
possuem potencial para se beneficiarem e entendimento dos riscos que o sistema pode oferecer. 
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Introdução

A mastite, processo inflamatório da mama usualmente causado por bactérias, é a doença de maior impacto 
econômico para toda a cadeia produtiva do leite que acarreta problemas críticos relacionados à saúde pública, imagem 
do setor leiteiro e bem-estar animal. Mais de 130 microrganismos são relatados como causadores de enfermidades 
envolvendo a glândula mamária. Entre vários agentes etiológicos da mastite bovina, alguns se destacam como as 
bactérias Gram-positivas dos gêneros estafilococos, estreptococos e Corynebacterium sp., além de bactérias Gram-
negativas, que serão abordadas aqui. 

Mastite clínica e subclínica

A mastite pode ser classificada de acordo com os sinais clínicos em mastite clínica ou subclínica. A mastite clínica 
refere-se aos casos em que os sinais clínicos são evidentes, que podem ser facilmente percebidos pelo produtor de 
leite, ordenadores e técnicos. Ela pode ser dividida de acordo com a intensidade do quadro clínico em leve (apenas 
alterações macroscópicas do leite), moderada (alterações macroscópicas do leite e presença de alterações clínicas 
locais – quarto mamário ou úbere) ou grave (alterações macroscópicas do leite, e presença de sinais clínicos locais 
e sistêmicos). Saber diferenciar estes quadros pode ser uma importante ferramenta na tomada de decisão para o 
tratamento de casos de mastite clínica em rebanhos que efetivamente controlaram a mastite subclínica por patógenos 
como Streptococcus agalactiae e Staphylococcus aureus, favorecendo assim o uso racional de antimicrobianos em 
fazendas leiteiras (Pinzón-Sanchez et al., 2011; Royster & wagner, 2015; Krömker & Leimbach, 2017; Fuenzalida & 
Ruegg, 2019). A infecção intramamária subclínica é caracterizada pela ausência de sinais clínicos evidentes exigindo o 
emprego da cultura bacteriológica associada ao uso de indicadores inflamatórios como a contagem de células somáticas 
e o California Mastitis Test (Pyörälä, 2003; Della Libera et al., 2011; Ferronatto et al., 2018).

Neste contexto, na prática veterinária é comum a percepção de que a mastite clínica grave seja causada por 
coliformes, no entanto devemos salientar que esta pode ser causada por estreptococos ou S. aureus. Por outro lado, 
a mastite clínica por coliformes pode apresentar casos leves e moderados. Assim, alguns aspectos são importantes 
e merecem ser destacados. Não existe uma relação entre a gravidade do caso clínico e a etiologia da mastite, o que 
reforça a extrema importância da cultura microbiológica para o diagnóstico da mastite e para a tomada de decisão; 
assim como não há relação direta entre modo de transmissão e o agente etiológico das mastites bovinas. Dada a 
importância deste entendimento, estes aspectos serão discutidos a seguir.  

A mastite ambiental e contagiosa em um novo contexto

Os microrganismos causadores da mastite são também categorizados de acordo com a forma de transmissão, ou 
seja, em ambiental, em que a infecção do animal ocorre por bactérias de origem ambiental, ou contagiosos, quando a 
transmissão ocorre de vaca para vaca. Assim, por décadas, os patógenos causadores de mastite foram categorizados 
como contagiosos (ex. S. agalactiae e S. aureus) ou ambientais (ex. Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae). No 
entanto, com o avanço dos estudos epidemiológicos moleculares, é cada vez mais claro que a discriminação mais 
precisa entre patógenos causadores de mastite com perfil ambiental e contagioso deve ser considerada em nível de 
estirpe ao invés de espécie. 

Por exemplo, por décadas, S. agalactiae foi erroneamente considerado como um patógeno obrigatório da 
glândula mamária e por causar infecções intramamárias com perfil altamente contagioso (Keefe, 1997). Porém, S. 
agalactiae pode ter origem em fezes – portanto corroborando o potencial perfil ambiental, ou em humanos, em que 
ordenhadores podem introduzir este patógeno no rebanho, já que cerca de 20-40% dos humanos sadios podem ter 
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esta bactéria na garganta, no trato urogenital ou gastrointestinal (Klaas & Zadoks, 2018; Skov Sorensen et al., 2019). 
No entanto, S. agalactiae de origem humana tem maior taxa de cura espontânea que isolados de origem bovina, e são 
eliminados em menor quantidade limitando sua transmissão (Klaas & Zadoks, 2018).  Ademais, S. agalactiae isolados 
de casos de mastite apresentaram maior crescimento no leite, formação de biofilme e adesão em células epiteliais 
mamárias (Pang et al., 2017) que isolados ambientais, de humanos e peixes, corroborando com a ideia de adaptação 
do patógeno ao nicho ecológico.

Quanto ao Streptococcus uberis, muitas vezes considerado como estreptococo ambiental, o complexo clonal CC5 
de S. uberis tem sido considerado mais virulento estando fortemente associado a casos de mastite clínica, em contraste 
com o complexo clonal CC143 predominantemente associado a infecções intramamárias subclínicas, ou o complexo 
clonal CC86 associado a infecções intramamárias latentes (Tomita et al., 2008).

Por outro lado, K. pneumoniae, quase exclusivamente vista como patógeno ambiental, pode ocasionalmente 
disseminar no rebanho por transmissão de vaca em vaca. Assim, para Klebsiella e E. coli é sugerido que genes associados 
a fermentação da lactose são fortemente associados a isolados de casos de mastite quando comparados com isolados 
de fezes, sugerindo adaptação a este nicho ecológico (Klaas & Zadoks, 2018). Neste contexto, E. coli isolados de casos 
de mastite crescem mais rapidamente no leite e apresentam maior fermentação da lactose sendo também capazes 
evadir do processo de fagocitose por neutrófilos, sugerindo que isolados de mastite clínica por E. coli podem formar 
uma população de E. coli adaptadas às condições do úbere, ou seja multiplicar neste microambiente e evadir das 
respostas do hospedeiro, sendo a maioria das estirpes isoladas de casos de mastite geneticamente distintas da maioria 
das estirpes de origem ambiental (Blum et al., 2008). 

Embora, em muitos rebanhos, muitas estirpes de S. aureus circulem em um mesmo rebanho, geralmente uma 
estirpe adaptada à glândula mamária (“udder-adapted”) é responsável pela maioria dos casos de mastite subclínica 
(Sommerhäuser et al., 2003; Ladeira et al., 2019; Santos et al., 2019), corroborando com seu perfil contagioso. No 
entanto, em alguns rebanhos, S. aureus com padrões semelhantes aos dos patógenos ambientais circulam, e geralmente 
são negligenciados (Sommerhäuser et al., 2003; Klaas & Zadoks, 2018). Em estudos realizados por nosso grupo de 
pesquisa, observamos predomínio de uma estirpe “udder-adapted” de S. aureus nos casos de mastite subclínica, e em 
alguns casos a mesma estirpe “udder-adapted” que causava mastite subclínica foi responsável pelo quadro de mastite 
subclínica (Santos et al., 2019; Ladeira et al., 2019), sugerindo que o quadro foi resultante do agravamento da mastite 
subclínica persistente. No entanto, casos de mastite clínica isolados/esporádicos foram predominantemente causados 
por isolados de S. aureus distintos, ou seja, não relacionados à mastite subclínica (Ladeira et al., 2019). Além disto, os 
isolados de swab nasal (nicho extramamário) foram distintos dos isolados dos casos de mastite subclínica (Santos et 
al., 2019).

O grupo heterogêneo de estafilococos não-aureus (NAS), anteriormente considerados como grupo homogêneo 
- estafilococos coagulase-negativos, são amplamente isolados de casos de mastite em várias regiões do mundo 
(Tenhagen et al., 2006; Fox, 2009; Souza et al., 2009; De Vliegher et al., 2012; Tomazi et al., 2015; Condas et al., 
2017; Naqvi et al., 2018; Nyman et al., 2018). No entanto, estes patógenos são geralmente considerados patógenos 
secundários ou, ainda como, oportunistas da microbiota da pele e sua relevância clínica ainda está em debate (Piepers 
et al., 2009; Supré et al., 2011; Tomazi et al., 2015). No entanto, resultados conflitantes quanto à importância de NAS 
como patógenos causadores da mastite bovina provavelmente se devem ao não reconhecimento de variações dentro 
e entre essas espécies (Piessens et al., 2011; De Visscher et al. 2014; De Visscher et al., 2016; Souza et al., 2016). 
O desenvolvimento e a validação de técnicas de identificação molecular permitem especiação precisa e tipagem de 
isolados de NAS associados a bovinos, o que nos fornece informações mais precisas e confiáveis (Vanderhaeghen et al., 
2014; Vanderhaeghen et al., 2015). Por exemplo, Supré et al. (2011) relataram que algumas espécies de NAS afetam 
mais a saúde do úbere, como Staphylococcus chromogens, Staphylococcus simulans e Staphylococcus xylosus, que 
outras. 

S. chromogenes é comumente isolado de amostras de leite, levando a significativo aumento da contagem de 
células somáticas (CCS) no leite, e podendo ser também isolado do ápice teto (De Visscher et al., 2014) e de outras partes 
do corpo (Adkins et al., 2018), e raramente é encontrado no ambiente (Piessens et al., 2011; De Visscher et al., 2014; 
Vanderhaeghen et al., 2014). Diante do supracitado, podemos dizer que S. chromogenes pode ser considerado como 
“udder-adapted”, ou seja as infecções intramamárias por este agente geralmente são causadas por estirpes adaptadas a 
este nicho ecológico. Por outro lado, Staphylococcus haemolyticus são comumente encontradas no ambiente (Piessens 
et al., 2011; De Visscher et al., 2014) e fezes (wuytack et al., 2019), e também causam infecções intramamárias, 
podendo ser considerado como oportunistas (De Visscher et al., 2014; Vanderhaeghen et al., 2014; Vanderhaeghen 
et al., 2015; De Visscher et al., 2016). Finalmente, algumas espécies de NAS que são amplamente encontradas no 
meio ambiente e fezes, porém são raramente isoladas de amostras de leite, ou seja, não estão associadas às infecções 
intramamárias como, por exemplo, Staphylococcus cohnii (ambiente e fezes) Staphylococcus equorum (ambiente), 
Staphylococcus fleurettii (ambiente; De Visscher et al., 2014; Vanderhaeghen et al., 2014; Vanderhaeghen et al., 2015) 
e Staphylococcus rostri (fezes; wuytack et al., 2019). Ademais, o perfil epidemiológico e o nicho ecológico dos distintos 
isolados de NAS pode refletir sua capacidade de adesão e internalização em células epiteliais mamárias (Souza et al., 
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2016) ou de sua capacidade de evadir do processo de fagocitose e morte bactericida por neutrófilos (Souza et al., 
2017), o que reforça a importância da adaptação dos distintos patógenos causadores de mastite ao hospedeiro, ou 
nicho ecológico – no caso, a glândula mamária.

No entanto, dentre os NAS, devemos destacar Staphylococcus sciuri que apresenta vários fatores de virulência 
e resistência antimicrobiana, similar ao descrito para S. aureus, podendo portanto, atuar como um reservatório de 
fatores de virulência e resistência antimicrobiana que podem ser facilmente transmitidos para diferentes espécies 
bacterianas (Nemeghaire et al., 2014; Khazandi et al., 2018). Diante do exposto, é evidente que o grupo de NAS é 
composto por variação substancial entre as espécies e estirpes que diferem na sua ecologia e epidemiologia e suas 
implicações na mastite bovina (Vanderhaeghen et al., 2014; Vanderhaeghen et al., 2015).

Apesar de NAS ser considerado como patógenos secundários em bovinos, este grupo de bactérias são considerados 
como patógenos principais em pequenos ruminantes levando ao expressivo aumento da CCS, especialmente aquelas 
espécies de NAS sensíveis a novobiocina como Staphylococcs epidermidis, S. chromogens, Staphylococcs simulans, 
S. haemolyticus, Staphylococcs caprae, Staphylococcs hyicus, Staphylococcus homonis, Staphylococccus capitis, 
Staphylococcus auriculares e Staphylococcus intermedius (Souza et al., 2012).

Apesar do seu potencial de causar mastite em ruminantes, alguns isolados de NAS, por exemplo S. chromogenes 
isolados do teto, podem inibir in vitro o crescimento de importantes agentes patogênicos causadores de mastite, 
como por exemplo S. aureus, S. dysgalactiae, S. uberis e S. agalactiae (De Vliegher et al., 2004; Braem et al., 2014; 
Carson et al., 2017; Ferronatto et al., 2019), que pode ser devido, pelo menos em parte, ao resultado da produção de 
bacteriocinas (Nascimento et al., 2005; Carson et al., 2017). Corroborando esta ideia, o isolamento de S. chromogenes 
do teto em novilhas foi relacionado à proteção pela infecção intramamária por patógenos principais de mastite e à 
baixa CCS (De Vliegher et al., 2003; Piepers et al., 2011). 

Similarmente, Corynebacterium bovis, considerado um patógeno secundário, pode colonizar o teto apresentando 
efeitos benéficos por competição competitiva neste ambiente com patógenos principais da mastite bovina, e efeito 
protetor contra patógenos principais da mastite bovina em condições naturais e experimentais (Brooks & Barnum, 1984; 
Pankey et al., 1985; Rainard & Poutrel, 1988), além de aumentar a viabilidade de neutrófilos lácteos que representam 
a principal linha de defesa da glândula mamária (Blagitz et al., 2013).

Quanto aos estreptococos, deve-se salientar que em muitos estudos disponíveis na literatura e no diagnóstico 
laboratorial de rotina, todos os isolados Gram-positivos, negativos no teste da catalase são muitas vezes considerados 
como estreptococos ou estreptococos ambientais, neste último caso exclui-se S. agalactiae. No entanto, os métodos de 
identificação fenotípica e bioquímica podem levar a resultados não tão precisos e confiáveis para espécies bacterianas 
deste grupo, especialmente Lactococcus spp. (wyder et al., 2011; werner et al., 2014). No entanto, tal prática coloca 
os estreptococos, enterococos e lactobacilos, entre outros, no mesmo patamar. Neste ínterim, devemos salientar que 
bactérias do gênero Lactococcus, por exemplo Lactococcus lactis e Lactococcus garvieae, tem sido associada a infecções 
intramamárias em bovinos especialmente quando técnicas moleculares de identificação bacteriana mais precisas são 
empregadas (ex. sequenciamento do gene 16S rRNA) sugerindo que a infecção por estes agentes etiológicos podem 
ser subestimadas (wyder et al., 2011; Plumed-Ferrer et al., 2013; werner et al., 2014; Rodrigues et a., 2016). Isto 
que corrobora estudos de metagenômica realizados por nosso grupo e demais pesquisadores que encontraram 
maior abundância de bactérias deste gênero em amostras de leite individuais (Rodrigues et al., 2016) e de tanque 
(Oliveira, 2019). No entanto, isto deve ser melhor investigado e se possível correlacionado com o perfil metagenômico 
considerando que o processo inflamatório da glândula mamária, neste caso, pode ser reflexo de uma disbiose, caso o 
paradigma da esterilidade da glândula mamária seja quebrado – conforme discutido abaixo.

Microbiota da glândula mamária: desafiando percepções

Recentemente, o estudo do microbioma, no qual se investiga o estudo da população de microrganismos 
comensais em um determinado ambiente, tem se destacado no campo da pesquisa básica e aplicada com o avanço de 
técnicas moleculares (whiteside et al., 2015; Addis et al., 2016). O motivo pelo qual se busca estudar as populações 
microbianas presentes em um determinado ambiente é o fato de que alguns microrganismos são responsáveis por 
promover a saúde, em contraste com outros microrganismos relacionados ao desenvolvimento de determinadas 
doenças (Cho & Blaser, 2012).

Acredita-se que as infecções intramamárias em bovinos são decorrentes da entrada de patógenos causadores 
de mastite pelo orifício do canal do teto, e, portanto, a glândula mamária é considerada um órgão estéril (Rainard 
et al., 2017). Este fato é fortemente corroborado pelo sucesso do programa de controle de mastite implementado 
em vários rebanhos baseado atualmente nos 10 pontos de controle da mastite bovina preconizados pelo National 
Mastitis Council (NMC), que possibilitou o controle efetivo da mastite bovina em vários rebanhos que implementaram 
adequadamente tais medidas de controle levando a redução expressiva de casos de mastite (Rainard et al., 2017).

Contudo, alguns estudos que utilizaram métodos moleculares, sugerem que a glândula mamária possui uma 
microbiota própria (Oikonomou et al., 2014; Addis et al., 2016; Lima et al., 2017), e que este órgão não seria estéril. 
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Se provado esse fato, levaria a uma quebra de paradigma, o que colocaria a mastite como uma doença resultado, 
pelo menos em parte, de uma disbiose, ou seja, a microbiota comensal poderia causar ou favorecer a ocorrência de 
infecções intramamárias, já que importantes patógenos causadores de mastite como bactérias do gênero estafilococos 
e estreptococos já foram identificados por técnicas moleculares no leite de animais considerados 
sadios (Oikonomou et al., 2014; Addis et al., 2016; Lima et al., 2017; Catozzi et al., 2017).

No entanto, vários aspectos tornam a ideia da existência de uma população de microrganismos comensais na 
glândula mamária de bovinos inconsistentes, entre vários, podemos citar: 1) a resposta imune da glândula mamária 
em bovinos apresenta predomínio de imunoglobulinas do tipo IgG, em contraste com baixa concentrações de  IgA e 
peptídeos antimicrobianos encontrada no leite, contrariando a expectativa de altas concentrações em mucosas de 
outros órgãos em bovinos e da glândula mamária de várias outras espécies, contrastando, dessa forma, com a possível 
presença de comunidades microbianas intramamárias, já que se sabe que a microbiota presente em mucosas é 
responsável por induzir a produção de IgA através de células plasmáticas localizadas na lâmina própria; 2) a expressiva 
resposta de células epiteliais mamárias a padrões moleculares associados a patógenos, como os lipopolissacarídeos 
(LPS), ou seja, a glândula mamária é capaz de responder a pequenas quantidades de LPS, além de detectar bactérias e 
os componentes liberados por elas, resultando em uma expressiva resposta inflamatória. Isso se deve aos receptores 
do tipo Toll-like (TLRs) que são responsáveis em detectar a presença de bactérias e estimular a resposta inflamatória, 
o que não condiz com a presença de uma microbiota comensal; 3) ausência ou presença de raros folículos linfoides 
isolados na glândula mamária, e ineficiência da via êntero-mamária em bovinos. Os folículos linfoides isolados, são 
comuns ao longo das mucosas e são coordenados através da exposição a antígenos e microrganismos, porém são raros 
ao longo da glândula mamária de bovinos, o que reforça a hipótese de inexistência de uma microbiota; 4) possibilidade 
de contaminação das amostras de leite (por exemplo, até mesmo aquelas coletadas conforme preconizado pelo NMC) 
que ao utilizar técnicas moleculares altamente sensíveis na detecção de microrganismos poderia resultar na detecção 
de microrganismos, ou seja, sugerindo uma possível contaminação cruzada das amostras de leite utilizada em estudos 
anteriores; 5) detecção de bactérias mortas ou fragmentos de DNA, e não necessariamente de bactérias viáveis por 
estas técnicas moleculares; e 6) a incompatibilidade da existência de uma microbiota comensal na glândula mamária 
frente aos resultados advindos da implementação do plano de controle da mastite estabelecido pelo NMC. Por exemplo, 
sabe-se que o uso de pós-dipping após a ordenha reduz a quantidade de bactérias presentes na pele e auxilia na 
prevenção de novas infecções intramamárias pela entrada de patógenos pelo orifício do teto; dessa forma, a eficácia do 
pós-dipping é amplamente aceita, desacreditando o potencial efeito protetor de uma microbiota existente. Da mesma 
forma, os tratamentos de vaca seca, os quais fazem o uso de antimicrobianos de longa ação, têm capacidade suficiente 
para interferir de forma intrínseca na microbiota mamária e a quebra da microbiota por antibacterianos que é conhecida 
como disbiose, a qual pode levar ao aumento da vulnerabilidade a novas infecções intramamárias. No entanto, sabe-se 
que o tratamento de vaca seca normalmente leva a redução expressiva de novas infecções intramamárias, o que põe 
em jogo a existência de uma microbiota na glândula mamária de bovinos (Rainard et al., 2017; Souza et al., 2019).

Por outro lado, em desafios experimentais, a carga bacteriana necessária para induzir a resposta inflamatória na 
glândula mamária de bovinos é drasticamente maior (aproximadamente 1.000 a 10.000 vezes superior) se a glândula 
mamária for desafiada com bactérias que poderiam ser comensais da glândula mamária, como estafilococos não- 
aureus (Piccart et al., 2016), quando comparada com patógenos como E. coli e S. aureus (Shkreta et al., 2004 e Moyes 
et al., 2016). Diante do exposto, os dados inconsistentes da literatura, põem em xeque a existência de uma microbiota 
da glândula mamária bovina, que deve ser melhor investigada. Neste ínterim, o paradigma da esterilidade de outros 
sistemas orgânicos anteriormente considerados estéreis foi desafiado, como o trato respiratório e reprodutivo, 
revisando conceitos anteriores bem estabelecidos a este respeito (Santos et al., 2011; Man et al., 2017).

Ademais, diferentemente de outras espécies animais, não há evidências concretas da circulação êntero-mamária 
em ruminantes (Rainard et al., 2017) que corroborado pela ausência de interface da glândula mamária com o ambiente 
externo durante grande parte do seu desenvolvimento, poderia justificar a resposta imune peculiar da glândula 
mamária em relação às outras mucosas. Por exemplo, a baixa quantidade de IgA, peptídeos antimicrobianos e folículos 
linfoides isolados, como descrito por Rainard et al. (2017).

Desta forma, caso seja provado a existência de uma microbiota comensal na glândula mamária, a colonização 
do ambiente mamário poderia influenciar a ocorrência de novas infeções intramamárias dependendo da microbiota 
comensal estabelecida. Consequentemente, isto possibilitaria o emprego de novas alternativas de controle da mastite 
com implicações a longo prazo, como já descritas para outros organismos e sistemas (whiteside et al., 2015). Deste 
modo, novas propostas surgiram, como o uso de bactérias de NAS e bactérias ácido lácticas (BAL), que cada vez mais vem 
sendo relatadas como responsáveis pela inibição da aderência e internalização bacteriana em células epiteliais mamárias 
dos principais patógenos causadores da mastite, como por exemplo S. aureus, S. uberis e S. agalactiae (Bouchard et al., 
2013; Assis et al., 2015; Bouchard et al., 2015). Além disso, é descrito que alguns isolados de NAS podem apresentar 
efeito protetor na glândula contra os patógenos principais causadores de mastite (De Vliegher et al., 2004; Piepers 
et al., 2011; Braem et al., 2014; Ferronatto et al., 2019). No entanto, o uso de BAL, NAS e Corynebacterium sp., deve 
ser criticamente avaliado, especialmente quanto ao uso das BAL, podendo uso destas bactérias ser melhor estudado 
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especialmente para o período seco (secagem) e para colonização do teto -  evitando assim a colonização do teto por 
outros patógenos como S. aureus  (Rainard & Foucras, 2018). Alguns estudos apontam que BAL e NAS são capazes de 
produzir substâncias antagonistas, como bacteriocinas, que levam a inibição dos principais patógenos relacionados a 
mastite (Nascimento et al., 2005; Braem et al., 2014; Carsson et al., 2017). Outrossim, o emprego de BAL e NAS como 
estratégia no controle da mastite bovina poderia ser vantajoso, tendo em vista que eles auxiliam na diminuição do uso 
de antimicrobianos e na redução do surgimento de bactérias resistentes aos antimicrobianos. Desta forma, se provada 
a existência de uma microbiota na glândula mamária, os programas de tratamento e prevenção deverão ser revistos, 
pelo menos em parte, tendo em vista a influência dos microrganismos comensais na imunomodulação da resposta 
imune na glândula mamária, na competição com microrganismos causadores de mastite, entre outros. Além disto, o 
impacto dos tratamentos antimicrobianos poderia causar um efeito negativo sobre a microbiota comensal da glândula 
mamária, o que pode levar a uma disbiose, e tornar a glândula mais susceptível a novas infecções por patógenos 
principais como S. aureus, S. uberis e E. coli, após o tratamento, especialmente durante períodos de imunossupressão, 
como o período pós-parto. Portanto, apesar da vasta literatura existente sobre a saúde da glândula mamária, há ainda 
um grande paradigma sobre as mastites a ser desvendado.
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RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA EM MASTITE:
ATÉ QUE PONTO PRECISAMOS REALMENTE NOS PREOCUPAR?

Maria Aparecida Vasconcelos Paiva e Brito1; Carla Christine Lange2

Resistência antimicrobiana

Agentes antimicrobianos são usados tanto na medicina humana quanto na promoção da saúde e do bem-estar 
animal. Em ambos os casos, os tipos de antimicrobianos usados são estreitamente relacionados ou basicamente os 
mesmos. A eficiência desses agentes é seriamente comprometida quando a resistência antimicrobiana emerge em 
patógenos relevantes. Neste texto, será empregada a palavra “antimicrobiano(s)” para designar antibiótico(s) ou 
quimioterápico(s) usados para inativar ou impedir a multiplicação de bactérias.

A resistência pode ser relacionada às características intrínsecas das células bacterianas, quando estas são 
naturalmente resistentes a determinados antimicrobianos, como a resistência à vancomicina em bactérias Gram-
negativas. O tamanho da molécula de vancomicina excede o limite de exclusão das porinas na membrana externa 
destas bactérias, impedindo sua entrada na célula. As bactérias do gênero Klebsiella apresentam insensibilidade inata 
à ampicilina, como resultado da produção de beta-lactamase e Pseudomonas aeruginosa é naturalmente insensível às 
sulfonamidas, tetraciclina, cloranfenicol e trimetoprim (ExNER et al., 2017).

A resistência adquirida é resultante de mutação no material genético bacteriano ou da aquisição de material 
genético codificando genes de resistência. A aquisição e a transferência de genes de resistência na população 
bacteriana permitem a disseminação desses genes entre bactérias patogênicas, entre comensais, e entre essas duas 
populações, e pode ocorrer tanto entre bactérias da mesma espécie, como entre espécies diferentes. A transferência 
horizontal ocorre principalmente quando os determinantes de resistência estão presentes em elementos genéticos 
móveis, como plasmídios, podendo ou não ser parte integrante de transpósons e integrons. Quando possuem mais de 
um determinante de resistência, esses elementos podem transferir resistência múltipla para vários antimicrobianos.

A exposição repetida das bactérias aos antimicrobianos é que direciona a resistência. O uso do antimicrobiano 
não desencadeia a resistência, mas estabelece as condições que eliminam as bactérias sensíveis, deixando as resistentes 
no hospedeiro ou no ambiente circundante. Com o tempo, as bactérias resistentes passam a constituir a maior parte da 
população, prejudicando as tentativas terapêuticas. O uso continuado de antimicrobianos seleciona clones resistentes 
a vários antimicrobianos, chegando ao ponto em que apenas um deles permanece eficiente, como acontece com 
algumas estirpes de Staphylococcus aureus, sensíveis apenas à vancomicina.

Como resultado da crescente preocupação mundial do impacto do uso de antimicrobianos e a consequente 
emergência da resistência, instituições como a OMS (Organização Mundial da Saúde), FAO (Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Alimentação) e a OIE (Organização Mundial da Saúde Animal) têm envidado esforços para 
prevenir a emergência de patógenos resistentes. Recomendações para o uso prudente e responsável de antimicrobianos 
e estratégias para impedir o risco de disseminação da resistência antimicrobiana têm sido propostas. É reconhecida, 
todavia, a necessidade dos países protegerem a saúde de suas populações animal e humana, incluindo os riscos 
decorrentes de bactérias resistentes ao tratamento antimicrobiano. 

Uso de antimicrobianos na mastite bovina

A mastite bovina difere da maioria das doenças infecciosas dos animais, pela grande diversidade de agentes 
que podem infectar a glândula mamária e desencadear a doença. Os antimicrobianos constituem um componente 
essencial nos programas de controle da mastite, sendo empregados, especialmente, para tratamento de casos clínicos 
e na terapia da vaca seca (DINGwELL et al., 2003). 

Apesar da grande diversidade dos agentes da mastite, a maioria das infecções é causada por um número limitado 
de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. As principais são S. aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
dysgalactiae, Streptococcus uberis e coliformes, incluindo, Escherichia coli e Klebsiella spp. Por isso, a maioria dos 
estudos de susceptibilidade aos antimicrobianos dos agentes da mastite é direcionada para esses microrganismos (DE 
JONG et al., 2018; CHENG et al., 2019). Mais recentemente os estafilococos coagulase-negativos também têm sido 
incluídos, porque têm sido frequentemente isolados de amostras de leite de vacas com mastite subclínica e há relatos 
de seu envolvimento em casos de mastite clínica (VANDERHAEGHEN et al., 2014).
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Resistência dos agentes da mastite aos antimicrobianos

Saini et al. (2012) avaliaram o uso de antimicrobianos e a resistência de amostras de S. aureus (n=562) isoladas de 
89 rebanhos leiteiros, de quatro regiões do Canadá. Cerca de 20% das amostras de S. aureus (n=114) foram resistentes 
a um ou mais antimicrobianos, e a porcentagem de amostras resistentes por rebanho foi de 0% para cefalotina e 
oxacilina, e 35,4%, 15,1% e 35,4% para penicilina, ampicilina e sulfadimetoxina, respectivamente. Para os outros 
antimicrobianos testados, os níveis de resistência encontrados nos rebanhos foram baixos. Eles verificaram que a 
administração intramamária de pirlimicina para tratamento de mastite de vacas em lactação foi associada à resistência 
à pirlimicina, e que houve associação entre a administração intramamária de penicilina-novobiocina à secagem e 
resistência à penicilina e à ampicilina, e entre a administração sistêmica de penicilina e resistência à penicilina (SAINI 
et al., 2012).

A idade dos animais e o tratamento à secagem, quando combinados com alta contagem de células somáticas 
à secagem e história clínica positiva de mastite na lactação prévia, foram associados ao aumento da resistência para 
a maioria dos antimicrobianos beta-lactâmicos e para sulfadimetoxina em Staphylococcus coagulase-negativos (SCN) 
(resistência à penicilina: 22,1% e à sulfadimetoxina: 29,6%) (RAJALA-SCHULTZ et al., 2009). SCN isolados de vacas 
multíparas tiveram mais probabilidade de serem não susceptíveis do que os isolados de vacas primíparas. 

Santiago-Neto et al. (2014) mostraram que a exposição continuada aos antimicrobianos pode ter um efeito 
cumulativo sobre a resistência nas populações bacterianas. No estudo realizado com 21 rebanhos do Estado do Rio 
Grande do Sul foi encontrada uma relação significativa (P<0,05) entre a idade das vacas e a presença de resistência 
múltipla em Staphylococcus coagulase-positivos (SCP). As amostras de leite foram selecionadas aleatoriamente a partir 
da população-alvo de 1.656 explo rações leiteiras semi-intensivas, estratificada por tamanho do rebanho. Vacas com 
três a quatro partos tiveram um risco 2,7 vezes maior do que aquelas com um a dois partos de possuírem agentes de 
mastite com resistência a pelo menos uma classe antimicrobiana. Vacas na faixa etária de quatro a cinco anos tiveram 
um risco 13,7 vezes maior de estarem colonizadas por SCP multirresistentes, em relação à faixa etária de dois a três 
anos de idade.

Os estudos mencionados acima evidenciam que a resistência dos patógenos da mastite aos antimicrobianos 
reflete o uso destes agentes nos rebanhos. Por outro lado, para a avaliação da emergência da resistência antimicrobiana 
dos agentes da mastite há necessidade da comparação de resultados obtidos em determinado período de tempo. Para 
isso é importante que não haja diferenças metodológicas, ou que a amostragem não seja influenciada por diferenças 
regionais na população dos microrganismos selecionados. 

Na Europa, o Programa VetPath inclui o monitoramento da susceptibilidade antimicrobiana de E. coli, Klebsiella 
spp., S. aureus, SCN, S. uberis e S. dysgalactiae isolados de mastite clínica de nove países (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, 
Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido e República Tcheca). Resultados publicados para o período 2009-2012 
relataram que a resistência encontrada para a maioria dos antimicrobianos testados não aumentou em relação à obtida 
no período 2002-2006. Com exceção da resistência dos estafilococcos à penicilina e dos estreptococos à eritromicina 
e tetraciclina, os agentes da mastite foram susceptíveis à maioria dos antimicrobianos testados (DE JONG et al., 2018). 

Estudos retrospectivos realizados na França para o período 2006-2016 em amostras de SCP (n=3.809), E. coli 
(n=3.760) e S. uberis (n=5.867) mostraram que a resistência destes agentes foi baixa para os antimicrobianos testados, 
mais da metadde das bactérias testadas foram susceptíveis a todos os antimicrobianos. Os maiores níveis de resistência 
relatados foram para enrofloxacina (32,9%) em S. uberis, tetraciclina (23,1%) e amoxicilina (28,1%) em E. coli e penicilina 
G (33,9%) em SCP (BOIREAU et al., 2018). Em um estudo retrospectivo de sete anos com bactérias isoladas entre 1994 
a 2000, de rebanhos do Estado de Michigan (EUA), não se verificou aumento na resistência dos agentes da mastite 
aos antimicrobianos comumente empregados para tratamento da mastite (ERSKINE et al., 2002). Houve aumento na 
proporção de S. aureus suscetíveis à ampicilina, penicilina e eritromicina. Em S. uberis, houve aumento na proporção 
de isolados suscetíveis à oxacilina, sulfa/trimetoprim, gentamicina e pirlimicina, e uma diminuição na proporção de 
isolados suscetíveis à penicilina. Em S. dysgalactiae ocorreu aumento na proporção de isolados suscetíveis à eritromicina, 
gentamicina, sulfa/trimetoprim e tetraciclina. Em S. agalactiae, ocorreu aumento na proporção de isolados suscetíveis 
à sulfa/trimetoprim. Entre E. coli, houve um aumento na proporção de suscetíveis à ampicilina e cefalotina e entre K. 
pneumoniae, houve aumento na proporção de suscetíveis ao ceftiofur. 

Considerando estes estudos de longo prazo, há concordância de que, apesar do uso habitual de antimicrobianos 
para o tratamento da mastite, a resistência aos antimicrobianos das bactérias envolvidas nas infecções não é 
amplamente disseminada. Em 2004, o Comitê de Pesquisa do National Mastitis Council (ERSKINE et al., 2004), com 
base em dados da literatura científica, considerou que a resistência aos antimicrobianos dos patógenos da mastite não 
era um fenômeno emergente ou em progressão.
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Staphylococcus

Devido ao seu papel primário na etiologia da mastite, dificuldade de controle e da facilidade em expressar 
resistência aos antimicrobianos, amostras de S. aureus isoladas de mastite bovina tem sido objeto de muitos estudos 
para avaliar a resistência a antimicrobianos. A principal resistência observada tem sido para penicilina e ampicilina, 
enquanto é baixa para outras classes de antimicrobianos (SAINI et al., 2012; DE JONG et al., 2018). A frequência de 
resistência desse microrganismo à penicilina foi de 73,1% na China (LI et al., 2017), de 4% na Suécia (PERSSON et al., 
2011), de 20,6% na Nova Zelândia e de 36% nos EUA (PETROVSKI et al., 2015). 

Estudos brasileiros realizados com um maior número de rebanhos mostram uma proporção de amostras 
de S. aureus resistentes à penicilina variando de 18% a 80% (RABELLO et al., 2005; COSTA et al., 2013; KREwER et 
al., 2014; GIRARDINI et al., 2016; SANTOS et al., 2016). Quando se observa a situação com um número limitado de 
rebanhos, a resistência pode ser mais elevada, provavelmente refletindo a seleção de amostras resistentes pelo uso de 
antimicrobianos. Em três rebanhos da Região do Agreste Meridional de Pernambuco, 88% e 95% das amostras de S. 
aureus foram resistentes à ampicilina e penicilina, respectivamente, e 18%, à gentamicina (SILVA et al., 2012). 

Em 285 amostras de S. aureus isoladas de 18 rebanhos do Estado de São Paulo (BONSAGLIA et al., 2018), a 
resistência à estreptomicina (9,5%) foi a mais prevalente, seguida da resistência à tetraciclina (3,5%), clindamicina 
(3,2%), cefoxitina (1,4%) e ciprofloxacina (1,1%). A resistência à cefalotina, trimetoprim e tobramicina foi observada em 
somente uma amostra para cada um destes antimicrobianos. Todas as 285 amostras de S. aureus foram susceptíveis 
à vancomicina, oxacilina, canamicina e gentamicina. Entre as amostras com resistência intermediária à eritromicina 
(n=8), quatro foram positivas para o gene mrsA. O gene de resistência à tetraciclina, tetK, foi detectado em todas as 
amostras fenotipicamente resistentes. Três amostras resistentes à ciprofloxacina foram positivas para os genes grlA e 
gyrA. O gene ant(4’),que confere resistência à tobramicina, foi identificado em amostras resistentes ou com resistência 
intermediária a esse antimicrobiano.

Santos et al. (2016) avaliaram 170 amostras de estafilococos (79 S. aureus e 91 SCN) isolados entre 2008 e 2010, 
de seis estados brasileiros (MG, PE, PR, RS, SC, SP). A resistência à penicilina foi encontrada em 30,4% e 34,1% das 
amostras de S. aureus e SCN, respectivamente. A susceptibilidade das amostras de SCN foi significativamente menor 
que a de S. aureus para cefalotina, eritromicina, oxacilina e tetraciclina (P≤ 0,01) e para gentamicina (P≤ 0,05). O gene 
mecA, que indica a resistência à meticilina, foi detectado em dez amostras de SCN, identificadas como S. epidermidis. 
Krewer et al. (2014) relataram a presença do gene blaZ na maioria das amostras de S. aureus (n=126), estafilococos 
coagulase-positivos não S. aureus (n=61) e estafilococos coagulase-negativos (n=31) avaliadas. Não foi detectada a 
presença do gene mecA.

Em 90 amostras de S. aureus selecionadas de acordo com o fenótipo de resistência à ampicilina (n=69), penicilina 
(n=75) e tetraciclina (n=64) foram determinadas as características fenotípicas e genotípicas da resistência a esses agentes 
antimicrobianos (MARTINI et al., 2017, Tabela 2). A produção de beta-lactamase foi detectada em 86,7% das amostras, 
e estas apresentaram concentração inibitória mínima (CIM) ≥ 0,125 µg/ml. A presença de blaZ foi detectada em 97,7% 
das amostras, tetK em 84%, tetL em 9%, tetM em 2% e tetO em 1%. As amostras de S. aureus eram originárias de dez 
diferentes rebanhos, e os resultados mostraram que os genes blaZ e tetK estavam disseminados nestes rebanhos. 

A resistência a antimicrobianos em SCN é mais comum do que em S. aureus (SANTOS et al., 2016). Além disso, 
a emergência de resistência entre os SCN é motivo de preocupação, pois os determinantes da resistência podem ser 
transferidos entre as espécies estafilocócicas e constituem um risco para a saúde pública. A resistência mais comum 
entre os SCN bovinos é a resistência à benzilpenicilina e às aminopenicilinas, causada pela produção da enzima 
beta-lactamase pelas bactérias resistentes, mas também foi relatada resistência a aminoglicosídeos, tetraciclinas e 
macrolídeos (RASPANTI et al., 2016; TAPONEN et al., 2016).

Na Tabela 1 são apresentados resultados de alguns estudos sobre a resistência a antimicrobianos realizados 
com amostras de S. aureus isoladas de rebanhos bovinos brasileiros. O sinal de traço significa que o antimicrobiano 
não foi testado. A metodologia seguida foi a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) ou da difusão do 
antibiótico sobre a camada de ágar a partir do disco (disco difusão). 
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Tabela 1. Resistência a antimicrobianos de amostras de Staphylococcus aureus isoladas de rebanhos leiteiros brasileiros.

Antimicrobiano % de resistência

Ampicilina 35 - 80,92 33,8 - - 71,6

Cefalotina 0 0 0,28 - 0 0,35 0

Ceftiofur -2 - 0,4 27,1 0 - 0

Clindamicina - 0 - - 0 3,2 14,1

Eritromicina 0 1,3 - 4,8 - 0 14,1

Estreptomicina - - - - - 9,5 -

Enrofloxacina - 0 0,26 4,8 0,7 - 0

Gentamicina 0 0 1,69 18,1 0 0 2,8

Neomicina 1 - 3,35 - - - -

Oxacilina - 0 - 11,9 2,3 0 2,8

Penicilina G 0 30,4 80,45 28,6 18,2 - 78,9

Sulfametoxazol - 1,3 - 14,3 0 - 7,0

Tetraciclina 35 8,9 - 9,0 2,3 3,5 76,1

SXT1 - 0 - 16,7 0 0,35 62,0

Método CIM3 CIM Disco 
difusão

Disco 
difusão

Disco 
difusão

Disco 
difusão Disco difusão

Referência Brito et al. 
(2001)

Santos et 
al. (2016)

Costa et al. 
(2013)

Beuron et 
al. (2014)

Girardini et 
al. (2016)

Bonsaglia et 
al. (2018)

Dorneles et 
al. (2018)

1 SxT: Sulfametoxazol/Trimetoprim.
2 Traço significa que o antimicrobiano não foi testado.
3 CIM: Concentração inibitória mínima.

Tabela 2. Distribuição dos genes de resistência blaZ, tetK, tetL, tetM e tetO em 90 amostras de Staphylococcus aureus 
(n=90) isoladas de dez rebanhos leiteiros do Estado de Minas Gerais1.

Padrões dos determinantes de resistência Número (%) de amostras positivas

blaZ, tetK 69 (76,7%)

blaZ 9 (10%)

blaZ, tetL 4 (4,4%)

blaZ, tetK, tetL 4 (4,4%)

tetK 2 (2,2%)

blaZ, tetM 1 (1,1%)

blaZ, tetK, tetM, tetO 1 (1,1%)

1 Referência: Martini et al. (2017)
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Cocos Gram-positivos, catalase-negativos

Neste grupo, as espécies do gênero Streptococcus, incluindo S. agalactiae, S. uberis e S. dysgalactiae, são as 
mais estudadas, e são detectadas diferenças na susceptibilidade antimicrobiana entre elas. Em geral Streptococcus 
são sensíveis às penicilinas e cefalosporinas (RATO et al., 2013; MCDOUGALL et al., 2014; HAENNI et al., 2018), 
enquanto apresentam resistência em graus variados aos aminoglicosídeos (estreptomicina, neomicina e gentamicina), 
eritromicina e tetraciclina (RATO et al., 2013; PETROVSKI et al., 2015; CAMERON et al., 2016; DE JONG et al., 2018). 
Alguns estudos recentes detectaram aumento na resistência à penicilina em S. uberis ou aumento da porcentagem da 
susceptibilidade intermediária (CAMERON et al., 2016; DE JONG et al., 2018). 

Um estudo retrospectivo da tendência da resistência antimicrobiana foi realizado usando dados da Rede 
Nacional de Vigilância da Resistência Antimicrobiana da França (RESAPATH), entre 2006 e 2016 (BOIREAU et al., 2018). 
Foram encontrados baixos níveis de resistência entre as amostras de S. uberis para oxacilina (2,2%) e gentamicina 
(2,4%); para sulfametoxazol/trimetoprim (SxT), tetraciclina, lincomicina e eritromicina foram abaixo de 20%, mas para 
enrofloxacina foi de 32,9%. Somente para tetraciclina houve tendência de aumento da resistência no período de 2006 
a 2016 (variação de 15,7% em 2006 para 20,4% em 2016). 

Um estudo realizado com 85 amostras de S. agalactiae isoladas de 20 rebanhos brasileiros (18 de MG, um 
de SP e um do RJ) relatou susceptibilidade destas amostras à ampicilina e demais antimicrobianos testados, com 
exceção de resistência à gentamicina (100%), tetraciclina (44,7%) e eritromicina (10,5%) (DUARTE et al., 2004). Os 
genes de resistência mais encontrados foram tetO (31,7%) e ermB (100%). Todos os isolados resistentes à eritromicina 
apresentaram o fenótipo constitutivo (cMLSB), que indica resistência constitutiva concomitante à clindamicina. Mais 
recentemente, Tomazi et al. (2018a) relataram alta susceptibilidade de 89 amostras de S. agalactiae aos antimicrobianos 
avaliados, incluindo os beta-lactâmicos, e resistência à eritromicina (29,1%) e tetraciclina (68,6%). 

Escherichia coli e Klebsiella spp.

No monitoramento da resistência de agentes da mastite clínica de nove países da Europa (DE JONG et al., 
2018), amostras de E coli (n=207) e Klebsiella spp. (n=87) apresentaram susceptibilidade a diversos antimicrobianos 
e resistência moderada à tetraciclina e cefapirina (somente E. coli), enquanto a resistência a outros antibióticos beta-
lactâmicos foi baixa (ceftiofur, amoxicilina/clavulanato, cefalexina e cefalônio). 

Os estudos de Boireau et al. (2018) realizados na França incluíram 3.809 amostras de E. coli. Os níveis de 
resistência encontrados para fluoroquinolonas foram baixos (2,6%), para SxT e gentamicina, abaixo de 10% e para 
tetraciclina, abaixo de 23,1%. Não houve aumento da tendência da resistência no período (2006-2016) para amoxicilina, 
enrofloxacina, SxT e gentamicina, mas a resistência para ceftiofur aumentou de 0,4% em janeiro de 2006 para 2,4% em 
dezembro de 2016. A resistência à tetraciclina apresentou grande flutuação, de 19,5% em janeiro de 2006 para 42,4% 
em julho de 2009, caindo para 15,7% em maio de 2012 e alcançando 20,6% em dezembro de 2016.

Em contraste à baixa susceptibilidade observada nos países da Europa, amostras de E. coli e Klebsiella spp. 
isoladas na China, de 28 e 45 rebanhos, respectivamente, com mais de 500 vacas em lactação (CHENG et al., 2019), 
apresentaram alta resistência à amoxicilina/clavulanato de potássio (81% e 38%, respectivamente) e à tetraciclina 
(32%, somente Klebsiella spp.). No Irã a maioria das amostras de E. coli foram resistentes à lincomicina, estreptomicina, 
neomicina e ampicilina (FAZEL et al., 2019). A susceptibilidade aos antimicrobianos de 94 amostras de E. coli isoladas 
de mastite clínica no Brasil (TOMAZI et al., 2018b) indicou alta frequência de resistência à maioria dos antimicrobianos 
testados. Mais de 96% das amostras foram resistentes à ampicilina e acima de 70% foram resistentes à eritromicina, 
oxacilina, penicilina, penicilina/novobiocina e pirlimicina. As amostras foram mais susceptíveis ao ceftiofur (96,8%), 
sulfadimetoxine (75,5%) e cefalotina (74,5%).

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA)

A primeira resistência detectada à penicilina foi a mediada pelo gene blaZ, via produção da enzima extracelular 
penicilinase ou beta-lactamase. Para contrapor a essa resistência, foi desenvolvida a meticilina, uma penicilina 
semissintética resistente à ação das beta-lactamases. Contudo, logo após seu uso clínico, surgiram relatos de amostras 
resistentes à meticilina, por um mecanismo não relacionado à produção de beta-lactamases. 

Historicamente, a resistência às penicilinas estáveis à beta-lactamase (meticilina, oxacilina, cloxacilina, 
dicloxacilina, nafcilina e flucloxacilina) é chamada como “resistência à meticilina” e a sigla MRSA (Methicillin-resistant 
S. aureus) é usada para designar S. aureus resistentes a essas penicilinas, apesar de meticilina não ser mais usada para 
tratamento. Nos testes de susceptibilidade a antimicrobianos empregam-se oxacilina ou cefoxitina. Amostras MRSA 
são consideradas resistentes a todas as outras penicilinas, carbapenêmicos, cefems (exceto cefalosporinas anti-MRSA) 
e combinações de inibidores beta-lactâmicos/beta-lactamase, independentemente dos resultados dos testes in vitro 
com esses agentes.
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Consequentemente, MRSA causam preocupação para a saúde pública por causa da gravidade das infecções 
causadas por S. aureus no homem, e que podem ser adquiridas na comunidade, no ambiente hospitalar ou nas 
propriedades rurais (LA: livestock-associated). MRSA associadas a infecções hospitalares geralmente exibem resistência 
a múltiplos antimicrobianos (aminoglicosídios, flouroquinolonas, macrolídios, lincosamidas e tetraciclinas), enquanto 
as associadas a infecções adquiridas na comunidade são sensíveis à maioria dos antimicrobianos, com exceção dos beta-
lactâmicos. A emergência de MRSA associada à produção animal tem sido relatada em diversos países e continentes, e 
é um assunto relevante tanto do ponto de vista da saúde animal como da saúde humana. 

O mecanismo de resistência à meticilina está relacionado à proteína ligadora de penicilina 2a (PBP2a), que é 
plenamente funcional, mas não tem afinidade pelos beta-lactâmicos. PBP2a é produzida pelo gene mecA, que faz parte 
de um elemento genético móvel, chamado de “cassete cromossômico estafilocócico mec” (SCCmec). Os elementos 
SCCmec são diferentes em sua estrutura, organização e conteúdo genético e são classificados em tipos e subtipos. 
Atualmente outras variantes do gene mec são conhecidas, como mecC.

As amostras de MRSA são caracterizadas por meio de técnicas moleculares em Complexos Clonais (CC) ou pela 
tipagem baseada no gene da proteína A (spa). O principal CC encontrado nas MRSA de rebanhos leiteiros na Europa é o 
CC398, mas outros já foram identificados: CC1, CC9, CC22 e CC97. Esta estirpe CC398, geralmente associada à produção 
animal, tem sido detectada em indivíduos que lidam diretamente com animais ou em abatedouros, sendo uma ameaça 
de zoonose (AIRES DE SOUZA, 2017). A transmissão zoonótica de MRSA já foi descrita, e infecções subsequentes sérias 
já foram relatadas em indivíduos que trabalham com animais. MRSA é mais prevalente na suinocultura do que na 
bovinocultura, e o isolamento em bovinos de leite tem sido considerado baixo. A emergência de MRSA em rebanhos 
leiteiros pode estar associada a contatos com outras espécies hospedeiras ou pela troca de material genético entre S. 
aureus e SCN, que são as principais espécies associadas com mastite bovina que comumente apresentam determinantes 
de resistência (LOCATELLI et al., 2017). 

Há poucos relatos de detecção de MRSA isolados de leite bovino ou associados à mastite bovina no Brasil. Silva 
et al. (2014a) isolaram MRSA de quatro vacas com mastite subclínica de um rebanho do Estado de São Paulo. Todas as 
amostras foram da linhagem ST 398 e apresentaram multirresistência (resistência a três ou mais classes diferentes de 
antibióticos). As amostras apresentaram resistência à tetraciclina, estreptomicina e ciprofloxacina (quatro amostras), 
gentamicina e tobramicina (duas amostras) e clindamicina (uma amostra). Além de mecA, todas apresentaram blaZ, 
tetK e tetM. Outros genes de resistência detectados foram para gentamicina, tobramicina (aac(6)-aph(2”) e ant(4)-
Ia) e clindamicina [lnu(B) e lsa(E)]. Posteriormente, em um estudo que envolveu 15 rebanhos do Estado da Paraíba e 
isolamento de 65 amostras de S. aureus, 21 destas foram classificadas MRSA. A resistência à meticilina foi detectada 
genotipicamente e fenotipicamente, por meio de teste de aglutinação em látex para PBP2a. Não há informação 
detalhada sobre o nível de resistência destas amostras, mas foi relatado que nem todas as MRSA apresentaram 
multirresistência (OLIVEIRA et al., 2016). Mais recentemente, Guimarães et al. (2017) relataram alto nível de mastite 
causada por MRSA em um rebanho do Estado de São Paulo, em que a presença de mecA foi detectada em 48,3% das 
amostras de S. aureus isoladas.

A presença de mecA em SCN foi relatada em 26 amostras de 128 SCN isolados de 11 rebanhos (SILVA et al., 
2014b). Além da resistência aos beta-lactâmicos, foi detectada resistência à tetraciclina (n=7), estreptomicina (n=6), 
tobramicina (n=6) e gentamicina (n=4). O gene tetK estava presente em sete amostras; o gene str estava presente em 
três amostras, ant(40) em seis amostras e aac(60)-aph(200) em quatro amostras, estes últimos conferem resistência 
a aminoglicosídeos (SILVA et al., 2014b).

Tabela 3. Número de rebanhos, de amostras de Staphylococcus aureus e de estafilococos coagulase-negativos (SCN) 
estudadas e número destas bactérias com a presença do gene mecA relatados no Brasil.

Referência Rebanhos (n) S. aureus (n) SCN (n) Amostras mecA 
positivas (n)

Silva et al. (2014a) 01 04 - 04

Silva et al. (2014b) 11 - 128 26

Oliveira et. al. (2016) 15 65 - 21

Santos et al. (2016) 48 70 61 10

Guimarães et al. (2017) 01 60 - 29

A presença de mecA em dez amostras de S. epidermidis relatada por Santos et al. (2016) foi mencionada acima. 
A identidade do produto de PCR obtido foi confirmada pelo sequenciamento do seu DNA. Nove das dez amostras 
apresentaram multirresistência. As corresistências encontradas foram para gentamicina e tetraciclina (quatro amostras), 
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eritromicina e tetraciclina (três), eritromicina, sulfonamidas e tetraciclina (uma) e gentamicina, SxT e tetraciclina (uma). 
Na Tabela 3 são apresentados resultados de relatos de S. aureus mecA positivos encontrados em amostras de S. aureus 
isoladas de rebanhos brasileiros.  

Monitoramento da resistência antimicrobiana

Um dos instrumentos recomendados para a redução do impacto da disseminação da resistência antimicrobiana 
é a implantação de programas de monitoramento e vigilância da resistência em bactérias de animais. Programas desse 
tipo foram estabelecidos em vários países, entre eles, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, 
Hungria, Japão, Reino Unido e Suécia. Além do monitoramento, muitos programas contemplam a pesquisa genética 
para definir as bases da resistência, contribuindo para avaliação dos riscos da disseminação de resistência de bactérias 
dos animais para o homem. Esses programas são importantes, ainda, para determinar as áreas que necessitam 
intervenção e para monitorar os efeitos dessa intervenção. 

Os programas de monitoramento requerem o uso de metodologias padronizadas, para que as informações 
obtidas sejam de alta qualidade e permitam comparar resultados obtidos em diferentes laboratórios, regiões ou países. 
Isso é válido tanto para a padronização dos métodos de isolamento e identificação das bactérias, quanto para os 
testes para determinar a susceptibilidade aos antimicrobianos. Todas as bactérias devem ser identificadas de acordo 
com procedimentos reconhecidos internacionalmente, e os testes de susceptibilidade devem ser conduzidos com 
metodologias validadas, e com controles de qualidade externos e internos. Além disso, informações sobre a origem 
dos microrganismos e o contexto epidemiológico devem ser obtidas. Dessa forma, podem ser reunidas informações 
que permitam a caracterização do risco da resistência antimicrobiana.

No período de 2008 a 2011 foi estruturado um programa de monitoramento da resistência aos antimicrobianos 
dos agentes da mastite, no âmbito da Chamada CNPq/MAPA/SDA Nº 064/2008, que envolveu 110 rebanhos localizados 
nos Estados de MG, PE, PR, RS, SC e SP. Foram analisadas 28.672 amostras de leite, representando 7.168 animais, em 
quatro períodos, ao longo de dois anos, com 5.382 agentes isolados.

Observou-se resistência a vários antimicrobianos em todas as regiões. A principal resistência foi à ampicilina e 
penicilina (50,5%). O gênero Staphylococcus apresentou a maior frequência de resistência. Com exceção da resistência 
à ampicilina, penicilina e sulfonamidas, a resistência de SCN foi maior ou igual à de S. aureus. O gene mecA foi detectado 
somente em dez amostras de S. epidermidis (SANTOS et al., 2016). S. agalactiae apresentou alta susceptibilidade aos 
beta-lactâmicos e à SxT, e a resistência à gentamicina (27,3%) foi maior nesta espécie que em outras espécies de 
Streptococcus (12,2%). A multirresistência foi mais frequente em SCN do que em S. aureus, na maioria das regiões. Em 
Pernambuco se detectou menor frequência de multirresistência (7,5%), enquanto a maior foi encontrada em Santa 
Catarina (18,4%). A análise de dados de rebanhos de São Paulo (BEURON et al., 2014) indicou que o tratamento da 
mastite clínica estava associado ao aumento da resistência em S. aureus para alguns antibióticos, mas a existência de 
protocolos para o tratamento da mastite e o envio de amostras para cultura e antibiograma foram associados com a 
maior susceptibilidade. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados gerais da resistência em todos os microrganismos avaliados neste 
estudo (S. aureus, SCN, S. agalactiae, S. uberis e Enterococcus sp.). Na Figura 1 é apresentada a resistência encontrada 
em S. aureus e SCN.

Tabela 4. Número total de bactérias resistentes e sensíveis aos antimicrobianos, total de bactérias avaliadas e a 
porcentagem de bactérias resistentes aos antimicrobianos testados (ampicilina, penicilina, cefalotina, ceftiofur, 
clindamicina, oxacilina, eritromicina, enrofloxacina, sulfonamidas, sulfa/trimetoprim, tetraciclina) em estudo conduzido 
entre 2008 e 2011, em 110 rebanhos localizados nos Estados de MG, PE, PR, RS, SC e SP.

Grupos de antimicrobianos Total de 
resistentes Total de sensíveis Total avaliado % Resistentes

Beta-lactâmicos 1.775 1.743 3.518 50,5%

Cefalosporinas 123 3.395 3.518 3,5%

Lincosamidas 446 3.072 3.518 12,7%

Fluoroquinolonas 174 3.344 3.518 4,9%

Macrolídeos 269 3.013 3.282 8,2%

Aminoglicosídeos 167 3.351 3.518 4,7%

Inibidores do ácido fólico 657 2.861 3.518 18,7%

Tetraciclinas 752 2.764 3.516 21,4%
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Figura 1. Porcentagem de resistência aos antimicrobianos em S. aureus e Staphylococcus spp. 
coagulase-negativos (STACN) isolados nos seis estados brasileiros (MG, PE, PR, RS, SC e SP). 
AM; ampicilina, PN: penicilina, CF: cefalotina, CFT: ceftiofur, Ox: oxacilina, CL: clindamicina, ER: 
eritromicina, ENR: enrofloxacina, GN: gentamicina, SUL: sulfonamidas, SxT: sulfa/trimetoprim 
e TE: tetraciclina.

Conclusões

Como pode ser constatado a partir dos dados apresentados, a resistência antimicrobiana dos agentes da mastite 
varia entre países, regiões e rebanhos, e reflete o uso dos antimicrobianos nos rebanhos. A resistência é maior em 
rebanhos em que o uso é mais intensivo, ou em bactérias isoladas de animais mais velhos. O monitoramento da 
tendência da resistência antimicrobiana dos agentes da mastite é importante para garantir a eficácia a longo prazo dos 
antimicrobianos disponíveis para o tratamento. O acesso a esses dados auxilia o veterinário na escolha do antibiótico 
mais adequado e para o uso prudente dos antimicrobianos, particularmente porque o tratamento da mastite clínica é 
comumente iniciado antes do teste de suscetibilidade bacteriana.

A comparação de resultados implica no emprego de metodologia padronizada na realização dos testes de 
susceptibilidade. Diversos métodos podem ser empregados, incluindo disco difusão e diluição do antimicrobiano em 
ágar ou caldo e determinação da concentração inibitória mínima. Independentemente do método empregado, os 
testes devem ser realizados de acordo com procedimentos aceitos internacionalmente. Exemplos de padronizações 
internacionais são as publicadas por Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy (BSAC) e o Comité de l’Antibiogramme de La Société Française de Microbiologie. Entre os exemplos 
citados, CLSI é o único órgão que apresenta uma padronização exclusiva para patógenos de origem veterinária. A 
padronização atual para determinar a susceptibilidade de bactérias isoladas de animais (Vet 08, CLSI, 2018) inclui, por 
exemplo, o tipo e o volume do meio de cultura, suplementos aceitáveis, quando for o caso, a densidade do inóculo, o 
período de incubação, a temperatura, os microrganismos para controles de qualidade e as condições de realização do 
teste. Estas instruções não são opcionais, são estritas. A interpretação do resultado para determinar a susceptibilidade 
ou resistência só será válida se o método empregado seguiu exatamente o detalhamento recomendado.

De volta ao título desta palestra, até que ponto devemos nos preocupar com a resistência dos agentes da 
mastite? É importante considerar que a resistência antimicrobiana deve ser vista no contexto amplo da saúde animal 
e humana. Os homens e os animais compartilham as mesmas bactérias, que precisam ser combatidas e prevenidas 
em níveis nacional, regional e global. A contenção do surgimento da resistência antimicrobiana requer a harmonização 
de estratégias e medidas destinadas a melhorar as políticas de saúde pública, saúde animal e meio ambiente. 
Particularmente sobre os agentes da mastite, apesar de não haver emergência de resistência, é evidente que o uso 
intensivo de antimicrobianos levará indiscutivelmente à seleção de microrganismos resistentes. Por isso, a resistência 
aos antimicrobianos deve ser sempre uma preocupação para a medicina veterinária. Uma conduta indispensável para 
reduzir o risco da resistência é o uso prudente e responsável dos agentes antimicrobianos (isto é, limitado a casos em 
que o tratamento com antimicrobianos é necessário, e à escolha do fármaco adequado), o que também é essencial 
para manter a eficácia terapêutica e assegurar o sucesso clínico.
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Introduction

Climate change, defined as the long-term misbalance of customary weather conditions such as temperature, 
wind and rainfall characteristics of a specific region, is likely to be one of the main challenge mankind faces during 
the current century. Earth’s climate has warmed in the last century (0.74±0.18°C) with the 1990s and 2000s being the 
warmest on instrumental record (IPCC, 2007). Climate change is a fundamental challenge for humanity as it deeply and 
pervasively affects the way we live on our Planet. All human activities are affected by climate variability and its change, 
which is both due to natural factors (changes of natural cycles of atmospheric and oceanic mechanisms), and anthropic 
activities (greenhouse gases production).

The climate change issue assumed a full relevance at the international level since the late 1980s with the 
creation of the Intergovernmental Panel on Climate Change by the United Nation General Assembly (Resolution 43 
/ 53,1988). Two years later, in the Intergovernmental Panel on Climate Change First Assessment Report (IPCC, 1990), 
stated, among others:” … there is a natural greenhouse effect which already keeps the Earth warmer than it would 
otherwise be; emissions resulting from human activities are substantially increasing the atmospheric concentrations of 
the greenhouse gases carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons and nitrous oxide. These increases will enhance 
the greenhouse effect, resulting on average in an additional warming of the Earth’s surface“ (IPCC, 1990). This large 
scale and organized scientific assessment provided an initial basis for the interpretation of such a deep modification of 
Earth climate system. During the past three decades more assessments of climate change have been produced by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, all of them drawn on the work of hundreds of scientists from all over the 
world (IPCC, 2013 and IPCC, 2014).

The phase of intense global warming we are experiencing in the last decades, began unequivocally from the 
1950s and showed an acceleration since the end of the 1980 as has been highlighted by many studies (IPCC 2014, Baldi 
et al., 2006, Zampieri et al., 2016). This increase affected both the average temperature monthly and seasonal values 
along with climate extreme events (IPCC, 2014).

Global warming (Figure 1) produces effects that are measurable through physical indicators such as, for example, 
the sea level raising, the increase in the heat content of the oceans, the decrease of snow and ice surface coverage 
(both marine and terrestrial), the increase of the frequency of very hot days and of very intense rains (IPCC, 2014).

The increasing concern with the thermal comfort of agricultural animals is justifiable not only for countries 
occupying tropical zones, but also for nations in temperate zones where high ambient temperatures are becoming an 
issue (Nardone et al., 2010, Segnalini et al., 2011, 2013).

Heat stress negatively influences farm animal productivity and thus it both jeopardizes the human food supply 
chain and the livestock economy. Advances in management strategies in part alleviate the impact of thermal stress on 
animal performance during the warm seasons. However, the negative effects of heat stress will become more apparent 
in the future if climate change continues as most predicted and as the world’s population and food supply continues to 
increase in, and migrate towards the tropical and subtropical regions, respectively (Rousch, 1994). 

Homeothermic animals (depending on their physiological state) have a thermoneutral zone where energy 
expenditure to maintain normal body temperature is minimal, constant and independent of environmental 
temperature (Yousef, 1987). when environmental variables, such as ambient temperature, humidity, air movement 
and solar radiation combine to reach values that surpass the upper limit of the thermoneutral zone, animals enter 
a condition known as heat stress. Heat stress occurs when the core body temperature of a given species exceeds its 
range specified for normal activity resulting from a total heat load (internal production and environment) exceeding the 
capacity for heat dissipation. This prompt physiological and behavioral responses to reduce the strain. Behavioral and 
physiological responses are initiated to increase heat loss and reduce heat production in an attempt to maintain body 
temperature within the range of normality. Theses acclimation responses are responsible for altered endocrine status 
and metabolism that in turn are responsible for impaired health and the alteration of reproduction and production of 
farm animals (Bernabucci et al., 2010).

Objectives of this review are to focus and discuss the effects of heat stress on milk quality. The preponderance 
of information pertains to cattle, compared with other dairy ruminant species (primarily sheep, goats and buffaloes); 
therefore, the majority of data reviewed and discussed herein are concentrated on cattle.
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Heat stress and bioclimatic indices

Heat stress can be defined as a physiological condition when the core body temperature of a given species exceeds 
its range specified for normal activity, which results from a total heat load (internal production and environment) 
exceeding the capacity for heat dissipation and this prompts physiological and behavioral responses to reduce the 
strain. 

The estimation of how “comfortable” or “stressful” environmental conditions are is complicated. This is mainly 
due to the various combinations of factors such as temperature, humidity, wind and direct and indirect radiation. A 
plethora of biometeorological indices have been developed and these empirical formulas would ideally predict the 
weather conditions when ruminants start to experience heat stress (Bohmanova et al., 2007) and become susceptible 
to heat-induced death (Vitali et al., 2009). Most temperature-humidity indices (THI) are a combination of only ambient 
temperature (often referred to as dry bulb temperature) and relative humidity (Figure 2). These two variables are easily 
measured and often made publically available from meteorological services. The primary difference among most THI 
equations is how much emphasis (weight) is placed on relative humidity and thus different equations will be better 
suited for different geographic locations (Bohmanova et al., 2007). Although, solar radiation can be a strong contributor 
to heat load, it is often not easily measurable, and its effect is partially dependent upon animal coat characteristics. 
Therefore, THI equations that do not incorporate a wet bulb variable (a measure of temperature, humidity, wind and 
solar radiation) have limitations for pasture and feedlot-based systems.

The Livestock Conservation Institute originally arbitrarily categorized varying THI values into mild, moderate and 
severe for lactating cattle (Armstrong, 1994) based upon retrospective analysis from studies conducted in the 1950’s 
and 1960’s. It was traditionally thought that milk synthesis begins to decrease when the THI reaches 72 (Armstrong, 
1994), but University of Arizona data indicate that high yielding dairy cows reduce milk yield at a THI of approximately 
68 (Zimbelman et al., 2009). As long as genetic selection continues to be primarily based on annual milk yield, cows will 
likely continue to become more susceptible to heat stress conditions.

Heat stress and milk production

Animals initiate many acute acclimation responses in order to survive thermal stress, but some of these 
adaptations may ultimately adversely affect long-term productivity.

Milk yield

Johnson et al. (1962) showed a linear reduction in dry matter intake (DMI; -0.23 kg/d) and milk yield (-0.26 
kg/d) when THI exceeded 70. In a two-years study conducted under field conditions, we found a decrease of 0.27 
kg of milk per THI unit only if Holstein cows were exposed to THI higher than 68 (Figure 3) and similar results were 
reported by Ravagnolo et al. (2000). In our recent study (Bernabucci et al., 2014) we have found that the milk yields 
were unfavorably affected by the THI in all parities starting from d 8 before the test-day (Table 1, Figure 4). The highest 
negative effect was observed 4 d before the test-day in all parities. In particular, milk losses were as follows: 0.91, 1.16, 
and 1.27 kg/d for the first, second, and third parity, respectively. Bouraoui et al. (2002) in a two-years study, found a 
negative correlation between milk yield and daily THI (r = -0.76). In particular, milk yield decreased 0.41 kg/cow/day for 
each THI unit increase above 69. Bohmanova et al. (2007) reported different rates of milk production decline per unit 
of THI, ranging from -0.40 to -0.27 and from -0.59 to -0.23 kg in Georgia and Arizona, respectively. Reduced feed intake 
caused by heat stress has traditionally been assumed to be primarily responsible for the decrease in milk yield (Collier 
et al., 1982; west, 2003). However, Rhoads et al. (2009) demonstrated that reduced nutrient intake (indirect effects of 
heat) accounts for only about 35% of the heat stress-induced decrease in milk synthesis (Figure 5).

Our studies, conducted in climatic chambers, demonstrated a heat-induced decrease in milk yield of 35% in mid 
lactating dairy cows (Nardone et al., 1992; Rhoads et al., 2009), and 14% in early lactating dairy cows (Lacetera et al., 
1996). Milk yield for Holstein cows declined 0.88 kg per THI unit increase for the 2-days lag of mean THI (west et al., 
2003). The extent of milk yield decline observed in heat-stressed cows is dependent on several factors that interact 
with high air temperature. The milk yield losses during a heat load are positively correlated with production levels prior 
to heat stress. using the formula proposed by Berry et al. (1964):

Decline in milk production (kg/day) = –1.075 – 1.736 * NL + 0.02474 * NL * THI

where NL is the normal level of daily milk yield (kg/day), recorded in the temperature range of 10-18°C; and THI 
is the daily mean temperature humidity index.

Using this formula, it is clear that daily milk yield (kg/day) decreases with the increase of the temperature 
humidity index (from 72 to 80), particularly in the more productive cows (from 15 to 40 kg/d). This is even more evident 
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if the decline in milk yield is assessed as percentage of loss. The stage of lactation is also an important factor affecting 
how dairy cows respond to heat stress. Johnson et al. (1988) observed that the mid-lactating dairy cows were the most 
heat sensitive compared to their early and late lactating counterparts. In fact, mid-lactating dairy cows showed a higher 
decline in milk production (-38%) following exposure to heat. The same results have been obtained in a field study by 
Calamari et al. (1997) who observed a decline in milk yield of 11-14%, 22-26% and 15-18% in early (after the 1st month), 
mid and late lactating dairy cows, respectively. 

The nutritional-metabolic conditions of dairy cows during the different lactation stages might explain the higher 
heat sensitivity of mid-lactating dairy cows. In fact, milk yield in early lactating cows is strongly supported by tissue 
stores mobilization and less by feed intake, whereas milk yield in mid-lactating cows is mostly supported by feed intake, 
which reaches the peak in this stage. Since the metabolic utilization of tissue stores has higher efficiency compared with 
the metabolic utilization of feed, the early lactating cows should produce less metabolic heat per kg of milk yielded, 
than mid-lactating cows. This is a possible explanation why mid-lactating cows are more sensitive to hot weather.

Milk quality

Proteins, fat and lactose

A hot environment negatively affects milk quality as well (Bernabucci and Calamari, 1998; Calamari and Mariani, 
1998; Bernabucci et a., 2002, 2014, 2015; Bertocchi et al., 2014). Above 72 THI, milk protein content declines, whereas 
the response of milk fat content seems delayed and results are contradictory.

In our recent study (Bernabucci et al., 2014) considering the protein percentage and yield (Table 1, Figure 6), the 
effect of THI was significant in all parities during a 12-d period prior to the test-day. Daily protein losses ranged from 
-0.02 to -0.10%/d and from -0.01 to -0.07 kg/d. The reduction in milk protein (yield and percentage) was more affected 
by THI 3-4 d prior to the test-day, and the highest losses were observed in the second and third parity compared with 
primiparous cows. Also, fat content and yield are negatively affected by heat stress (Figure 6). However, the effect of 
heat stress on milk fat content is not clear and controversial results have been reported. Abeni et al. (1993) found 
lower values of milk fat content when the temperature humidity index value was higher than 75 (3.46 g/100 g for 
temperature humidity index < 75 vs 3.17 g/100g for temperature humidity index > 75, respectively). Bernabucci et al. 
(2015) reported a marked and significant decrease of milk fat during summer (3.20 g/100g) compared to the values 
observed in winter (3.80 g/100g) and in spring (3.61 g/100g). Also, Summer et al. (1999) observed a decrease in milk 
fat content during summer when compared to autumn, ranging from a minimum in June-August (3.36-3.38 g/100g) to 
a maximum in November (3.67 g/100g). On the contrary, Cowley et al. (2015) did not find any significant differences 
for milk fat content between cows in normal conditions or subjected to heat stress.

Finally, the negative effects oh THI on milk protein and fat were clearly demonstrated in our recent retrospective 
studies (Figure 7, Bertocchi et al., 2014). The seasonal pattern and THI–milk composition relationships studies were 
conducted on bulk tank milk tests recorded over a seven-year period (2003-09) in Holstein dairy farms located in the Po 
valley (North Italy). THI-relationship study was carried out on 508,613 milk composition data items recorded in 3,328 
dairy farms (316,160 lactating cows). Results of the two-phase regression analysis computed for milk fat and protein 
percentages, with average daily maxTHI as the independent variable (Figure 8) indicated a break point at 50.2 THI (r = 
0.99) for milk fat and a break point at 65.2 THI (r = 0.99) for milk proteins.

For milk lactose different effects of heat stress are reported in literature. Abeni et al. (1993), Cowley et al. (2015) 
and Bernabucci et al. (2015), found milk lactose content not significantly different between cow reared at temperature 
humidity index < 75 and cow reared at temperature humidity index > 75. On the contrary, in our studies (Nardone et 
al., 1992; 1997) carried out under controlled environment (climatic chamber) significant lower lactose content was 
observed in severely heat-stressed dairy cows.

Protein fractions

There are two groups of proteins in milk, caseins and whey proteins, that are defined by their chemical composition 
and physical characteristics. Cow’s milk, like that of other ruminants, is rich in caseins, and comprise about 77-78% of 
total milk protein. Among the various factors involved in the cheese-making process, the role of the protein fraction 
composition and its seasonal changes for milk coagulation to cheese is globally recognized.

when comparing milk production during summer and spring in a dairy herd located in central Italy, we found 
a lower milk yield (−10%), and also lower casein percentage and casein index (casein/total proteins ratio) in summer 
(2.18 vs 2.58% and 72.4 vs 77.7% respectively; Bernabucci et al., 2002). The decreased casein was due to the reduction 
in αs-casein and β-casein percentages. 

Regarding milk casein content, Cowley et al. (2015) found differences between cows raised in comfortable 
temperatures and the heat-stressed group (28.1 vs 26.8 g/L, respectively). Milk casein content produced by cows fed 
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reduced amounts of feed (but not heat stressed) was statistically different from that of heat-stressed cows, but not 
from that of cows raised in comfortable temperatures. This suggests that a reduction of milk casein in the heat-stressed 
group is due to a direct effect of heat stress and that daily feed intake does not affect milk casein content. In accordance, 
Bernabucci et al. (2015) found higher milk casein content in winter (2.75 g/100 g) and spring (2.48 g/100 g) with respect 
to the summer season (2.27 g/100 g). 

Milk casein is constituted by several fractions, named αs1, αs2, β, κ and γ caseins. The effect of heat-stressed 
cows on milk casein fractions and their distribution was investigated by Cowley et al. (2015). These authors found for 
those cows subjected to heat stress, an increase of αs1-casein (%) and, in opposite, a decrease of αs2-casein. The other 
fractions do not exhibit any difference between groups of cows. Bernabucci et al. (2015) found that milk produced in 
summer was lower in terms of αs-caseins (αs1 + αs2) and higher of κ-casein with respect to the other seasons, while 
β-casein was similar. These results could lead to changes of caseins technological properties and to a different ability 
to cheese making.

The strict relationship between casein content and fraction and milk behaviour during technical processes may 
explain the loss in cheese yield and the alteration of cheese making properties during summer in Italy (Calamari and 
Mariani, 1998).

Milk fatty acids

In 1965 Bianca reported lower content of short-chain fatty acids (FAA) and higher content of C16 and C18 in milk 
from heat stressed cows. Gallacier et al. (1974) and Palmquist et al. (1993) observed lower proportions of short-chain 
and higher proportions of long-chains FAA during warm months. Piva et al. (1993) found an increase of unsaturated FAA 
in milk yielded during summer months. None of these authors attributed changes of milk fatty acids to a direct effect of 
HS, and suggested that they had to be attributed to the higher dietary intake of fat or to the lower forage intake which 
usually occur during summer (Gallacier et al., 1974; Palmquist et al., 1993), or to a more massive utilisation of body 
reserves (Piva et al., 1993).

In a study carried out in climate chambers we observed (Ronchi et al., 1995) that milk from heat stressed dairy 
cows had low proportions of short (C4-C10) and medium-chain (C12-C16) FAA, and high proportions of long-chain (C17-
C18n) FAA. In the same study heat stressed cows also yielded 25% less milk with a lower percentage of fat than their 
counterparts kept in thermal comfort. As a consequence of the different FAA composition of milk and of the different 
fat and milk yield, the daily production of milk FAA in cows exposed to heat stress conditions was lower with regard 
to short and medium-chain FAA and nearly the same with regard to long-chain FAA (Figure 9). These findings were 
confirmed by Rutten et al. (2009). Therefore, these results indicated that the higher proportion of long-chain FAA 
observed in milk from heat stressed cows had to be attributed to the reduced synthesis of short- and medium-chain 
FAA in the mammary gland cells rather than to a higher incorporation of long-chain FAA. It was hypothesised that the 
energy deficit status that characterises heat stress might be the cause for the lower synthesis of short and medium-
chain FAA synthesised into the mammary gland (Smith et al., 1983). Moreover, it was also suggested that the higher 
availability of long-chain FAA coming from lipomobilization would not hesitate in their higher incorporation into milk 
because these FAA might be utilized as energy sources by the mammary gland cells (Smith et al., 1983). All this would 
authorize to indicate that fat intake, changes in the pattern of feeding and/or lipid mobilisation would not represent 
the only factors affecting milk FAA changes in summer milk.

Accordingly, Nardone et al. (1997) reported an increase of long-chain and a reduction of short-chain FAA also in 
colostrum yielded by heat stressed heifers.

Minerals, pH and titratable acidity

Less is known about the impact of cow’s heat stress conditions on milk mineral content and its distribution 
(Summer et al., 2019). Mariani et al. (1993) found significant seasonal variations. These authors observed lower 
values of milk ash and phosphorus content during summer that could be related to the heat stress conditions of cows. 
Phosphorus has an important role in cheese making; in some studies, by the same authors, a decrease in phosphorus 
was related to a worsening of enzymatic milk coagulation.

The climatic conditions in which cows are reared can also affect milk pH and titratable acidity. A correct milk pH, 
with values around 6.65-6.68, and a good milk titratable acidity (the amount of acid compounds in milk) with values 
from 3.20 to 3.80°Soxhlet-Henkel/100 mL, are essential for an efficient cheese making process, for high values of cheese 
yield and for the production of high-quality cheeses. Nardone et al. (1992, 1997) and Abeni et al. (1993) reported an 
increase in milk pH and a decrease of titratable acidity when cows were reared at temperature humidity index values 
higher than 75. This shows a worsening of these indicators with negative consequences on the production of cheese. 
More, Summer et al. (1999) reported minimum values of milk titratable acidity in August (3.18°Soxhlet-Henkel/100 mL) 
and maximum values in December and January (3.34 and 3.33°Soxhlet-Henkel/100 mL, respectively).
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Milk coagulation properties

Rennet coagulation depends on milk composition and quality. Titratable acidity has a fundamental role but also 
casein content and milk salt equilibria (contents of calcium and phosphorus and their repartition between the soluble 
and colloidal phases) are highly important for this enzymatic process. This is particularly important for the Protected 
Designation of Origin cheeses, especially for long ripened cheeses.

Milk coagulation properties are measured by an apparatus called lactodynamograph, that previews the addition 
of a determinate quantity of rennet to 10mL of milk. At the end of the test a bell-shaped trace is obtained, from which 
three coagulation traits are obtained:

RCT = rennet clotting time (min) which is the time between rennet addition and the beginning of milk coagulation.
k20 = curd firming time (min) which is the time between the beginning of coagulation and the moment when the 

bell reaches 20 mm in width.
a30 = curd firmness (mm) which is the width of the graph at the end of analysis (30 min).
Climatic conditions in which cows are housed significantly affects milk coagulation properties. This result is 

expected because of the strict relationships between coagulation properties and casein content, titratable acidity and 
mineral content. The effect on rennet clotting time is marked. Abeni et al. (1993) reported an increased (negative) 
clotting time when the temperature humidity index value was higher than 75. This result was confirmed by Mariani 
et al. (1994) that observed the maximum values for clotting time in July (18.97 min) and August (19.42 min), and the 
minimum in January (15.73 min). In addition, curd firming time is significantly higher (negative) when cows are subjected 
to heat stress. Abeni et al. (1993) observed an increase of curd firming time when the temperature humidity index 
value was higher than 75. In the case of a30, Abeni et al. (1993) found lower values (negative) of curd firmness when the 
temperature humidity index value was higher than 75. This result was confirmed by our recent study (Bernabucci et al., 
2015), in which a significant decrease of curd firmness from winter (35.93 mm) and spring (33.60 mm) with respect to 
summer (21.98 mm) has been reported (Table 2). Summer et al. (1999) reported the monthly variation of all the three 
coagulation traits: the trends exhibit the increase of clotting time and curd firming time during July and August and a 
marked decrease of curd firmness during the same months (minimum value of 10.2 mm in August). 

Mariani et al. (1994) found during summer months (July and August), the lowest frequency of milk samples 
with good or discrete coagulation characteristics and the highest frequency of milk samples with bad or anomalous 
coagulation characteristics. In particular, in August, milk samples with anomalous characteristics reached the 10.58% of 
total analyzed samples; in the same month, milk samples with good coagulation characteristics exhibited the minimum 
value of 48.69% respect to the total analyzed samples.

The response of cows to heat stress is not the same in all breeds. In fact, Malacarne et al. (2005) reported that 
milk from Italian Friesian cows has a curd firmness value constantly lower than milk from Italian Brown cows, and this is 
due mainly to the genetic improvement, particularly on k-casein variant B performed and selected in this latter breed. 
Both breeds showed a decrease during summer, but this decrease was more pronounced for milk from Italian Friesian 
cows, while the value registered for Italian Brown, although lower than values registered in winter and autumn for the 
same breed, is not different by the value registered in spring.

Somatic cells

Milk somatic cells (SCC) are mainly leukocytes; they increase in milk as a response to an inflammation or infection 
in the cow’s mammary gland. Heat stress of cows seems to not have any impact on milk somatic cells. Abeni et al. 
(1993) found that a temperature humidity index higher than 75 did not affect the production of milk in terms of milk 
somatic cell content (logSCC 5.12 for temperature humidity index < 75 vs 5.31 for temperature humidity index > 75, 
respectively). Regards seasonal variations, both Bernabucci et al. (2015) and Summer et al. (1999) reported an increase 
of somatic cell content in summer with respect to winter and spring seasons. In fact, if we look at the analyses of milk 
produced in northern Italy, we can observe that in summer the content of somatic cells increases (Bertocchi et al., 
2014, Figure 7 and 8).

The mechanism involved in the increase of SCC during the summer is not completely clear. The major factor 
affecting SCC levels is the infection of the mammary gland. The main pathogens causing an increase in SCC include 
primary contagious pathogens such as Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae, and environmental 
pathogens such as coliforms and Streptococcus spp. (Harmon, 1994). In our recent study carried out in Egypt we 
reported an increase of contagious and environmental pathogens in milk of cows reared under conditions characterized 
by THI > 72-78 (Zeinhom et al., 2016),

Some authors (Olde Riekerink et al., 2007; Hogan and Smith, 2012) reported a high incidence of mastitis in dairy 
cows during the hot season and this is confirmed by our recent study (Vitali et al., 2016). The increased incidence 
of mastitis during the summer might be related to the effect that high temperatures and humidity have on cows’ 
susceptibility to infections, as well as to the increased number of pathogens (Zeinhom et al., 2016) or vectors to which 
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the cows are exposed. The impact of heat stress on immune function in dairy cows has been reported indicating a 
depression of cellular immunity (Lacetera et al., 2005, 2006). It is also known that during the summer, the growth and 
number of environmental bacteria in bedding material increase due to favorable temperature and humidity (Bertocchi 
et al., 2014, Figure 7 and 8). Under these conditions it is reasonable that bacterial contamination of the udder by 
environmental pathogens may increase between milking operations, when the udder comes in contact with bedding, 
soil, water and dung. Therefore, it is rational to hypothesize that the high values of SCC recorded during the summer are 
due to the increase in temperature, simultaneously operating in two ways. On one hand, high ambient temperatures 
may be responsible for the animals’ higher susceptibility to infection, by impairing the capacity of the immune system. 
On the other hand, high temperatures may encourage the growth and proliferation of environmental pathogens and 
their vectors, such as flies. It is acknowledged that a greater presence of environmental bacteria increases the risk of 
udder infection. The higher levels of bulk milk TBC observed during the summer (Figure 7 and 8) testify the higher levels 
of udder contamination and could support this hypothesis.

Cheese yield

The characteristics of milk quality produced by cows reared in heat stress conditions lead to a worsening of 
cheese yield (the amount of cheese obtained by 100 kg of milk). Mariani et al. (1995) reported seasonal variations of 
Grana Padano cheese yield at 24 h and observed minimum values during the months of July and August, while the 
highest cheese yield was found in the months of October and November (Figure 10).

Final remarks

Summer heat stress negatively impacts milk yield and quality. The severity of heat stress issues will become more 
of a problem in the future as global warming progresses and genetic selection for milk yield continues.

Heat stress both directly (mediated by hyperthermia) and indirectly (mediated by reduced nutrient intake and 
behavior changes) affects metabolic and physiological acclimation which may reduce the synthesis of useful products 
(milk in particular). Improved knowledge of the functional relationship between animals and their environment, 
and of the physiological mechanisms of acclimation to environmental stresses may contribute to the adoption of 
procedures that improve welfare and the efficiency of production. Accurately identifying heat-stressed ruminants and 
understanding the biological mechanism(s) by which thermal stress reduces milk synthesis is critical for developing 
novel approaches (i.e. genetic, managerial and nutritional) to maintain production or minimize the reduction during 
stressful summer months.

To summarize the main effects of heat stress and warm season on milk quality:
- decrease of fat, proteins and lactose content;
- increase of SCC and total bacterial count;
- modification of fat composition;
- alteration of milk protein fractions;
- worsening of the acidification rate;
- worsening of the attitude of cheese making.
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Table 1. Estimated weighted average daily maximum THI from the breaking point analysis at 8 d before the test-day for 
milk yield and 12 d before the test-day for milk characteristics (protein) (Bernabucci et al., 2014)

Days relative to test-day

Trait Parity -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Weighted 
THI breaking 
points

Milk yield 1 THI§ 76 77 75 77 76 74 74 78 77 76

b¥ -0.52b -0.82c -0.82c -0.82c -0.91c -0.91b -0.75b -0.71c -0.43a

R2 0.64 0.79 0.72 0.83 0.75 0.61 0.60 0.78 0.52

2 THI 74 72 73 72 76 74 72 74 75 73

b -0.59b -0.69b -0.87b -0.87b -1.16c -1.10b -0.86b -0.76b -0.56a

R2 0.64 0.54 0.58 0.52 0.81 0.60 0.54 0.58 0.40

3 THI 76 75 73 76 76 72 70 74 74 74

b -0.78c -0.96c -1.02c -1.16c -1.27c -0.98b -0.85a -0.89b -0.60a

R2 0.73 0.79 0.72 0.88 0.88 0.58 0.49 0.55 0.41

Protein % 1 THI 74 72 73 76 76 61 68 70 65 62 63 70 73 65

b -0.02a -0.02b -0.03b -0.03b -0.03b -0.03a -0.04b -0.06c -0.06c -0.06c -0.07c -0.06b -0.07c

R2 0.47 0.67 0.57 0.65 0.70 0.39 0.58 0.78 0.74 0.73 0.73 0.65 0.73

2 THI 67 60 76 63 66 67 65 73 70 70 69 69 72 69

b -0.04b -0.04a -0.06c -0.05b -0.05c -0.06c -0.06b -0.09c -0.08c -0.09c -0.09b -0.10c -0.10c

R2 0.68 0.40 0.71 0.59 0.74 0.71 0.58 0.79 0.75 0.70 0.68 0.71 0.74

3 THI 71 73 74 61 73 74 71 74 68 72 71 72 71 71

b -0.05c -0.05c -0.05c -0.05c -0.06c -0.08c -0.08c -0.09c -0.09b -0.10c -0.10c -0.10c -0.10c

R2 0.76 0.80 0.78 0.45 0.81 0.75 0.77 0.79 0.67 0.73 0.73 0.73 0.71

Protein 
yield 1 THI 73 71 73 70 76 75 73 71 70 72 72 74 76 72

b -0.01a -0.01a -0.01b -0.01a -0.02c -0.03c -0.03b -0.03b -0.04c -0.05c -0.04c -0.04b -0.03b

R2 0.36 0.38 0.68 0.38 0.78 0.76 0.67 0.61 0.80 0.74 0.75 0.67 0.71

2 THI 70 67 74 74 69 68 71 70 76 73 72 74 74 72

b -0.02a -0.02a -0.03b -0.02a -0.02b -0.04b -0.04b -0.04b -0.06c -0.06b -0.05b -0.05c -0.04b

R2 0.34 0.37 0.69 0.49 0.53 0.66 0.62 0.57 0.85 0.68 0.68 0.72 0.68

3 THI 72 75 74 75 76 74 69 74 76 72 71 74 73 73

b -0.02a -0.04c -0.04c -0.04c -0.04c -0.05c -0.04b -0.06c -0.07c -0.06b -0.06b -0.06b -0.05b

R2 0.48 0.84 0.77 0.83 0.81 0.78 0.57 0.83 0.86 0.68 0.67 0.70 0.66

aP < 0.001; bP < 0.0001; cP < 0.00001
§THI break-point
¥slope
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Table 2. Milk coagulation properties observed in winter, spring and summer season (Bernabucci et al., 2015).

Item Winter Spring Summer SEM1 P value2

RCT3, min 14.10 12.80* 18.28 1.0835 0.087

k20
4, min 7.87 7.03 8.40 0.6867 NS

a30
5, mm 35.93* 33.60* 21.98 2.9301 0.098

Stars indicate significant differences from the value observed in summer season (*: P < 0.10; **: P < 0.05). 
1Highest standard error of mean.
2P value of the season effect; NS=not significant.
3RCT: rennet coagulation time.
4k20; curd firming rate.
5a30: curd firmness.

Figure 1. Annual global mean air temperature (°C) at the surface, based on the HadCRUT4 temperature 
dataset (https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/). The time series is computed with the KNMI 
Climate Explorer (Pasqui and Di Giuseppe, 2019)

Figure 2. Temperature-humidity bioclimatic index chart.
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Figure 3. Effect of temperature-humidity index on milk production in Holstein cows.

Figure 4. Least squared means for daily milk yield in the three parities adjusted for the effect of the 
temperature-humidity index (THI). (Bernabucci et al., 2014).
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Figure 5 Effects of heat stress (HS) or pair-feeding (PF) on A) dry matter intake and B) milk yield in lactating Holstein 
cows. Solid lines with diamonds represent PF cows and dashed lines with squares represent HS cows. The mean value 
from d 1 to 9 of the thermal neutral ad libitum period (P1) was used as a covariate and is represented by P1 on the x 
axis. The d 1 to 9 results are from P2 when cows were exposed to HS or exposed to thermal neutral conditions and PF 
with the HS cows. Adapted from Rhoads et al. (2009).
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Figure 6. Least squared means adjusted for the effect of the temperature-humidity index (THI) for daily a) fat percentage; 
b) fat yield; c) protein percentage and d) protein yield in the three parities (Bernabucci et al., 2014).
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Figure 7. Year x month least square means (±s.e.) of milk characteristics refer to the entire period of the 
study (2003 to 2009) for milk (a) somatic cell score (SCS), (b) natural log-total bacterial count (LnTBC), (c) 
fat percentage (FA%), and (d) protein percentage (PR%) (Bertocchi et al., 2014)
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Figure 8. Cow’s milk characteristics in relation to maximum temperature-humidity index (THI) recorded two 
days before sampling-day. A break point was detected at: 57.3 THI for (a) somatic cell score (SCS); 72.8 THI 
for (b) natural log-total bacterial count (LnTBC); 50.2 THI for (c) fat percentage (FA%); 65.2 THI for (d) protein 
percentage (PR%). (Bertocchi et al., 2014).

Figure 9. Lsmeans ± SE of milk short (C4-C10), medium (C12-C16) and long-chain (C17-C18) fatty acids (g/day) in Holstein 
cows exposed to thermal comfort (TC) and high ambient temperatures (HAT) (Ronchi et al., 1995).
abColumns with different letters differ significantly (P<0.05)
ABColumns with different letters differ significantly (P<0.01)
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Figure 10. Month of production and Grana Padano cheese yield (%) (Mariani et al, 1995).
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SISTEMA DE PRODUÇÃO EM COMPOST BARN:
DESAFIOS PARA PRODUÇÃO DE LEITE COM QUALIDADE E BAIXA CCS

Alessandro de Sá Guimaraes
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Leite) Juiz de Fora, MG, Brasil

Mariana D’Agosto Miguel Fonseca
Department of Health Management, Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, Canada

O Brasil  é   o   terceiro   maior   produtor   de   leite   no   mundo   com produção de 33,5 bilhões de litros de leite 
(FAO, 2017). A intensificação da produção e a maior produtividade por vaca em fazendas bem manejadas e tecnificadas 
têm trazido novos desafios para a atividade. Dentre esses desafios podem ser citados a ocorrência de casos de mastite 
nos rebanhos leiteiros e suas consequências na qualidade do leite e também problemas relacionados à resistência dos 
patógenos causadores da mastite aos antimicrobianos utilizados na rotina. A mastite é caracterizada como inflamação 
da glândula mamária causada principalmente por bactérias, acarreta grandes perdas econômicas, diminuição na 
produção de leite e pela baixa qualidade, descarte de animais acometidos e também gastos com medicamentos e 
serviços veterinários.

Com a diminuição frequente do número de pequenos produtores e considerável crescimento da média de 
produção de leite por fazenda no Brasil, o produtor passou a defrontar com a escassez e o encarecimento da mão 
de obra no campo. Assim como em outras economias desenvolvidas, o produtor brasileiro vem buscando aumentar 
eficiência com aumento da escala de produção e automação. Faz-se necessário e urgente, todavia, que a pesquisa 
disponibilize alternativas de sistemas de produção que permitam manejar rebanhos maiores e de produtividade 
reconhecida, apresentem flexibilidade e facilidade de manejo e tragam condições de bem-estar e índices de reprodução 
e saúde animal adequados a atual realidade.

Diante disso, chegou ao Brasil em 2011 o sistema de confinamento desenvolvido por produtores de leite do 
Estado de Virgínia (EUA) conhecido como Compost Barn (CB), conceito tipo celeiro, para melhorar o conforto, aumentar 
produtividade e a longevidade das vacas, reduzir os custos iniciais das instalações (Barberg et al., 2007) e, ao mesmo 
tempo, reduzir os riscos de ocorrência de mastite no rebanho. O sistema foi inicialmente desenvolvido para a realidade 
norte-americana, de clima temperado, e logo se disseminou por várias partes do mundo, principalmente nos trópicos, 
com adaptações a diferentes regiões, principalmente com clima seco e temperaturas altas. Os trabalhos publicados 
até o momento foram desenvolvidos basicamente em regiões de clima temperado como EUA e Europa (Alemanha, 
Holanda, Inglaterra, Itália, Áustria, etc). Entretanto, algumas instalações CB já foram construídas em propriedades 
leiteiras na América Latina e em diferentes regiões do Brasil, por exemplo, nos estados de Minas Gerais, Goiás e Rio 
Grande do Sul, de grandes produtores nacionais de leite. Uma das vantagens, não cientificamente investigada em 
condições brasileiras, é seu custo menor de implantação quando comparado a outros sistemas de confinamento como 
o free-stall, instalação amplamente utilizada em propriedades tecnificadas e de produção intensiva no Brasil.

Características do sistema de confinamento Compost Barn

O Compost Barn (celeiro de compostagem) é um sistema de confinamento composto por um galpão baseado em 
uma área de descanso coberta, aberta e livre de divisórias para as vacas (Janni et al., 2007) com a cama constituída de 
material orgânico, serragem ou maravalha, que sob altas temperaturas (55 a 65°C), promove a destruição de patógenos, 
dentre eles os causadores de mastite no rebanho. Esse processo de compostagem permite que a urina e as fezes sejam 
estocadas, formando um semi- composto sólido que pode permanecer por até 24 meses no galpão (Eckelkamp et al., 
2016).

O sistema de confinamento CB pode trazer benefícios para o produtor e também para os animais quando bem 
manejado, tais como, aumento no conforto animal por permitir uma maior mobilidade e comportamento natural dos 
animais, diminuição na sujidade do úbere, diminuição das afecções de cascos e pernas (Ofner-Schröck et al., 2015; 
Burgstaller et al., 2016), diminuição da contagem de células somáticas no leite (CCS), aumento da produtividade por 
animal, facilidade de manifestação e detecção de cio e facilidade no manejo dos dejetos que permanecem na sua maioria 
na cama do galpão (Barberg et al., 2007; Endres et al., 2007; Bewley et al., 2012).

A cama e o processo de compostagem

A compostagem é definida como um processo aeróbio controlado, desenvolvido por uma população diversificada 
de microrganismos, efetuada em duas fases distintas: a primeira quando ocorrem as reações bioquímicas mais intensas, 
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predominantemente termofílicas; a segunda ou fase de maturação, quando ocorre o processo de umidificação (Pereira 
Neto, 1987). Em um galpão de compostagem, as fezes, a urina e a cama adicionada fornecem os nutrientes essenciais 
(carbono, nitrogênio, umidade e microrganismos) necessários para processo de compostagem. A relação C:N deve ficar 
próxima de 25:1 e o pH variando entre 6,0 e 8,0, porém estes parâmetros são de difícil controle na rotina da fazenda, 
necessitando monitoramento frequente da cama (Bewley et al., 2012).

A cama é geralmente constituída por serragem ou maravalha, que são adicionadas em camadas de 30 a 45 cm 
para iniciar a compostagem. Esse material deve ser adicionado a cada 2 a 6 semanas com objetivo de manter substrato 
para ação bacteriana como fonte de carbono, variando de acordo com a estação do ano, condições climáticas e 
densidade animal (Barberg et al., 2007, Bewley et al., 2012). O composto deve ser revolvido, no mínimo, duas vezes 
ao dia, geralmente no momento das ordenhas, para permitir a aeração com a consequente incorporação de oxigênio 
(Petzen et al., 2009). A aeração é feita com aproximadamente 30 cm de profundidade, porém, alguns produtores 
do estado de Minnesota têm feito a aeração mais profunda, entre 40-45 cm de profundidade, e observaram uma 
redução na necessidade de reposição da cama e um aumento da temperatura. A profundidade da descompactação 
é um ponto crítico, pois o oxigênio incorporado na cama previne a formação de amônia (Endres; Barberg, 2007). O 
manejo ineficiente retarda a atividade microbiana e deixa a cama mais úmida, podendo aumentar o escore de sujidade 
dos animais (Petzen et al., 2009), com consequências no manejo de ordenha, ocorrência de mastite e declínio na 
qualidade do leite.

A serragem a ser colocada no composto deve apresentar umidade inferior a 18%, ou seja, a serragem verde 
ou úmida deve ser evitada. A umidade da cama deve ficar entre 40-60% para que ocorra uma boa compostagem. A 
umidade excessiva inibe a atividade de bactérias aeróbicas, impactando de forma negativa na fermentação (NRCS, 
2007; Black et al., 2013). Camas bem manejadas e secas promovem maior conforto animal,

permitindo o bom funcionamento do sistema imunológico animal, com bons resultados na saúde, como redução 
dos problemas locomotores e de cascos e aumentando a permanência do animal na propriedade (NRCS, 2007).

A reposição de cama deve ser feita antes do composto ficar úmido a ponto de formar torrões e aumentar a 
sujidade dos animais. Quando a cama atinge este estágio, é recomendável a troca total da cama. A aeração da cama é 
feita nas camadas superiores, dessa forma, as camadas inferiores entram em processo anaeróbico e podem se tornar 
muito secas para que ocorra a atividade bacteriana de decomposição. Portanto a taxa de decomposição provavelmente 
não é alta o suficiente para gerar composto maduro (NRCS, 2007) e o sistema pode ser classificado como um semi-
composto (Black, et al., 2014). Dessa forma, é evidente a elevada pressão de infecção por patógenos ambientais, caso 
não ocorra um manejo adequado da cama e a importância dos procedimentos de higiene a ordenha (Hogan et al., 
1989). Barberg et al. (2007) e Black et al. (2014) encontraram uma concentração média total de bactérias na cama do CB 
na ordem de 7.0 log10 UFC/g e 8.2 log10 UFC/g respectivamente. Um estudo recente realizado por Fávero et al. (2015) 
também encontrou uma alta concentração de bactérias totais na cama do CB ( >8.0 log10 UFC/g).

A temperatura da cama deve ser mantida próxima 45º C, para manter o processo de compostagem adequado e 
evitar altas temperaturas que possam afetar o conforto dos animais. Para utilização do composto para comercialização 
como fertilizante ou uso como adubo na agricultura comercial ou orgânica ou em horticultura, a temperatura ideal 
para fermentação é entre 48º C a 65º C, ou seja, o composto deve ser retirado do confinamento e processado em local 
fechado por um determinado período até que ocorra a efetiva redução dos patógenos com a finalização do processo 
de compostagem (Petzen, et al., 2009). Outro aspecto importante do processo de compostagem é a diminuição na 
produção de dejetos líquidos em comparação aos confinamentos do tipo free stall. No sistema compost barn os dejetos 
são armazenados dentro do galpão onde as vacas estão alojadas, mantendo o estrume em forma sólida.

Composto barn túnel de vento

Uma nova modalidade de compost barn surge no Brasil, uma tecnologia genuinamente nacional, com estrutura 
(galpão) semelhante ao compost barn aberto. Porém, neste caso, coberto internamente com lona nas laterais e com 
placas evaporativas em uma das extremidades e exaustores na outra, gerando fluxo direcionado e troca forçada de 
ar semelhante ao utilizado em free-stalls com cross ventilation. O funcionamento parcial ou total dos exaustores é 
dependente da temperatura e umidade externas. Em geral, obtém-se uma diferença média de 10ºC entre o meio 
externo e o ambiente interno, obtendo-se bom nível de conforto térmico para o rebanho em boa parte das regiões do 
país. O desafio nesse tipo de sistema consiste no bom manejo da cama, mantendo-a com baixa umidade. O manejo da 
cama é semelhante ao composto aberto, com reviradas diárias, geralmente no momento das ordenhas e adição parcial 
de cama em função da umidade e temperatura de compostagem. Pesquisas precisam ser realizadas nesse sistema em 
diversas áreas como comportamento nutricional, conforto térmico, índices reprodutivos, manejo da cama, dentre 
outros.
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Saúde do úbere, qualidade do leite e bem-estar animal no sistema Compost Barn

Os sistemas de criação intensivos podem influenciar diretamente na saúde e no bem- estar animal, e muito tem 
se discutido sobre os diferentes sistemas de produção e suas vantagens e desvantagens. No sistema de criação compost 
barn os animais ficam livres dentro do galpão para se locomover e deitar, expressando assim um comportamento mais 
natural, semelhante ao observado nos animais a pasto (Endres; Barberg, 2007).

Poucos são os estudos conduzidos no Brasil em confinamento de gado de leite no sistema compost barn. Os 
resultados em geral dependem dos índices presentes no rebanho no sistema utilizado antes do compost barn, algumas 
propriedades tem migrado do semi- confinamento e outras do free-stall para compost barn.

Alguns trabalhos realizados com objetivo de investigar a incidência de mastite em rebanhos manejados no 
compost barn têm mostrado resultados contraditórios. Astiz et al. (2014) conduziram estudo com vacas no período 
seco e observaram que, no início da lactação, os animais apresentaram bons resultados com redução na incidência de 
mastite, tendência na redução da CCS e aumento na produção de leite nos primeiros 100 dias pós- parto. Entretanto, 
Svennesen (2014) demonstrou que após o quinto mês experimental, animais manejados no sistema compost barn 
tiveram um aumento de 60.000 a 80.000 células somáticas/mL em comparação aos animais alojados no sistema free-
stall.

Outros trabalhos têm apresentado bons resultados quanto a produtividade e qualidade do leite em animais 
criados em compost barn. Pesquisas demonstram o potencial do sistema como confinamento para vacas leiteiras com 
resultados promissores na saúde animal, conforto e bem-estar e produtividade. A saúde do úbere interfere diretamente 
na qualidade do leite, sendo que as vacas que apresentam uma melhor saúde de úbere, consequentemente produzem 
leite com melhor qualidade e apresentam menor incidência de mastite subclínica e clínica (Eckelkamp et al., 2016; Fávero 
et al., 2015). Segundo Schreiner e Ruegg (2003), os animais com maior sujidade de úbere tendem a apresentar maior 
CCS e também uma maior probabilidade de isolamento de patógenos ambientais em amostras de leite. Essa relação 
também foi encontrada por Barberg et al. (2007) e Black et al. (2013), onde os animais confinados em compost barn 
apresentaram no geral uma menor sujidade de úbere, menor CCS e maior produção de leite. Em sistemas confinados, 
a sujidade de úbere também está relacionada com o manejo da cama. A temperatura da cama não é suficiente para 
eliminar totalmente os patógenos presentes na cama do composto (Fávero et al., 2015). Portanto, é importante salientar 
a necessidade do monitoramento e manejo correto, a fim de se evitar excesso de umidade e consequente aumento da 
sujidade do úbere dos animais e aumento dos casos de mastite.

Em estudos comparativos com instalações convencionais (free-stalls), vacas alojadas em compost barn tiveram 
menor problemas de casco (Barberg et al, 2007, Fulwider et al 2007, Lobeck et al, 2011), menor incidência de laminite 
(Barberg et al, 2007; Petzen et al, 2009, Lobeck et al, 2011; Black et al, 2014), menor contagem de células somáticas e 
incidência de mastite (Barberg et al, 2007) e melhora nos índices reprodutivos (Barberg et al, 2007). Esses resultados 
somados aumentam a produtividade do rebanho e a lucratividade do produtor, consequentemente menor uso de 
produtos químicos e menor nível de resíduos em leite e carne.

Biasato et al (2019) trabalharam com vacas distribuídas randomicamente entre os sistemas free-stall e compost 
barn na Itália e os resultados mostram que a saúde e bem estar das vacas, bem como a qualidade do leite e dos derivados 
lácteos (gordura), possuem melhores índices em confinamentos com compost barn, apresentando o potencial do 
sistema como alternativa no confinamento de vacas leiteiras naquele país.

Resultados obtidos em propriedades na região da zona da mata e sul de Minas (Fonseca, 2017) com compost 
barn tradicional (aberto) mostram que patógenos ambientais foram os mais frequentes em casos de mastite clínica. 
Nos casos de mastite

subclínica, os patógenos mais frequentes foram os Staphylococcus coagulase-negativos. A umidade da cama ficou 
dentro de limites aceitáveis e não houve associação com a incidência de patógenos ambientais. A maioria dos animais 
permaneceu com bom escore de higiene de úbere (escore 1 e 2) e o escore de higiene ruim (escore 4) contribuiu 
para aumento da incidência de patógenos ambientais em uma das fazendas. Diferente de trabalhos publicados, não 
houve associação entre escore de higiene de úbere e contagem de células somáticas em nenhuma das três fazendas 
amostradas. Os resultados desse estudo indicam que o perfil microbiológico dos patógenos isolados do leite é similar a 
outros sistemas de confinamento. O período do ano teve influência sobre a higiene de úbere, o que reforça a importância 
do manejo da cama ao longo do ano e avaliação (e controle) do perfil dos patógenos presentes no rebanho antes da 
mudança de sistema ou introdução dos animais no galpão de compost barn.

Em relação às enfermidades de maior incidência que afetam diretamente a saúde e bem-Estar dos bovinos 
podemos citar as afecções podais. Lobeck et al. (2011), observaram que os animais confinados em sistema CB 
apresentaram menos lesões de casco e perna em relação aos animais confinados no sistema free-stall. Resultados 
similares foram observados por Burgstaller et al. (2016), que relataram menor incidência de erosão de casco e 
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hemorragia de sola nos animais confinados em CB na Áustria. Costa et al, (2017) trabalhando em 50 propriedades 
leiteiras localizadas no estado do Paraná (Brasil), sendo 12 rebanhos manejado em CB, 23 rebanhos em free-stall, 
e 15 rebanhos em free-stall que utilizavam galpões de CB para vacas consideradas vulneráveis quanto a afecções 
de casco, ou seja, utilizados como “enfermarias”. Os resultados mostraram média de prevalência de laminite severa 
(escore 4 e 5) em todas propriedades de 21.2% (15.2–28.5%) mas com menor índice nas propriedades com CB 14.2% 
(8.45–15.5%) em comparação as propriedades com free-stall 22.2% (16.8–26.7%). Dessa forma pode-se inferir que esse 
sistema contribui para a melhoria da saúde dos cascos e pernas, influenciando de forma positiva o bem-estar animal e 
indiretamente a produtividade e qualidade do leite.

Considerações finais

Em condições tropicais, o sistema de criação compost barn bem manejado pode contribuir para a maior 
produtividade nos rebanhos leiteiros nacionais, menor sujidade de úbere e diminuição nos casos de mastite, 
contribuindo também para a melhoria na qualidade do leite. O compost barn pode também contribuir para redução 
dos problemas de cascos e pernas, com reflexos na saúde animal e diminuição do uso de medicamentos, reduzindo 
custos de produção e aumentando tempo de permanência dos animais no rebanho. Vale lembrar ainda que o sistema 
oferece conforto térmico e permite comportamento mais natural dos animais com ganhos em produtividade, índices 
reprodutivos e saúde animal, dentre outros.

A produção de leite no Brasil deverá seguir o conceito de intensificação sustentável com objetivos de beneficiar os 
animais, o ambiente e a sociedade, resultando na produção crescente de nutrientes para consumo humano. A pecuária 
leiteira nacional passa por uma verdadeira “revolução” e começa a adotar as mais recentes tecnologias, dentre elas, o 
compost barn.
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Resumo

Resíduos nocivos podem ser encontrados no leite consumido pela população humana, quando as vacas são 
expostas a agentes tóxicos durante a lactação, seja por meio de tratamentos veterinários, ingestão de alimentos 
ou água contaminada, ou exposição direta a praguicidas em pastagens ou plantações próximas. O corpo das vacas 
absorve estes componentes e acaba transferindo-os ao leite, que, consequentemente, estarão presentes no produto 
final. Métodos de detecção vêm sendo desenvolvidos e aplicados no controle destas contaminações, com o intuito 
de identificá-las ou simplesmente assegurar que estejam dentro dos limites considerados aceitáveis, de acordo com 
as normas previstas na legislação brasileira. A produção do leite limpo e seguro está diretamente ligada ao manejo 
utilizado por produtores, médicos veterinários, zootecnistas e todos os demais profissionais envolvidos nesta cadeia 
de produção. A implementação de boas práticas de produção desde o campo, integrando manejo sanitário e utilização 
racional dos diversos agentes químicos, garante o retorno econômico da atividade e elimina possíveis impactos à saúde 
de todos. Vivemos um período em que as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre perigos ocultos em alimentos, 
buscando segurança em certificações e garantias de produtos livres de quaisquer tipos de contaminação. O leite é 
um dos produtos mais consumidos em todo o planeta, principalmente por crianças. A adaptação de toda a cadeia 
produtiva brasileira a esta nova realidade, livre de resíduos tóxicos, é necessária e desejável, tanto pela garantia de 
competitividade no mercado quanto pela segurança à população.

PALAVRAS-CHAVE: alimento seguro, toxicologia veterinária, manejo sanitário, bovinocultura leiteira

Breve revisão sobre os principais resíduos tóxicos encontrados no leite

Introdução

A América do Sul, com destaque ao Brasil, apresenta grandes extensões de terra e clima adequado às mais 
diversas atividades agropecuárias, com a geração de produtos de alta qualidade. No cenário econômico nacional, a 
bovinocultura leiteira apresenta grande destaque, sendo uma atividade em contínua ascensão, com importante peso 
para a economia rural brasileira (SILVA et al., 2017). Compreender o processo de fabricação do leite in natura e demais 
produtos lácteos, analisando os pontos onde há maior risco de contaminação dos produtos finais com agentes tóxicos, 
é necessário para a elaboração e aplicação de boas práticas de produção nesta cadeia produtiva. 

Tratamentos veterinários

Com o desenvolvimento da criação animal, houve um aumento na densidade populacional de animais nas 
propriedades e, consequentemente, da transmissão de agentes patogênicos. Os tratamentos veterinários são peça-
chave no controle destes agentes, sejam eles parasitários, bacterianos ou virais. A utilização de diferentes moléculas 
no tratamento e prevenção de doenças aumenta significativamente a produtividade de um rebanho, otimizando o 
retorno econômico da atividade. Quando estes tratamentos são utilizados adequadamente, com os respectivos prazos 
de carência sendo rigorosamente respeitados, há melhora no estado geral dos animais tratados, sendo mínimo o risco 
de excreção no leite. No entanto, quando o uso é indiscriminado, sem acompanhamento profissional, ou em dosagem 
incorreta, há significativa excreção destas moléculas em produtos de origem animal (MCEwEN et al., 1992; ADDO et 
al., 2011; PACHECO-SILVA et al., 2014; ARAUJO et al., 2015; SCHLEMPER e SACHET, 2017). 

A mastite é a doença mais comum em vacas leiteiras, dado o intenso manejo do úbere, sendo também 
a enfermidade mais frequentemente tratada com drogas antibióticas, sejam elas aplicadas sistemicamente ou 
diretamente nos tetos. Os principais medicamentos utilizados contém β-lactâmicos (ampicilina, amoxicilina, ceftiofur 
e penicilina G); tetraciclinas (oxitetraciclina, tetraciclina e clortetraciclina); aminoglicosídeos (estreptomicina, 
neomicina e gentamicina); fluoroquinolonas (enrofloxacina); macrolídeos (eritromicina); lincosamidas e sulfonamidas. 
Consequentemente, estes são os antibióticos mais encontrados em amostras de leite (PACHECO-SILVA et al., 2014; 
ARAUJO et al., 2015; CHOwDHURY et al., 2015; SCHLEMPER e SACHET, 2017). A presença de resíduos de antibiótico no 
leite pode, por exemplo, inativar a atividade de culturas starter na produção de queijos, iogurtes e leites fermentados, 
inviabilizando a sua produção.
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Ainda, para evitar o descarte do leite das vacas com mastite, podem adicionar antibióticos e outros componentes 
químicos ao produto, na tentativa de diminuir a contaminação bacteriana. Entretanto, estas fraudes são facilmente 
identificadas, uma vez que a concentração destas drogas fica muito elevada, sendo evidente em testes laboratoriais 
(NERO et al., 2007).

As doenças de etiologia parasitária, como as parasitoses gastrintestinais e as ectoparasitoses, causam as maiores 
perdas econômicas à bovinocultura de carne e de leite, tanto pela ação espoliadora direta quanto pela transmissão de 
outros agentes causadores de doenças, com grande destaque ao carrapato-do-boi (GRISI et al., 2014). Este prejuízo 
advém das perdas produtivas, do tratamento e óbito de animais doentes. Sendo assim, o controle parasitário é de 
suma importância ao manejo sanitário do rebanho bovino, a fim de evitar estas perdas. 

O ideal é que este controle seja realizado de maneira estratégica, utilizando tratamentos realizados em momentos 
específicos, aplicados com base em conhecimentos epidemiológicos sobre os parasitos. O grande objetivo deste tipo 
de manejo é aumentar o retorno econômico da atividade, controlando a população parasitária de maneira eficiente, 
limitando o risco do aparecimento de resistência aos tratamentos e reduzindo o custo com a aplicação desnecessária 
de drogas antiparasitárias, com consequente redução do risco de aparecimento de resíduos nos produtos animais. 

As drogas antiparasitárias detectadas com maior frequência em leite bovino, devido a intensa utilização e sua 
resistência natural a tratamentos térmicos, são as lactonas macrocíclicas (LOBATO et al., 2006; FURLANI et al., 2016). 
No entanto, outras drogas, como benzimidazóis, imidotiazóis e piretróides, também podem ser encontradas (PICININ 
et al., 2017; ROMERO et al., 2017). 

O leite proveniente de animais sob tratamento médico veterinário deve ser integralmente descartado, conforme 
as recomendações vigentes e os prazos de carência estabelecidos nas recomendações dos fabricantes, obrigatoriamente 
presentes nas bulas dos medicamentos (MAPA, 2011). Ainda que este fato seja de amplo conhecimento, existem 
inúmeras pesquisas que demonstram a alta frequência de resíduos provenientes destes tratamentos em leite de 
diferentes regiões brasileiras. Profissionais que prestam assistência a propriedades de bovinocultura percebem 
estas utilizações inadequadas em muitos momentos, mas pouco podem fazer depois que a droga foi aplicada. O 
leite descartado pode ser percebido como um grande prejuízo pelo produtor, pois o período de carência de alguns 
fármacos pode ser de várias semanas, o que desestimula sua correta eliminação (MCEwEN et al., 1992). O uso de 
antiparasitários como abamectina, ivermectina e doramectina é proibido para vacas em lactação, mas essas drogas 
são frequentemente encontradas em amostras de leite, porém, dentro do limite máximo de resíduos (LMR) permitido 
pela legislação brasileira, além do Codex Alimentarius (JESUS, 2007; BASTOS et al., 2011; ARAUJO et al., 2015; ZHOU et 
al., 2017). Em outras palavras, estas moléculas não deveriam sequer estar presentes no leite, mesmo que dentro dos 
limites legais.

Agrotóxicos

Praguicidas são substâncias utilizadas para o controle e eliminação de pragas, como os inseticidas, herbicidas, 
fungicidas, acaricidas e outros. Com o crescimento da população mundial e a maior demanda por alimentos, o uso 
dessas substâncias aumentou significativamente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial (CALDAS e SOUZA, 
2000; FAGNANI et al., 2011). Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O uso anual de 
praguicidas ultrapassa 300 mil toneladas, um aumento de 700% em quatro décadas. Organoclorados, carbamatos e 
organofosforados são as substâncias mais utilizadas e, consequentemente, as mais comumente encontradas no leite e 
seus derivados (FLORES et al., 2004; GUTIERREZ et al., 2012; BEDI et al., 2015). 

Os organoclorados são produtos derivados do petróleo e possuem alta lipossolubilidade, com relevante absorção 
cutânea, digestiva e respiratória. São substâncias muito estáveis e, mesmo sendo proibida a sua utilização em território 
brasileiro desde a década de 80, ainda são encontrados em amostras de leite animal e humano (FERNíCOLA, 1985; 
GUTIERREZ et al., 2012; BEDI et al., 2015). 

Os organofosforados e carbamatos são eficientes inibidores da enzima acetilcolinesterase, sendo muito utilizados 
para o controle de pragas. Por serem menos lipossolúveis e apresentarem maior rapidez de degradação no meio 
ambiente, os organofosforados e carbamatos foram substituindo os organoclorados ao longo do tempo. Porém, estas 
substâncias também são extremamente tóxicas para humanos e animais (SHAKER e ELSHARKAwY, 2015).

É importante que o uso de agrotóxicos nas pastagens seja reduzido ao mínimo possível, sendo também respeitado 
o período de carência, ou seja, o intervalo entre o tratamento do campo e a introdução dos animais no pasto (TIEYU 
et al., 2005). Ainda, a presença de organoclorados, organofosforados e carbamatos em águas naturais foi relatada em 
diferentes trabalhos. Fontes de água contaminada podem inadvertidamente ser utilizadas para irrigação de pastagem 
e outros alimentos fornecidos para os animais, espalhando assim agentes tóxicos no meio ambiente. O ideal é que 
campos que utilizam agrotóxicos estejam o mais longe possível de fontes de água utilizadas na irrigação (TIEYU et al., 
2005; GUTIERREZ et al., 2012; DETI et al., 2014; BEDI et al., 2015; SHAKER e ELSHARKAwY, 2015;).

Há uma grande ligação entre a utilização destes produtos em pastagens e o aparecimento de resíduos em leite 
e outros produtos lácteos. Em fazendas incluídas em um estudo, verificou-se que os mesmos praguicidas utilizados na 
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propriedade foram encontrados nas amostragens de leite, ainda que utilizados de maneira indireta, como no controle 
de pragas em plantas cítricas. Em diferentes estados, altas taxas de contaminação foram verificadas em amostras de 
leite, superando 70% de amostras positivas em quase todas as pesquisas (MORAES, 2005; NERO et al., 2007; PICININ 
et al., 2017). Embora grande parte das amostras estivessem dentro dos limites máximos estabelecidos pela legislação, 
novamente se ressalta o desconhecimento sobre o consumo contínuo de tais substâncias. Nestas circunstâncias, a 
saúde do produtor é colocada duplamente em risco, tanto pela exposição ao agrotóxico no momento de sua aplicação 
quanto pela ingestão de leite e outros produtos de origem animal ali produzidos. De fato, atualmente a agropecuária 
é considerada uma atividade profissional perigosa, já que o trabalhador está constantemente exposto ao risco de 
acidentes graves, com máquinas agrícolas e substâncias tóxicas dos mais diversos pesticidas (CAVALETTI et al., 2014; 
TONOZZI e LAYNE, 2016). 

Toxinas fúngicas

Além dos praguicidas e resíduos de medicamentos veterinários, as micotoxinas também são frequentemente 
encontradas no leite e em seus derivados. As micotoxinas são metabólitos tóxicos secundários produzidos por fungos, 
em condições específicas de oxigênio, umidade e temperatura, principalmente pelos gêneros Aspergillus, Penicilium 
e Fusarium. As aflatoxinas são as mais comumente encontradas no leite devido a sua frequente presença em grãos 
destinados à alimentação animal. Outras micotoxinas como patulinas, fumonisinas, zearalenona, deoxyvalenol e 
tricotecenos, também podem estar presentes e causar intoxicação em animais e seres humanos (BENNETT e KLICH, 
2003; PATTONO et al., 2013; PEREIRA et al., 2014; ISMAIEL e PAPENBROCK, 2015). Em função do risco à saúde decorrente 
destas contaminações, diversos países implementaram barreiras comerciais e aumentaram o rigor das legislações de 
controle nos alimentos (MARROQUíN-CARDONA et al., 2014; PEREIRA et al., 2014).

Diferentes micotoxinas foram encontradas em amostras de leite pasteurizado, UHT e leite em pó de prateleira, 
acima dos limites aceitáveis estabelecidos pela OMS (SANTOS et al., 2015). Por serem termotolerantes, as micotoxinas 
não são totalmente destruídas com o tratamento térmico (BENNETT e KLICH, 2003). Seres humanos ingerem estas 
toxinas por consumir leite, queijos, carnes e outros produtos animais contaminados, bem como pela ingestão de 
vegetais, especialmente grãos (SMITH et al., 1995). Cerca de 25% dos produtos agrícolas produzidos em todo o mundo 
contêm alguma micotoxina (FREIRE et al., 2007). 

As micotoxinas podem causar efeitos carcinogênicos, estrogênicos, hepatotóxicos, neurotóxicos, nefrotóxicos 
e imunossupressivos (BENNETT e KLICH, 2003; BENKERROUM, 2016). As aflatoxinas, mais comuns dentre os agentes 
desta classe, possuem notórios efeitos carcinogênicos, sendo excretadas em grandes quantidades no leite de animais 
que ingerem alimentos contaminados (ISMAIEL e PAPENBROCK, 2015).

A grande maioria das micotoxicoses são casos agudos, entretanto, estas toxinas também podem causar efeitos 
tóxicos pela exposição crônica, mesmo estando abaixo das LMR (BENNETT e KLICH, 2003). Em um experimento, suínos que 
ingeriram pequenas quantidades de deoxinivalenol e fumonisina por algumas semanas não apresentaram intoxicação 
clínica, mas, após o abate, verificou-se que a superfície intestinal destes animais tinha alterações significativas, até 
mesmo com áreas necróticas, além da diminuição da barreira imunológica entérica, o que possivelmente exporia estes 
animais a gastroenterites de etiologia infecciosa (BRACARENSE et al., 2012; LUCIOLI et al., 2013). É bastante provável 
que efeitos similares ocorram em outras espécies, incluindo seres humanos, ainda mais se considerarmos o tempo de 
vida consideravelmente mais longo do homem em relação às demais espécies. 

A contaminação por agentes tóxicos em produtos derivados do leite pode ser mais intensa e representar uma 
maior ameaça à saúde humana. A excreção de agentes tóxicos no leite normalmente ocorre por um processo de 
difusão simples, devido à natureza lipossolúvel destas substâncias, além da alta afinidade por proteínas, como a caseína 
(ROZMAN e KLAASSEN, 1996). Em queijos, a contaminação tóxica pode ser muito maior que no leite fluido, uma vez que 
o processo de fabricação concentra os componentes presentes no leite in natura, acabando também por aumentar a 
concentração dos agentes tóxicos (ALMEIDA-GONZÁLEZ et al., 2012; IHA et al., 2013; PATTONO et al., 2013; SCHETTINO 
et al., 2013; POwER et al., 2014; wITCZAK e POHORYŁO, 2015; GURBAN et al., 2017). Contrariamente, foi relatada a 
possibilidade de que bactérias lácteas utilizadas na produção de iogurtes sejam capazes de reduzir a concentração de 
micotoxinas no produto final (EL KHOURY et al., 2011), mas a redução não seria suficiente para a total eliminação do 
agente tóxico, portanto, o risco à saúde continuaria presente, mesmo que estivesse reduzido.

Considerações finais

A análise rigorosa do leite tem como objetivo reduzir os riscos referentes à exposição da população aos resíduos, 
que podem causar danos à saúde do consumidor. A contaminação do leite por agentes tóxicos ocorre através do uso 
de produtos veterinários em animais em lactação, fornecimento de alimentos contaminados a estes animais ou sua 
exposição a praguicidas. Com o intuito de monitorar os resíduos no leite, diversos programas foram criados pelos 
órgãos fiscalizadores governamentais. O MAPA instituiu, por meio da Instrução Normativa SDA/MAPA n. 42 de 1999, o 
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Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal (PNCR), que estabelece o controle de variadas 
substâncias de potencial tóxico, como drogas veterinárias, pesticidas e micotoxinas, garantindo mercado internacional 
a inúmeros produtos brasileiros (SDA/MAA, 1999). O Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 
foi criado pela ANVISA em 2001, estabelecendo parâmetros para a melhoria da qualidade dos alimentos, restringindo 
especificamente a presença de diferentes agentes toxicológicos, objetivando a prevenção da contaminação alimentar 
por estas substâncias. 

Diversos resíduos de medicamentos veterinários e substâncias químicas não são destruídos ou alterados durante 
o processamento térmico, confirmando assim a necessidade de ações para a redução de resíduos no leite executadas 
ainda no campo, antes da coleta pela indústria (TIAN et al., 2016; RATHE e AL-SHAHA, 2017; SCHLEMPER e SACHET, 
2017). Estes resíduos podem gerar danos diretos a saúde humana, causando alterações na microbiota intestinal, gerando 
reações de hipersensibilidade, ou estimulando resistência parasitária e bacteriana a diferentes tratamentos (ARAUJO 
et al., 2015). Há pouca informação sobre o efeito da exposição contínua a baixas doses de toxicantes na população 
humana, seja pela dificuldade em estudar estas alterações diretamente em seres humanos, ou em estabelecer modelos 
experimentais adequados, já que não é possível delinear estudos que simulem a longevidade de nossa espécie. 

Portanto, enfatiza-se a necessidade cada vez maior da implantação do correto manejo sanitário do rebanho, 
aliando-o à nutrição e ao potencial genético dos animais, para que possam produzir adequado volume de leite, sem a 
aplicação de tratamentos desnecessários. A ausência de resíduos tóxicos no leite garante mercado ao produto nacional 
e promove a saúde dos consumidores, sendo esta uma responsabilidade partilhada por todos os envolvidos nos 
diferentes elos da magnífica cadeia de produção leiteira.
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PRODUTOS LÁCTEOS ARTESANAIS REGIONAIS: PRODUÇÃO, QUALIDADE E INSPEÇÃO

Professor Marcelo Resende de Souza
Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, Escola de Veterinária da UFMG

1. INTRODUÇÃO

Aproximadamente 150 milhões de lares em todo o mundo estão envolvidos na produção de leite. Na maioria dos 
países em desenvolvimento, o leite é produzido por pequenos produtores, e a sua produção contribui para os meios 
de subsistência das famílias, segurança alimentar e nutrição. O leite fornece retornos relativamente rápidos para os 
produtores de pequena escala e é uma importante fonte de renda em dinheiro (FAO, 2019).

No Brasil, grande parte da produção de leite é oriunda desses pequenos produtores, contribuindo para que 
o país produza, atualmente, cerca de 34,3 bilhões de litros de leite por ano, situando-se como o quarto maior 
produtor do mundo, atrás de Estados Unidos, índia e China (worldatlas, 2019). Do total de leite brasileiro produzido, 
aproximadamente 33% não é enviado para o beneficiamento em indústrias de laticínios, sendo que parte deste 
percentual é utilizada para a elaboração de produtos lácteos artesanais e outra parte comercializada como leite cru, 
diretamente ao consumidor, sem ser inspecionado (IBGE, 2016).

Os produtos lácteos artesanais são bastante diversificados, predominantemente elaborados com leite cru e 
possuem características distintas em relação aos ingredientes e modo de preparo. Ilustrando esses alimentos, podem 
ser citados: queijos, creme de leite, manteiga, leites fermentados e doces de leite, sendo que o primeiro se destaca em 
termos quantitativos de produção, comércio e consumo no Brasil e em todo o mundo. 

A produção de derivados lácteos elaborados com leite cru não é recente, pois eles têm sido elaborados há 
muitos anos, até mesmo séculos, incluindo principalmente formas artesanais de produção. Este tipo de processamento 
se caracteriza pela utilização de técnicas manuais ou com a mínima introdução de equipamentos, seguindo métodos 
que são transmitidos de geração para geração, em propriedades rurais e com uso de mão de obra familiar. Estima-se 
que na elaboração de queijo Minas artesanal estejam envolvidas milhares de famílias, ressaltando sua importância 
socioeconômica, além da relevância associada aos fatores históricos supramencionados.

Os queijos artesanais têm sido cada vez mais valorizados no Brasil, tendo sua produção aumentada e diversificada, 
bem como se verifica aumento de seu consumo. Como exemplo da valorização desses produtos, o modo de preparo 
do queijo Minas artesanal foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2008), 
determinado a utilização de leite cru e de técnicas tradicionais durante a sua elaboração, como a prensagem manual. 
Esses produtos têm sido temas de programas de diversos meios de comunicação aumentando sua divulgação e gerando 
maior interesse pelo mercado e pelos consumidores. Até mesmo internacionalmente os queijos artesanais brasileiros 
têm sido conhecidos e valorizados. Em 2019, produtores de queijos artesanais brasileiros conquistaram 59 medalhas 
no Mundial de Queijo de Tours, na França. Este evento acontece desde 2013 e essa foi a terceira participação do Brasil. 
Adicionalmente, em agosto de 2019, foi realizado o Concurso Mundial do Queijo, pela primeira vez sediado no Brasil, 
em Araxá, Minas Gerais. 

2. HISTÓRICO

A história dos produtos lácteos artesanais regionais remonta à chegada dos portugueses a Minas Gerais, no 
século xVIII, logo após a descoberta do ouro. Como os homens precisavam de um alimento que apresentasse período 
de conservação maior que aquele do leite, pelos longos trajetos percorridos, garimpeiros locais tentaram elaborar um 
queijo artesanal aos moldes do queijo Serra da Estrela, de Portugal (Albuquerque, 1986). Outra vertente histórica atribui 
a origem das técnicas de produção do QMA aos imigrantes vindos do arquipélago de Açores, que se estabeleceram 
em Minas Gerais no século xVIII (Netto, 2011). Como o queijo da Serra da Estrela é produzido com leite de ovelhas 
e utilização de coalho vegetal, diferentemente do queijo Minas artesanal, provavelmente a segunda hipótese seja a 
origem da produção deste alimento.

As condições climáticas serranas, bem como ingredientes adaptados da região, como o tipo de coalho e fermento 
utilizados, conferiram características diferenciadas e peculiares ao queijo produzido em Minas Gerais. À medida que 
estes exploradores percorriam novas áreas, a produção do queijo artesanal se espalhava por toda a extensão do estado 
(Martins, 2006). Jean-Baptiste Debret, artista francês, chegou ao Brasil em 1816, para ser o pintor da família real. 
Ele realizou inúmeras expedições, em todo território nacional, durante as quais retratava em pinturas a paisagem, 
a população e os elementos da cultura brasileira. Em um de seus relatos, descreveu, precocemente, o queijo Minas 
artesanal, como um produto diferenciado servido à mesa do brasileiro após as refeições (Debret, 1976). 

Outro viajante, Auguste de Saint-Hilaire, naturalista francês, em passagem pelo Brasil, citou a produção de queijo 
Minas, no começo do século xIx, relatando a utilização de técnicas tradicionais até hoje presentes, como o uso de 
formas de madeira e de leite cru durante a elaboração do queijo e a prensagem manual e a salga seca da massa 
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(Saint-Hilaire, 1975). Com a decadência da produção aurífera no estado, a agricultura e a pecuária assumiram lugares 
de destaque no cenário econômico e, desta forma, o queijo mineiro se estabeleceu como produto diferenciado que 
garantiu recursos para a região. Desde então, esse queijo se tornou parte da cultura de um povo, passada de geração 
para geração e um patrimônio a ser preservado, como um testemunho do passado e de uma maneira de viver (Furtado, 
1981).

No território nacional, outros queijos artesanais também foram introduzidos, como os queijos Serrano e Colonial 
na região Sul, os queijos coalho e manteiga, na região Nordeste e os queijos do Marajó, feito com leite de búfala, na 
região Norte. 

Além dos queijos artesanais, outros produtos regionais também têm sido historicamente elaborados no Brasil, 
como manteiga feita com creme cru, requeijão do Norte de Minas Gerais, Kefir e doces de leite, sendo que estes 
últimos podem apresentar inúmeras variedades com adições de ingredientes diversificados.

3. PRODUTOS 

Dentre os produtos lácteos artesanais regionais brasileiros, assumem grande importância os queijos, podendo 
incluir inúmeras variedades. O Estado de Minas Gerais possui vários queijos artesanais: Minas artesanal (produzido 
em sete regiões oficialmente reconhecidas – Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e 
Triângulo), Alagoa (Sul de Minas Gerais), Cabacinha (Vale do Jequitinhonha), tipo Parmesão (Vale do Mucuri), dentre 
outros. Outros importantes exemplos de queijos artesanais brasileiros são: Serrano (Campos de Cima da Serra - Rio 
Grande do Sul e Serra Catarinense - Santa Catarina), Colonial (Paraná e Santa Catarina), Marajoara (Pará), Coalho e 
Manteiga (Nordeste), dentre outros.

Visando proteger a forma tradicional de produção do queijo Minas artesanal, a preservação da identidade 
cultural como patrimônio histórico e a segurança sanitária desse produto, a Lei Estadual nº 14.185 de 31 de janeiro 
de 2002 (Minas Gerais, 2002a) define como queijo Minas artesanal: “o produto elaborado na propriedade de origem 
do leite, a partir do leite cru, hígido, integral e fresco utilizando-se na sua coagulação somente a quimosina de bezerro 
pura e, no ato da prensagem, somente o processo manual, e que o produto final apresente consistência firme, cor e 
sabor próprios, massa uniforme, isenta de corantes e conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas” (Minas Gerais, 
2002b).

O queijo cabacinha, originário do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, é obtido por aquecimento do coágulo, 
de forma semelhante à mussarela; porém, a matéria prima não é pasteurizada e o produto final é armazenado sem 
embalagem e em temperatura ambiente (Santos Filho et al., 2016).

 Existem legislações estaduais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, referentes ao queijo Serrano. Em Santa 
Catarina: o queijo Serrano é o “produto elaborado, na propriedade de origem do leite, a partir do leite cru, integral e 
recém-ordenhado, que se obtém por coagulação enzimática do leite, por meio da utilização de coalhos industriais e, no 
ato da prensagem, utilizando somente o processo manual e cujo produto final apresente massa uniforme e consistência 
firme, cor e sabor próprios, isento de corantes e conservantes, com ou sem olhaduras mecânicas, conforme a tradição 
na Região Serrana de Santa Catarina” (Santa Catarina, 2016).

No Rio Grande do Sul, o queijo Serrano é o “produto maturado, fabricado em microqueijaria localizada na 
propriedade de origem do leite, a partir de leite de animais sadios, cru, integral e recém-ordenhado, que se obtém por 
coagulação enzimática, com a utilização de coalhos industriais e de acordo com a tradição histórica e cultural da região 
delimitada como produtora no Estado do Rio Grande do Sul” (Rio Grande do Sul, 2018).

O queijo do Marajó, queijo do Marajó tipo creme e queijo Marajó tipo manteiga são típicos da Ilha do Marajó, 
Estado do Pará, produzidos com leite de búfalas. Em alguns casos, permite-se a mistura de até 40% de leite bovino e a 
utilização de soro do dia anterior (0,5 a 1%) na elaboração dos queijos (Pará, 2013)

No Nordeste brasileiro, os queijos de coalho e de manteiga e a manteiga de garrafa, também conhecida por 
manteiga do sertão ou manteiga da terra são alguns dos produtos artesanais mais difundidos. Eles são produzidos 
principalmente nos estados do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, originalmente oriundos 
da agricultura familiar.  

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo de Coalho, especificado pela Instrução 
Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001 (Brasil, 2001), este queijo “se obtém por coagulação do leite por meio do 
coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas 
e comercializado normalmente com até 10 (dez) dias de fabricação. O queijo de coalho é um queijo de média a alta 
umidade, de massa semi-cozida ou cozida e apresentando um teor de gordura nos sólidos totais variável entre 35,0% 
e 60,0%”.

No estado de Pernambuco, a lei estadual nº 13.376, de 20 de dezembro de 2007 (Pernambuco, 2018) dispõe 
sobre o processo de Produção Artesanal do Queijo Coalho e outros produtos derivados do leite (redação alterada pelo 
art. 1° da Lei n° 16.312, de 11 de janeiro de 2018). Essa lei considera queijo coalho artesanal aquele “produzido no 
Estado de Pernambuco, a partir do leite cru integral fresco, obtido da ordenha sem interrupção de bovinos, bubalinos, 
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caprinos e ovinos, descansados, bem nutridos e com saúde, beneficiado em propriedade de origem ou de grupo de 
propriedades com mesmo nível higiênico-sanitário, seguindo o processo de fabricação tradicional”.

O queijo de manteiga, também conhecido como requeijão do Nordeste, é produzido em maior escala principalmente 
nos Estados de Alagoas, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Diferentemente do queijo 
de coalho, esse produto é obtido sem uso do coalho, pois a coalhada é formada por desnaturação ácida das proteínas 
do leite. Dessa forma, a Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001 (Brasil, 2001) determina que o queijo de 
manteiga seja o “produto obtido mediante coagulação do leite com emprego de ácidos orgânicos de grau alimentício, 
cuja massa é submetida à dessoragem, lavagem e fusão, com acréscimo exclusivamente de manteiga de garrafa ou 
manteiga da terra ou manteiga do sertão.  Esse queijo deve possuir teor de gordura nos sólidos totais variando entre 
25% e 55%, devendo apresentar um teor máximo de umidade de 54,9 % m/m”. 

A Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001 (Brasil, 2001) também aprova o Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Manteiga da Terra ou Manteiga de Garrafa. Esse produto gorduroso nos estados líquido 
e pastoso deve ser obtido a partir do creme de leite, pela eliminação quase total da água. “O creme de leite deve 
ser aquecido a temperaturas entre 110 e 120ºC sob agitação até completa fusão e quase total eliminação da água, 
considerando-se o ponto final de aquecimento a interrupção da produção de bolhas, com precipitação da fase de sólidos 
não gordurosos sob forma densa e opaca, que constitui a borra e adquire coloração parda (café). A fase sobrenadante, 
oleosa e líquida, separada por decantação em temperatura ambiente, é, em seguida, filtrada e envasada”. 

Com o reconhecimento dos valores culturais e socioeconômicos destes produtos, tem surgido a necessidade 
de se garantir a origem da produção, bem como resguardar a utilização de seu nome. Dessa forma, alguns destes 
queijos, como Minas artesanais Canastra e Serro e Colonial possuem indicação geográfica (IG), representando um 
selo distintivo que tem como finalidade proteger e diferenciar produtos ou serviços, indicando sua área geográfica de 
extração, produção ou ocorrência (Bruch et al., 2014). 

4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E INOCUIDADE ALIMENTAR

Como são elaborados, em sua grande maioria, com a utilização de leite cru, os produtos lácteos artesanais 
regionais devem possuir critérios rigorosos de higiene para a obtenção de alimentos para que não ofereçam risco à 
saúde dos consumidores. Esses cuidados devem se iniciar na sanidade animal, havendo rigoroso controle de zoonoses, 
principalmente brucelose e tuberculose, nos rebanhos leiteiros, higiene de ordenha e boas práticas de produção 
dentro das unidades de elaboração. Cuidados adicionais também são importantes, como o controle de mastite nos 
rebanhos, a fim de se obter leite com composição química adequada, o que proporcionará a elaboração de produtos 
com melhor rendimento e sabor e sem a presença de bactérias patogênicas ou deteriorantes, bem como ausência de 
toxinas envolvidas em intoxicações alimentares. 

Para os queijos artesanais, também se torna fundamental a maturação dos mesmos. O Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) determina que queijos maturados sejam aqueles em que 
ocorreram “trocas bioquímicas e físicas necessárias e características de suas variedades” (Brasil, 2017). Esse processo 
de maturação pode ser definido como etapa na qual os produtos são mantidos em temperatura ambiente por período 
de tempo variável, para que haja o desenvolvimento de suas características específicas (aparência, cor, sabor, textura, 
etc), resultantes do desenvolvimento da microbiota desejável e consequentes alterações bioquímicas no queijo, 
devidas às ações de enzimas proteolíticas e lipolíticas. Os micro-organismos desejáveis, geralmente oriundos do leite 
cru ou de fermentos endógenos (como no caso do queijo Minas artesanal, conhecido popularmente como “pingo”), 
são compostos principalmente por bactérias ácido-láticas (BAL), as quais elaboram substâncias como ácidos orgânicos 
que conferem não apenas os aspectos sensoriais do alimento, mas também reduzem o pH do meio contribuindo para 
a eliminação de micro-organismos indesejáveis. Adicionalmente, as BAL também produzem substâncias de natureza 
proteica, conhecidas como bacteriocinas, as quais podem inibir micro-organismos indesejáveis (deteriorantes ou 
patógenos), contribuindo para a inocuidade do alimento. 

A influência do período de maturação nas características físico-químicas em queijos mantidos em temperatura 
ambiente pode determinar a microbiota, com reduções nas contagens de coliformes e bactérias dos gêneros 
Mycobacterium, Brucella, Staphylococcus, Salmonella e Listeria e outros micro-organismos indesejáveis (Starikoff et 
al., 2016)

Embora esforços tenham sido feitos por órgãos públicos e agências de extensão rural no intuito de melhorias 
na elaboração de produtos lácteos artesanais regionais, pouca informação se tem, em termo de pesquisa científica, 
a respeito do processo de produção, da microbiota autóctone e da qualidade microbiológica e físico-química desses 
alimentos (Castro et al., 2016).

Diversos trabalhos relatam a microbiota lática de queijo Minas artesanal. As BAL isoladas pertencem principalmente 
às espécies Lactococcus lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus acidilactici, Enterococcus faecalis, Enterococcus 
durans, Enterococcus rivorum e Enterococcus pseudoavium (Castro et al., 2016; Luiz et al., 2016; Sant’Anna et al., 2017).  
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Esses micro-organismos podem promover efeitos benéficos não somente na maturação dos queijos, mas também à 
saúde dos consumidores, por isso, alguns deles são reconhecidos como probióticos. Pesquisas recentes demonstraram 
efeitos probióticos in vitro e in vivo de algumas amostras dessas BAL (Acurcio et al., 2017a; Acurcio et al., 2017b; 
Sant’Anna et al., 2017; Silva et al., 2019).

Em relação ao creme de leite artesanal, há escassez de informações na literatura sobre sua qualidade. Soares et 
al. (2013) descreveram problemas de baixa qualidade microbiológica e físico-química em o creme de leite do sertão 
produzido artesanalmente em 30 unidades produtoras do Rio Grande do Norte.

Outros produtos artesanais regionais também foram investigados por Rossi e Bampi (2015) em Santa Catarina. 
Os autores relataram que, das 856 amostras de carne, leite e ovos, 16,2% estavam fora dos parâmetros estabelecidos 
pela legislação vigente, ou seja, impróprias para consumo humano. Um total de 31,8% dos leites e derivados analisados 
não apresentavam qualidade microbiológica satisfatória.

Alexandre et al. (2016) relataram contaminações de amostras de queijo manteiga com micro-organismos 
patogênicos e deteriorantes em Alagoas.

5. INSPEÇÃO

A inspeção da qualidade higiênico-sanitária dos produtos lácteos artesanais deve envolver todos os elos da sua 
produção, iniciando no local de elaboração indo até o mercado. 

No Brasil, alguns estados possuem legislações específicas para a inspeção de alguns desses produtos. Inicialmente, 
Minas Gerais publicou a Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, do Instituto Mineiro de Agropecuária, aplicada ao 
queijo Minas artesanal (Minas Gerais, 2002a). Em seguida, Pernambuco aprovou a Lei nº 13.376, de 20 de dezembro 
de 2007 (Pernambuco, 2018), aplicada ao queijo de coalho e o Pará publicou a Portaria ADEPARA nº 418 de 26 de 
fevereiro de 2013 (Pará, 2013), aplicada ao queijo do Marajó.  Na sequência, Santa Catarina publicou a Lei nº 17.003, 
de 01 de setembro de 2016 (Santa Catarina, 2016), aplicada ao queijo Serrano; o Paraná aprovou a Lei nº 19.599 de 17 
de julho de 2018 (Paraná, 2018), aplicada ao queijo Colonial; e o Rio Grande do Sul aprovou o Decreto nº 54.199, de 24 
de agosto de 2018, que regulamenta a Lei nº 14.973, de 29 de dezembro de 2016 (Rio Grande do Sul, 2018), aplicado 
ao Serrano. 

Diante das dificuldades encontradas e de uma grande mobilização para regularizar o queijo Minas artesanal, 
o Governador do Estado de Minas Gerais publicou a Lei Estadual nº 14.185 de 31 de janeiro de 2002 (Minas Gerais, 
2002a), mencionada anteriormente, que possibilitou a comercialização do queijo com período de maturação inferior 
ao estabelecido pela norma federal, pois o que foi considerado nessa legislação é o percentual de umidade máximo, 
que foi de 54%, que se obtém com menor tempo de maturação que sessenta dias. A Lei nº 14.185 também determina 
padrões microbiológicos para inspeção da qualidade higiênico-sanitária no processamento do queijo, na obtenção da 
matéria-prima e da água utilizada, que deve ser clorada e filtrada. 

A diversificação da metodologia para a produção de produtos lácteos artesanais regionais, como queijo de 
coalho e da manteiga de garrafa, pode ser constatada na elaboração por vários produtores. O processamento desses 
queijos não é bem definido, o que leva à falta de padronização dos queijos de coalho e de manteiga e de manteiga 
comercializados na região Nordeste (Nassu et al., 2003).

A Portaria nº 146 de 07 de março de 1996 e a Resolução nº 07 de 28 de novembro de 2000, ambas do Ministério 
da Agricultura, determinam que a comercialização de queijos elaborados a partir de leite cru somente é permitida no 
Brasil, após se cumprir um período de maturação mínimo de sessenta dias em entrepostos do Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), sob temperatura superior a 5ºC (Brasil, 1996). Há também especificação no Regulamento Técnico de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (Brasil, 2017), que determina que queijos elaborados 
com leite cru somente podem ser comercializados após sessenta dias de maturação. Esse fato se deve à preocupação 
do órgão de inspeção em relação a um período de tempo suficiente para a eliminação de possíveis patógenos nos 
produtos artesanais, ante de serem consumidos. 

Isso traz um obstáculo muito significativo ao setor, pois o número de entrepostos do SIF em funcionamento é 
muito pequeno e estão concentrados principalmente em algumas regiões de Minas Gerais. Adicionalmente, o padrão 
de identidade do queijo Minas artesanal fica consideravelmente alterado após a maturação de sessenta dias, pois se 
torna muito duro e seco, com baixa aceitação pelo consumidor. 

Até algum tempo atrás, somente os produtos lácteos artesanais com selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) 
podiam ser comercializados em Estados diferentes daquele onde eram produzidos. Entretanto, recentemente, em 18 
de julho de 2019, foi promulgado o Decreto nº 9.918 (Brasil, 2019), que regulamenta o artigo 10-A da Lei nº 1.283, 
de 18 de dezembro de 1950 (Brasil, 1950), que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de 
origem animal produzidos de forma artesanal. O artigo 10-A define que “é permitida a comercialização interestadual de 
produtos alimentícios produzidos de forma artesanal, com características e métodos tradicionais ou regionais próprios, 
empregadas boas práticas agropecuárias e de fabricação, desde que submetidos à fiscalização de órgãos de saúde 
pública dos Estados e do Distrito Federal”.  Outras importantes modificações na inspeção de produtos artesanais no 
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Brasil foram incluídas pela Lei nº 13.680, de 2018 (Brasil, 2018): 
•	“O produto artesanal será identificado, em todo o território nacional, por selo único com a indicação ARTE, 

conforme regulamento.”
•	  “A inspeção e a fiscalização da elaboração dos produtos artesanais com o selo ARTE deverão ter natureza 

prioritariamente orientadora.”
Os procedimentos de elaboração dos produtos com selo ARTE devem ser predominantemente manuais, 

caracterizando-os como artesanais, e não poderão ter adição de corantes e aromatizantes artificiais. Variabilidade 
sensorial entre os lotes será permitida e os produtos serão fiscalizados pelos órgãos estaduais. 

“O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento deverá estabelecer os critérios para a comercialização 
interestadual desses produtos, para que sejam cumpridas as exigências sanitárias e dos requisitos de identidade de 
produção artesanal”.

“Os Estados e o Distrito Federal deverão ser responsáveis pela concessão do Selo Arte e pela fiscalização dos 
produtos. Cada selo terá um número de rastreabilidade que permitirá ao consumidor identificar o nome do produtor, 
data e local de fabricação do produto”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Produtos lácteos elaborados com leite cru artesanalmente representam grande parte da identidade cultural 
e importante fonte de renda para a agricultura familiar no Brasil. A evolução histórica do modo de elaborar esses 
alimentos associada à grande extensão territorial do País determinaram a existência de inúmeras variedades destes 
produtos, que têm sido mais valorizados recentemente.

Paradoxalmente, apesar de todo esse crescimento da produção e consumo de produtos lácteos regionais, ainda 
há escassez de conhecimentos científicos que permitam uma caracterização da sua identidade, da sua qualidade e da 
sua inocuidade. 

As diversificações da produção, aliadas à característica artesanal do modo de fazer determinam inúmeras 
variações da composição química desses produtos lácteos, tornando a definição de seus padrões de identidade e 
qualidade um desafio para as autoridades de inspeção. Por outro lado, independentemente disto, há necessidade de 
se estabelecerem critérios higiênico-sanitários a fim de se garantir a sua inocuidade alimentar, bem como estimular a 
obtenção de indicações geográficas para que a identidade e a importância socioeconômica e cultural desses produtos 
sejam preservadas.
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MILK QUALITY IN ORGANIC DAIRY PRODUCTION

André F. Brito
University of New Hampshire, Durham, 03824

INTRODUCTION

Organic agriculture has been growing significantly in the last decades due to several factors including the 
consumers’ perception that organic-certified products from vegetables to meat to milk are heathier and produced 
with less environmental impact than the conventional counterparts. According to the Global Organic Milk Production 
Market Report (2018), certified organic milk accounts for 0.9% of dairy production worldwide and the global value 
of organic milk is estimated at $4.3 billion dollars. In the United States, organic milk production has been one of the 
fastest growing segments of the country organic agriculture in the last 20 years. Based on the 2016 Certified Organic 
Survey (USDA-NASS, 2017), milk was the top organic agriculture commodity in the United States with annual sales 
reaching $1.386 billion dollars. Production of organic milk averaged 1.83 billion metric tons in the United States in 2016 
(USDA-NASS, 2017), an 18.5% increase compared with 2015 (USDA-NASS, 2016). The number of organic dairy farms 
(n = 2,559) and cows (n = 267,523) also increased by 12.1 and 16.7% in 2016 versus 2015, respectively (USDA-NASS, 
2016, 2017). Historically, conventional dairy farmers shifted to organic agriculture to improve the economic viability of 
their operations (Dalton et al., 2008; Stiglbauer et al., 2013; Dailey et al., 2017). In fact, Pereira et al. (2013) reported 
that obtaining a steady and fair price for milk was among the chief concerns identified by organic dairy farmers in the 
northeastern United States.

Organic dairy agriculture is going through a critical transition in the United States despite the key role of organic 
milk production on promoting economic development in rural communities (O’Hara and Parsons, 2013). After over 
a decade of a “boom” cycle, where demand significantly outpaced supply and dairies could not be transitioned fast 
enough to keep organic milk on grocery store shelves, the direction has substantially turned. Currently, rather than 
facing short supply, organic dairy farmers are dealing with oversupply of organic milk, falling pay prices, tight profit 
margins, production quotas, and dropped contracts. The reasons for these altered supply and demand dynamics include 
shifts in consumer purchasing behavior, excessive transition to organic dairy production without a secured buyer, rising 
of large herd sizes, and changes in value of milk components. It should be noted that the “grass-fed” milk market is 
the only growing segment of the organic dairy sector in the United States with “grass-fed” farms relying exclusively 
on forage sources (except corn silage) and liquid molasses as supplemental energy to meet regulations (Flack, 2016). 
Therefore, producing high quality organic milk is key to mitigate the ongoing challenges of organic dairy production in 
the United States.

MILK QUALITY IN CONVENTIONAL VERSUS ORGANIC DAIRY FARMS 

In general, milk quality of organic milk measured through bulk tank somatic cells count (SCC) is comparable to 
that of conventional dairy farms. For instance, little difference in bulk tank SCC was observed between organic and 
conventional dairy farms from wisconsin, New York, Oregon, and North Carolina (Sato et al., 2005; Mullen et al., 
2013; Stiglbauer et al., 2013). Likewise, the prevalence of mastitis-causing pathogens such as Staphylococcus aureus, 
coagulase-negative Staphylococcus spp., Streptococcus spp., or Corynebacterium spp. did not differ between organic 
and conventional dairies in North Carolina (Mullen et al., 2013). In addition, other studies conducted with organic 
versus conventional herds in the United States revealed no significant differences in the prevalence of S. aureus 
(Tikofsky et al., 2003; Sato et al., 2004; Pol and Ruegg, 2007a; Cicconi-Hogan et al., 2013). In contrast, the prevalence of 
S. aureus on wisconsin dairies with 6-mo average bulk tank SCC ≥ 250,000 cells/mL was significantly greater in organic 
compared with conventional herds (Pol and Ruegg, 2007b). Cicconi-Hogan et al. (2013) concluded that the presence 
of S. aureus is a risk factor for high SCC on organic dairies in the United States. In summary, bulk tank milk SCC and the 
prevalence of mastitis-causing pathogens are relatively similar when comparing conventional with organic dairy farms 
in the United States, but both the organic and conventional dairy communities could benefit from more intensive 
mastitis management and consistent milk quality monitoring (Cicconi-Hogan et al. (2013).

“GRASS-FED” ORGANIC DAIRY PRODUCTION

Demand for “grass-fed” dairy products has increased in the United States largely due to consumers perception 
of improved health outcomes from intake of n-3 FA (Benbrook et al., 2018), as well as perceived benefits to the 
environment and animal wellbeing (von Keyserlingk et al., 2013, 2017; Schuppli et al., 2014). Currently, the “grass-
fed” market is the only growing sector of the organic dairy industry in the United States. Organic milk processors in 
the United States generally pay additional premiums to meet the growing demand for “grass-fed” dairy products in 
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the country. For shipping “grass-fed” milk, farmers must rely exclusively on pasture and conserved feeds, except corn 
silage, to feed their cows. Supplementation with minerals and energy supplements that do not contain grain or grain 
byproducts are typically allowed. Therefore, sugarcane molasses (dried and liquid) has been used by some “grass-fed” 
farmers and alternative options like sucrose and vegetable byproducts, particularly sugar beets are being considered.

Flack (2016) reported that milk yield in “grass-fed” dairies from the northeastern United States has ranged 
from 2,177 to 4,990 kg/cow yearly, with most farms producing between 2,948 and 3,629 kg/cow on an annual basis. 
Successful “grass-fed” dairies have been producing milk in the higher end of the spectrum for several years, thus 
avoiding cash-flow issues to cover farm overhead costs and increased forage and land needs (Flack, 2016). These 
successful farms also have been able to maximize forage dry matter intake through genetic selection of animals that 
perform well in their dairies in addition to producing high-quality forages and delivering best grazing management 
(Flack, 2016).

An ongoing study using “grass-fed” dairies in the northeastern United States showed that the concentrations 
of milk urea nitrogen (MUN) averaged 12.1 mg/dL (2017) and 12.4 mg/dL (2018) and ranged from 5.3 to 23.8 mg/dL 
(Dr. Heather Darby, Extension Professor; University of Vermont Extension, St. Albans, VT; personal communication). 
This wide range in MUN implies a large variation in feeding management strategies across northeastern “grass-fed” 
dairy farms such as the proportion of herbage in the diet dry matter, use of molasses or alternative energy sources, 
sward botanical composition (high vs. low proportion of legumes), and forage nutritive value. A large variation in bulk 
tank milk SCC has been also observed, with some farms exceeding the threshold of ≥ 300,000 SCC for receiving quality 
premiums during specific months in the year. 

Increased proportion of forage in the diets is known to improve the concentration of fatty acids (FA) with potential 
benefits to human health (Schwendel et al., 2015). Therefore, “grass-fed” dairies have the unique opportunity to sell 
milk with enhanced proportions of conjugated linoleic acid (CLA) and n-3 FA and capitalize on the consumer awareness 
regarding the health benefits of n-3 FA. Benbrook et al. (2018) reported that the n-6/n-3 ratios were, respectively, 0.95, 
2.28, and 5.77 in organic “grass-fed” milk, regular organic, and conventional milk. They further observed that total 
omega-3 concentrations averaged 0.049, 0.032, and 0.020 g/100 g of milk for “grass-fed” milk, regular organic, and 
conventional milk, respectively, while total CLA levels were 0.043, 0.023, and 0.019 g/100 g of milk (Benbrook et al., 
2018). These results indicate that the FA profile of “grass-fed” milk appears to be better to human health than regular 
organic or conventional milk, suggesting that it may be more appealing to consumers in the long run.  

MILK IODINE

The dried and ground brown seaweed Ascophyllum nodosum, commonly known as kelp meal (KM), is a feed 
additive available commercially and used in livestock diets (Allen et al., 2001; Antaya et al., 2015; Makkar et al., 2016). 
The brown seaweed Ascophyllum nodosum is known to bioaccumulate I through the uptake of iodide leached from 
the upper Earth’s crust (Baily and Kelly, 1955; Fuge and Johnson, 2015). Ascophyllum nodosum also contains a wide 
spectrum of bioactive compounds such as polysaccharides, polyunsaturated FA, antioxidants, peptides, and vitamins 
(Allen et al., 2001; Antaya et al., 2015; Makkar et al., 2016), and is the richest source of phlorotannins (Connan et al., 
2004), which are polyphenolic compounds with antimicrobial (Zhou et al., 2018) and antidiabetic (Lopes et al., 2017) 
properties.   

Surveys revealed that 49, 58, and 83% of organic dairies feed KM in wisconsin (Hardie et al., 2014), the 
northeastern United States (Antaya et al., 2015), and Minnesota (Sorge et al., 2016), respectively. Antaya et al. (2015) 
showed that the concentration of milk iodine responded linearly (177, 602, 1,015, and 1,370 µg/L) in response to 
incremental amounts of KM (0, 57, 113, and 170 g/d) fed to organic-certified dairy cows. Therefore, improving the 
concentration of milk iodine through KM supplementation to dairy cows appears to be a natural way to boost iodine 
ingestion by humans. Iodine deficiency represents a greater public health concern worldwide than iodine toxicity 
(Pearce et al., 2013), especially because iodine is essential for the synthesis of thyroid hormones that are involved in 
growth, development, and control of metabolic processes in the body. In the United States, pregnant women do not 
consume enough iodine based on the median urinary iodine concentration below 150 μg/L (Sullivan et al., 2013), thus 
indicating that milk naturally enriched with iodine has potential to mitigate iodine deficiency in this populational group. 
It should be noted that consumption of milk, which is a major source of iodine, is declining in several industrialized 
countries and the concentration of iodine in European organic milk has been shown to be lower that in conventional 
milk (Bath et al., 2012; walther et al., 2018). 

CONCLUSIONS

Organic agriculture has gained substantial attention due its holistic approach to produce food by integrating 
cultural, biological, and mechanical practices that foster cycling of resources, promote ecological balance, and conserve 
biodiversity. It should be noted that the organic dairy sector is showing a steady growth over time in many developed 
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countries. Overall, milk quality measured as bulk tank milk SCC is quite similar between conventional and organic dairy 
herds in the United States. The organic “grass-fed” milk market is growing in the United States and may be a model of 
production that could be explored in other countries including Brazil to capitalize on unique milk FA profile from cows 
fed 100% forage diets. Opportunities also exits to improve milk quality by naturally enrich milk with iodine via seaweed 
supplementation to organic dairy cows. 
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GESTÃO DE DADOS DE CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS

Luiz André de Oliveira Pinho
Serviços Veterinários Associados, Ldª – Portugal

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto, Portugal

Introdução

O ponto de partida em qualquer sistema de gestão é o reconhecimento da existência de um problema que só 
pode ser mensurado se existir um sistema de registro rápido, simples, criterioso e fiável. O que não se mede, não 
se avalia. A existência de maus registros resultará quase sempre em má gestão. Nesse sentido, é fundamental ter 
um conhecimento alargado da exploração e maneio geral tendo como objetivo a definição de áreas de atuação e 
prioridades. Este sistema de registros implica a escolha dos índices adequados para o monitoramento dos objetivos 
definidos. A periodicidade de registro dependerá da capacidade de recolha da informação, mas tenderá a ser tanto 
mais fidedigna quanto mais frequente essa informação estiver disponível. A existência de plataformas de análise em 
tempo real com recolha e processamento autônomo (Exemplo: Power BI, Microsoft), permitem uma maior fluidez na 
leitura e definição de ações corretivas que poderão ser geradas em sistemas de alerta pré-definidos.

Os indicadores definidos para um programa de gestão atuam como um sistema interligado fazendo com que 
a melhoria de um possa induzir um pior desempenho de outro, mas o resultado ser um ganho na produtividade ou 
diminuição dos custos de produção, por exemplo. 

O equilíbrio dos índices no ponto de maior benefício (económico, saúde do rebanho, bem-estar animal, impacto 
ambiental, …) deverá ser o objetivo final de qualquer sistema de gestão. A gestão da contagem de células somáticas 
(CCS) é parte integrante deste sistema. 

Recolha de informação

São várias as fontes de informação que alimentam um programa de gestão e que geram os indicadores, sendo 
que as fontes mais comuns são:

• CCS do tanque de recolha de leite
• Consumos de doses de intramamários
• Registros de mastites clínicas e tratamentos 
• CCS individual

CCS do tanque de recolha de leite

Os resultados da CCS do tanque de recolha de leite poderão ser um indicador dinâmico interessante quando 
estão disponíveis resultados diários ou por levantamento (cada 2 dias). Por outro lado, quando estes resultados são 
aleatórios (Exemplo, 4 resultados mensais) o interesse como indicador é reduzido, servindo apenas para comparação 
em períodos temporais mais alargados. 

Este indicador poderá ter pouca especificidade devido ao leite descartado (tratamentos, vacas crônicas) não ser 
recolhido no tanque geral sendo, portanto, um espelho da vigilância realizada na fazenda. Mais ainda, o tamanho do 
rebanho influenciará a sensibilidade deste indicador pois nos rebanhos menores o impacto duma CCS individual alta 
numa vaca tem um peso maior no CCS do tanque do que num rebanho de maior dimensão.

Apesar destas limitações, a CCS do rebanho poderá ajudar a categorizar os rebanhos de acordo com o risco e a 
estimar qual o padrão epidemiológico mais provável (Figura 1). Todavia, deve ser tido em atenção que este indicador é 
fortemente influenciado pela prevalência dos agentes de mastites isolados, pelos padrões de transmissão demonstrados 
pelos dados de análise da CCS individual e pelo perfil de gestão de risco e maneio da fazenda.
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Figura 1. Categorização de rebanhos de acordo com a CCS do tanque de recolha de leite

Considera-se que os rebanhos com CCS inferior a 200 000 cels/ml de leite apresentam um risco baixo e que, no 
caso de apresentarem alta incidência de mastites, tendem a ter um padrão epidemiológico mais ambiental do que 
contagioso. Pelo contrário, aqueles que estão acima desse valor, apresentam geralmente um risco mais elevado de 
presença de agentes contagiosos como causa das mastites.

Consumos de doses de intramamários

A contabilização dos consumos de doses de intramamários permitirá ter uma estimativa da prevalência de casos 
de mastites quando não há registros adequados. O número de tubos por caso deverá ter como objetivo ser inferior a 
1,4 e deve ser alvo de interferência se for superior a 2,5. Por cada caso tratado a média deve ser inferior a 4,5 e alvo de 
interferência se exceder os 6,0 tubos por caso. 

Não obstante a facilidade de obtenção dos consumos de antimicrobianos intramamários, esta interpretação 
está muito sujeita a erros devido à necessidade de determinar os protocolos de tratamento e da congruência na sua 
execução. Igualmente, depende da fiabilidade dos registros e é influenciada por outros práticas tais como a existência 
de sistemas de cultura na própria exploração (on farm culture) que reduzem o número de tratamentos em casos de 
agentes gram negativos, agentes crônicos (S. aureus) ou não tratáveis com antibióticos (leveduras, Prototheca, …). No 
entanto e apesar do seu carácter generalista, este indicador permite a comparação rápida com outras explorações e 
uma imagem instantânea da situação da exploração bem como da eficácia de novos protocolos de tratamento.

Registros de mastites clínicas

 A análise de indicadores de desempenho para as mastites clínicas está fortemente dependente da qualidade dos 
registros praticados na fazenda. Para facilidade de cálculo, considera-se um caso como a ocorrência de mastite num ou 
mais quartos de uma vaca sendo, portanto, o animal a unidade epidemiológica. Porém, a análise por quarto, quando 
disponível, permite obter informações adicionais quanto ao padrão epidemiológico das mastites (casos consecutivos 
em diferentes quartos na mesma vaca poderão indicar infeção com um agente contagioso; repetição de mastites no 
mesmo quarto na mesma vaca poderá indicar a presença dum agente crónico). Mais ainda, o registro por quarto 
poderá ser também interessante quando vários animais apresentam mastite no mesmo quarto mamário, indicando 
potenciais problemas relacionados com a máquina de ordenha (teteiras rompidas, pulsadores avariados, orientação 
do retirador ou das unidades, …). Do ponto de vista prático, esta consideração é adoptada pois o descarte é feito por 
animal e não por quarto mamário salvo algumas situações excepcionais (secagem antecipada ou secagem definitiva 
de quartos).

Como principais indicadores consideram-se os seguintes apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1. Indicadores de desempenho para mastites clínicas (adaptado de Ruegg, P. L. 2011)

Indicador Cálculo Objetivo

Incidência Somatório de novos casos 25% index cases

num determinado período divido
pelo número médio de animais

nesse mesmo período

Proporção de casos grau 3 (graves) Número de casos de grau 3 a dividir pelo 
número total de casos ocorridos 5-15%

Proporção de casos fataisw
Número de casos de morte ocorridas

por mastite a dividir pelo número total
de casos ocorridos

2%

Proporção de casos que necessitam de 
mudança de tratamento

Número de casos em que o protocolo inicial 
é alterado devido à ausência de resposta 

a dividir pelo número total de casos 
detectados (incluir os não tratados)

<20%

Proporção de recorrências

Número de casos com um segundo ou 
mais casos de mastite após 14 dias desde o 
tratamento anterior dividido pelo total de 

casos de mastite

<20%

Proporção de vacas >1 quarto afetado Número de casos ≥ 2 quartos afetados 
dividido pelo total de casos de mastite <20%

Número de dias de descarte de leite
Somatório do número de dias de descarte 

para um determinado período dividido pelo 
número total de casos

4 a 6 dias (exceto em casos terapia 
estendida para S. aureus)

% do rebanho com <4 quartos em ordenha

Número de vacas com < 4 quartos em 
ordenha (incluindo vacas com descarte por 

quarto) a dividir pelo número médio de 
vacas em lactação

<5%

A análise dos registros de mastites clínicas permite indicar possíveis padrões de transmissão e origem dos casos 
(welcome et al., 2010; Biggs, 2014). Deve ser tido em conta a proporção de casos repetidos sendo que se ocorrerem 
mais de 8,5% de casos nos primeiros 30 dias em leite (DEL) existe uma forte correlação com uma origem no período 
seco/peri-parto no casos de multíparas (protocolos de secagem, condições de alojamento, vacinação e aumento da 
suscetibilidade por deficiências alimentares ou outras doenças concorrentes) ou, no caso das primíparas com o período 
peri-parto/protocolos pré-parto (condições de alojamento e aumento da suscetibilidade por deficiências alimentares 
ou outras doenças concorrentes). Por outro lado, se mais de 17% dos casos ocorrerem após 30 DEL, então devem 
ser avaliadas as condições de alojamento e higiene (padrão ambiental) e reavaliada a rotina de ordenha bem como o 
equipamento de ordenha (padrão contagioso). Para além disso, tal como no caso de possível origem no período seco 
ou peri-parto, também neste período não deve ser descartada a influência de outras doenças e o papel da nutrição no 
aumento da suscetibilidade das vacas. 

Se o número de casos repetidos for elevado (1,5 x casos novos) então deverá ser avaliada a sensibilidade das 
análises microbiológicas, eficácia dos protocolos de tratamento e feita uma análise do descarte.

Para além da análise de novos casos, recorrências e incidência nos primeiros DEL também deve ser realizada 
uma análise pelas restantes classes de DEL (31-60, 121-180, 180-270, …) e por lactação para além da comparação entre 
primíparas e multíparas. A análise de incidência por lote de lactação permite definir medidas corretivas relacionadas 
com as condições de alojamento, maneio e sobrepopulação, entre outras medidas de gestão específica de cada fazenda.

A comparação de períodos homólogos permite inferir sobre a eficácia evolutiva do programa de controlo de 
mastites bem como de relacionar a influência da sazonalidade das condições climáticas na dinâmica de infecção.

No caso de serem registrados os graus de mastite, pode-se inferir sobre a imunidade das vacas e a influência dos 
programas vacinais na prevenção e diminuição dos sinais clínicos dos casos. 

Por fim, para o descarte deve-se considerar uma taxa inferior a 15% do total de descarte (Galton et al., 1986) 
sendo que nem sempre é possível diferenciar as causas subclínicas das clínicas pelo que este valor deve ser lido em 
conjunto.
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CCS individual

A análise da CCS individual permite determinar potenciais padrões epidemiológicos das mastites subclínicas 
e estabelecer medidas corretivas ou preventivas num programa de saúde do úbere (Ruegg, 2003; welcome et 
al., 2010; Biggs, 2014). A comparação de dois controles leiteiros consecutivos permite inferir sobre a dinâmica de 
infeção (novas infecções, crônicas, saudáveis, curadas, taxa de cura e risco de infeção) e, portanto, concluir sobre os 
padrões epidemiológicos estabelecidos e a eficácia dos protocolos terapêuticos bem como das medidas preventivas. 
A distribuição ponderada da CCS das vacas por DEL, lactações ou lotes, permite concluir sobre possíveis origens da 
infecção e a influência da rotina e máquina de ordenha, maneio geral e condições de alojamento.

Geralmente, a periodicidade dos controles leiteiros é mensal pelo que serão entre 11 a 12 registos anuais a 
constituírem a base para análise dos indicadores de desempenho. A CCS individual é o resultado da mistura do leite de 
todos os quartos mamários o que introduz complicações na análise dos valores pois representa a média de todos os 
quartos assumindo uma produção semelhante. Poderá ocorrer uma subestimação de quartos infectados, em particular 
se existir só um quarto com CCS pouco alta e os restantes com CCS muito baixa. Não obstante, este indicador é aquele 
que é provavelmente o mais utilizado internacionalmente e para o efeito de nível de corte é considerado um valor de 
200 000 cels/ml pois é aquele valor que tem uma melhor especificidade (74%) e sensibilidade (89%) (Schepers et al., 
1997) para diagnóstico especialmente em bases de dados mais alargadas de rebanhos ao longo do tempo. Todavia, 
estes valores variam com todos os fatores que impactam a CCS tais como o agente e estádio da lactação, mas também 
com a CCS do rebanho, ou seja, com a prevalência de infecção (Biggs, 2014). A utilização de diferentes níveis de corte 
poderá ser ponderada em contextos específicos, mas que poderão dificultar a comparação entre rebanhos diferentes:

• Níveis mais baixos
o	 Rebanhos com percentagem elevada de animais jovens
o	 CCS baixa no rebanho
o	 Definição de um grupo saudável/não infectado no rebanho
o	 Terapia seletiva ou direcionada de secagem

• Níveis mais altos
o	 Seleção de vacas para amostragem ou tratamento
o	 Início de um programa de saúde do úbere quando a prevalência de infecção é muito alta

a) Dinâmica de infecção durante a lactação (análise de controles leiteiros consecutivos)

Análise dinâmica básica
• Vacas infectadas – CCS altas no controle leiteiro em análise e CCS baixa no anterior (alvo <8%)
• Crónicas – vacas com CCS alta em 2 controles consecutivos (alvo <8%)
• Curadas – vacas com CCS alta no controle anterior e baixa CCS no atual
• Saudáveis- vacas com CCS baixa em 2 controles consecutivos (<80%)

Outras categorias de subdivisão das anteriores; para efeitos de simplificação muitas vezes estas vacas são 
incluídas nos grupos anteriores e analisadas em conjunto

• Vacas infectadas 1º controle - CCS altas no 1º controle leiteiro da lactação;
• Vacas repetidas – 2 controles leiteiros com CCS alta, mas que não são consecutivos
• Vacas saudáveis 1º controle - CCS baixa no 1º controle leiteiro da lactação;

A análise da dinâmica de infecção permite determinar o risco de novas infecções (alvo <10%) (vacas infectadas a 
dividir pelo número de animais saudáveis junto com as infectadas) e a taxa de cura (vacas curadas a dividir pelas vacas 
crónicas junto com as curadas) (alvo >50%).

b) Dinâmica de infecção do período seco (análise do último controle leiteiro da lactação anterior e o primeiro 
da seguinte)

• Vacas infectadas – CCS baixa à secagem e CCS altas no 1º controle leiteiro
• Crónicas – vacas com CCS alta à secagem e no 1º controle leiteiro
• Curadas – vacas com CCS alta à secagem e baixa CCS no 1º em lactação
• Saudáveis- vacas com CCS baixa à secagem e no 1º em lactação
Neste grupo, define-se um objetivo de taxa de infecção no período seco (vacas infectadas) inferior a 10% e uma 

taxa de cura no período seco (vacas curadas) superior a 80%.
A proporção de vacas a secar com CCS baixa deve ser superior a 75%.

c) Análise da CCS no 1º controle pós-parto ponderada por lactação

Permite determinar o risco de infecção relacionada com o período seco e peri-parto especialmente para distinguir 
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as infecções nas primíparas e multíparas sendo que o objetivo deverá ser atingir valores inferiores a 15% (10% para 
primíparas).

d) Análise da CCS por DEL/Lactação/Lote
Para além da análise dinâmica, a análise de CCS ponderada por DEL, lactação e lotes permite também realizar 

uma gestão mais detalhada e ajudar na definição de medidas corretivas e preventivas adequadas aos objetivos da 
fazenda.

e) Contribuição individual para o rebanho
A categorização das vacas por ordem de contribuição de CCS para o tanque de leite poderá também ajudar na 

escolha dos animais a iniciar tratamento, descarte de leite ou segregação para recolha de amostras de leite.

f) Elaboração de listagens mensais de ação

Os valores definidos para o limite de corte poderão ser alterados de forma a obter uma melhor sensibilidade.

g) Elaboração de listagens de vacas potencialmente elegíveis para tratamento

•	Novas infeções
•	Novas infeções em Recém-paridas
•	Vacas não curadas desde o mês anterior (mais significativas pois têm potencial de serem persistentes com 

potencial clínico ou contagioso)

Deverá ser tido em atenção que quer as novas infeções quer algumas vacas recém-paridas poderão apresentar 
taxas significativas de cura espontânea.

No entanto, as decisões de elegibilidade dependem de vários fatores:
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 h) Elaboração de listagens de vacas crônicas

Para além da indicação da possível origem do padrão infecioso (lactação ou período seco), a gestão de CCS junto 
com a análise de outros indicadores permite, potencialmente, caracterizar o padrão de transmissão da infeção.  

Padrão contagioso
• Duração longa das infeções intramamárias
• Tanque de Leite com altas CCS
• Vacas com CCS alta antes dos episódios clínicos
• Correlação positiva entre as infeções existentes (% vacas crónicas) e risco de novas infeções (% novas infeções)
• CCS altas com aumento das lactações
• CCS altas >DEL
• CCS ascendente
• CCS constante sem sazonalidade

Padrão ambiental
• Duração da IIM relativamente curta
• Tanque de Leite com CCS potencialmente baixas
• Vacas com CCS baixa antes de episódios clínicos
• Alta incidência de IIM no peri-parto e casos clínicos
• Inexistência de correlação ou negativa entre as infeções existentes (% vacas crónicas) e risco de novas infeções 

(% novas infeções)
• CCS altas em todas as lactações
• CCS altas igual ao longo da lactação
• CCS altas em picos sazonais (Primavera/Outono)
• CCS altas nos 1ºs 100 DEL = problema período seco

Conclusões

A gestão de CCS ajuda a determinar os padrões de infeção quanto à sua origem (período seco/peri-parto ou 
lactação) e quanto ao seu potencial padrão de transmissão (ambiental ou contagioso). Os indicadores alvo devem 
ser definidos para cada rebanho e são dependentes de outros fatores tais como o tamanho do rebanho, maneio, 
epidemiologia, custos e margens disponíveis, CCS geral do rebanho, preço médio do leite e prémios ou penalizações, 
fertilidade, disponibilidade de reposição, descarte entre outros.

Os indicadores devem ser avaliados em conjunto pois apenas o equilíbrio entre todos os permite determinar o 
ponto de maior benefício.
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VIABILIZANDO A QUALIDADE DO LEITE EM PEQUENAS PROPRIEDADES

Leandro Correia Ebert
Eng. Agr. Emater/RS-Ascar (lebert@emater.tche.br).

Introdução

Apesar da produtividade crescente e da adoção de novas tecnologias na atividade leiteira, nos últimos anos, 
o cenário vem desestimulando propriedades que não conseguem obter eficiência para viabilizar a atividade. Nesse 
contexto, com as variações frequentes nos preços e nos custos dos insumos, as discussões sobre os preços recebidos 
pelo leite ganharam força entre produtores.  

Somam se a isso, as Normativas IN 76 e IN 77, que entraram em vigor em 2019 e, exigem algum profissionalismo 
no manejo da atividade para obtenção de parâmetros de qualidade na produção para permanência na atividade leiteira 
comercial. Como resultado, tem-se um quadro geral de insatisfação com a atividade pelos bovinocultores, o que reflete 
no crescente número de famílias que abandonam a produção de leite.

Dessa forma, o desafio de viabilizar a qualidade do leite nas pequenas propriedades familiares passa pelo desafio 
de tornar a atividade atrativa e viável economicamente para as famílias que atuam na produção. Com o produtor 
motivado em melhorar a sua propriedade e percebendo os benefícios em produzir um leite de qualidade, tanto para 
si, com as bonificações por qualidade, quanto para o setor no ganho de mercado, a busca pela melhoria da qualidade 
do leite se torna uma consequência do trabalho nesta atividade, a qual também representa uma importante fonte de 
renda para o sustento da família.

O cenário do leite no RS

A bovinocultura leiteira possui grande importância social, uma vez que emprega mão de obra no meio rural, 
mantendo o homem no campo e evitando o êxodo rural. Dados da EMATER/RS (2017) demonstram que, no Rio Grande 
do Sul, a produção de leite existe de alguma forma em um total de 173.706 propriedades rurais, distribuídas por 491, 
de 497 municípios do Estado. 

Entretanto, os dados da EMATER/RS (2015 e 2017), demonstram que, em 2015, 84.199 produtores vendiam leite 
para indústrias, cooperativas ou queijarias ou processam a produção em agroindústria própria legalizada, número que 
caiu para 65.202 em 2017, o que significa que, cerca de 19 mil famílias abandonaram a atividade no período de dois 
anos no Estado. Isso significa que, em média, a cada dia, 26 propriedades abandonaram a atividade leiteira no RS nesse 
período de dois anos. É importante ressaltar que, 99,0% desses produtores se enquadram como agricultores familiares, 
empregando a atividade em propriedades de pequeno porte, com uma área média estimada em 19,1 hectares.

No entanto, a produtividade das propriedades subiu quase 25% de 2015 para 2017 EMATER/RS (2015 e 2017), 
o que indica que, as propriedades que conseguem se manter na atividade são as que conseguem se profissionalizar na 
produção de leite.

Análise da bovinocultura de leite no município de Serafina Corrêa

Para compreender a visão que os produtores possuem sobre o leite frente ao cenário, no dia 30 de maio de 
2019, ocorreu o 1º Encontro de Bovinocultores de Leite de Serafina Corrêa. No evento, foi realizada uma atividade 
participativa, em grupos, onde as respostas dos bovinocultores fornecem alguns indícios referentes ao tema. Quando 
questionados sobre qual a motivação em produzir leite, as respostas que mais apareceram foram relacionadas 
justamente à renda (Figura 1).

Figura 1: Respostas dos participantes 
do 1º Encontro de Bovinocultores de 

leite de Serafina Corrêa à pergunta: Por 
quê você produz leite?
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No município de Serafina Corrêa, uma análise econômica realizada em 2018, referente à Safra 2017/2018, de 
34 famílias participantes do Programa Gestão Sustentável na Agricultura Familiar (PGSAF) da Secretaria de Agricultura 
Pecuária e Desenvolvimento Rural e executado pela Emater/RS-Ascar, demonstra alguns indicadores da situação 
econômica das propriedades.

Elas se caracterizam por mão de obra familiar e áreas pequenas, sendo, em média, 1,9 Unidades de Trabalho 
Homem (UTH) e 27,2 hectares de área por família. A renda agrícola mensal média das 34 famílias foi de R$ 6.928,87 e, 
a renda agrícola por hectare média foi de R$ 3.060,49 ao ano. Desse total, 65% das famílias participantes do programa 
no município exploram o leite como uma atividade agrícola econômica. 

Ao avaliar a renda agrícola por hectare das duas principais atividades exploradas pelas famílias participantes do 
PGSAF em Serafina Corrêa, temos que, o leite gera uma renda de mais que o dobro da obtida com a soja, conforme a 
tabela 1.

Tabela 1: Comparação dos resultados por hectare das atividades de Bovinocultura de Leite e Soja das famílias 
participantes do Programa Gestão Sustentável na Agricultura Familiar em Serafina Corrêa (RS) na safra 2017/2018.

Resultados por hectare:  Bov. Leite Soja

Produtividade (l ou sc) 11.468 61

Produção Bruta R$ 19.560,64 R$ 4.640,26

Consumo Intermediário R$ 14.743,75 R$ 2.513,53

Valor Agregado R$ 4.816,89 R$ 2.392,74

Depreciações R$ 1.057,40 R$ 374,58

Custos Totais R$ 15.801,14 R$ 2.888,12

Renda Agrícola (RA) R$ 3.759,50 R$ 1.752,14

RA equiv. sacas de soja 50 23

Dessa forma, considerando que as propriedades possuem limitações de área, a atividade de produção de leite 
parece ser uma alternativa mais adequada às condições das famílias, uma vez que o principal objetivo é a obtenção de 
renda e, o leite permite que se agregue mais valor por área do que a soja. Entretanto, com as dificuldades enfrentadas 
pelos bovinocultores de leite nesses últimos anos, a soja vem ganhando espaço e importância para as famílias. 

Quando questionados, no 1º Encontro de Bovinocultores de Leite de Serafina Corrêa, sobre quais as principais 
dificuldades que enfrentam na atividade, os participantes indicaram dois principais eixos de dificuldades: mão de obra 
e custos (figura 2).

Na comparação da utilização da mão de obra na atividade Soja com a atividade leite pelas famílias participantes 
do PGSAF em Serafina Corrêa no ano safra 2017/2018, temos que a mão de obra, em UTH (Unidades de Trabalho 
Homem) envolvida na soja foi 58% da empregada na bovinocultura de leite. Contudo, a área empregada na soja, foi 
2,37 vezes a empregada no leite (tabela 2).

Figura 2: Respostas dos participantes do 1º Encontro de 
Bovinocultores de leite de Serafina Corrêa à pergunta: Quais 
as principais dificuldades que você enfrenta na atividade?
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Isso indica que, a possibilidade de explorar a atividade com menos emprego de mão de obra parece tornar mais 
atrativo o cultivo de soja esses produtores. Porém, como a renda obtida com a soja por hectare é menor do que com o 
leite, há maior necessidade de área disponível para o cultivo do grão. Da mesma forma, pode-se avaliar que, apesar de 
exigir mais de mão de obra do que a soja, o leite permite que se obtenha renda em menores áreas, o que corrobora a 
importância social da atividade para a agricultura familiar em pequenas propriedades e assim, a importância de buscar 
formas de viabilizar a produção leiteira nessas propriedades.

Tabela 2: Comparação da Área Utilizada e UTH das atividades de Bovinocultura de Leite e Soja das famílias participantes 
do Programa Gestão Sustentável na Agricultura Familiar em Serafina Corrêa (RS) na safra 2017/2018.

Atividade Bov. Leite Soja

Área Utilizada 13,4 31,7

UTH 1,4 0,8

Outra dificuldade enfrentada pelos bovinocultores indicada por eles na atividade, está relacionada aos custos 
(Figura 2). O custo médio por litro de leite produzido pelas famílias participantes do PGSAF em Serafina Corrêa no ano 
safra 2017/2018 foi de R$ 1,10, enquanto que, as receitas por litro de leite foram de R$1,36. Apesar de saldo neste 
ano safra, o preço médio histórico recebido pelo leite no RS, de janeiro de 2010 a novembro de 2018 situa-se na casa 
de R$ 1,07, abaixo, portanto, do custo médio de produção dos participantes, o que descreve uma situação alarmante 
neste quesito.

Quando analisada a renda agrícola por hectare em relação aos custos por litro, nota-se que, os produtores que 
conseguem custos mais baixos por litro de leite produzido, são os que alcançam maior renda agrícola por hectare com 
a atividade (Gráfico 1):

Gráfico 1: Relação entre a Renda Agrícola por hectare e O custo por Litro das famílias participantes do Programa Gestão 
Sustentável na Agricultura Familiar em Serafina Corrêa (RS) na safra 2017/2018.

E, quando questionados, no 1º Encontro de Bovinocultores de Leite de Serafina Corrêa, sobre o que pode ser 
feito para melhorar o setor do leite no município, os participantes destacaram, principalmente, questões relacionadas 
a incentivos públicos (Figura 3). Nesse contexto, para melhorar a renda e possibilitar a permanência das famílias na 
atividade de produção de leite, a busca por formas de diminuir os custos e o emprego da mão de obra, através de 
incentivos e políticas públicas parecem ser estratégias importantes a serem consideradas para viabilizar a bovinocultura 
de leite nessas propriedades familiares.

Figura 3: Respostas dos participantes do 
1º Encontro de Bovinocultores de leite de 

Serafina Corrêa à pergunta: O que você 
entende que pode ser feito para melhorar o 

setor do leite no município?
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Nesse sentido, quando o assunto por a busca por melhoria da qualidade do leite nas pequenas propriedades 
para que atenda os padrões estabelecidos nas normativas, a proposição de estratégias para produção de leite de 
qualidade, precisa considerar os objetivos dos produtores na obtenção de renda com a atividade e as dificuldades 
enfrentadas por eles em disponibilidade de mão de obra e custos de produção. Em caso de formulações de estratégias 
que impactem nesses aspectos, como se, por exemplo, ocasionem aumento de custos ou despendam mais mão obra, 
há grandes chances de a proposição causar a saída de mais famílias da atividade.

Uso de aplicativo para controle da atividade leiteira

Uma vez que, os produtores possuem dificuldades em rentabilizar a atividade, devido aos elevados custos de 
produção e dispõe de pouca mão de obra, se torna necessário buscar formas de diminuir os custos de produção e a 
penosidade do trabalho nas propriedades para viabilizar a atividade e a permanência das famílias nela. Ao mesmo 
tempo, os produtores precisam se adequar às Instruções Normativas IN 76 e IN 77, as quais estão em vigor desde maio 
de 2019, o que torna emergencial a questão da adequação dos produtores aos parâmetros de qualidade do leite para 
que possam continuar a entregar sua produção.

Tendo isso em vista, para viabilizar a qualidade do leite nas pequenas propriedades, é preciso alinhar as estratégias 
de melhoria da qualidade do leite, com melhoria da renda das famílias, considerando os seus recursos disponíveis de 
terra, de mão de obra e de capital. Para que se trabalhe a melhoria de resultados econômicos, um fator importante é 
que se conheçam indicadores zootécnicos, produtivos e composição de custos, o que necessita que se estabeleça uma 
forma de controle.

Todavia, esse perfil de agricultor familiar não é habituado a executar a gestão de suas propriedades e, raramente 
os parâmetros de qualidade do leite, os indicadores zootécnicos e econômicos são controlados pelas famílias. Para 
que se realize alguma forma de controle, entretanto, é preciso considerar que, na maioria das vezes, as famílias têm 
dificuldades de uso de computadores com planilhas ou softwares, além de ter dificuldades em adaptar as tarefas de 
controle à rotina de trabalho, justamente por limitações de mão de obra.

Considerando que a organização da atividade leiteira na propriedade se dá de forma mensal e, que, já é realidade 
o uso de smartphones nas propriedades rurais, para oferecer uma ferramenta de controle mensal da atividade a essas 
famílias, o escritório de Serafina Corrêa da Emater/RS-Ascar disponibilizou aos produtores do município o acesso a 
um aplicativo desenvolvido para este fim. As famílias interessadas em participar do projeto compuseram o Grupo de 
Trabalho em Bovinocultura de Leite, o GT Leite de Serafina Corrêa. 

As famílias que participam do grupo, em sua maioria participantes do Programa Gestão Sustentável na Agricultura 
Familiar, todas tem acesso à Extensão Rural Oficial do RS através da Emater/RS-Ascar e, além de, realizar o controle 
mensal da atividade com o aplicativo, formam um grupo na rede social “whatsapp”, onde trocam informações e tem 
acesso aos técnicos da instituição, também participam de encontros e capacitações a cada dois meses com o objetivo 
de troca de experiências e qualificação para a produção.

A proposta do aplicativo é que seja uma ferramenta prática e eficaz para ser usada pelas famílias. Uma vez ao 
mês, ao receber a Nota Fiscal da entrega do leite, um membro da família o acessa e envia informações referentes 
ao mês, como composição do rebanho, produção e comercialização de leite, composição do leite produzido, uso de 
concentrado e despesas. 

A partir dessas informações enviadas, o técnico gera um relatório com indicadores da propriedade no mês, 
comparando com os indicadores ideais ou de referência e a média obtida pelo grupo (Figura 4). Através desses indicadores 
é possível avaliar a evolução da propriedade mês a mês e a necessidade de ação em algum ponto identificado no 
relatório, através do controle dos índices e parâmetros.

Além de oferecer uma forma de a família conhecer a analisar seus indicadores, a ferramenta permite que os 
técnicos acompanhem a evolução das famílias e identifique os gargalos da atividade na propriedade de cada família 
e no grupo, para trabalhar as questões técnicas que possam estar dificultando a obtenção de resultados satisfatórios.

Para avaliar o uso do aplicativo pelos produtores participantes do GT Leite de Serafina Corrêa, a equipe da Emater/
RS-Ascar local realizou uma pesquisa com os participantes e usuários do aplicativo. Um formulário online foi elaborado 
na plataforma Google Drive® 2019 e enviado aos participantes. O questionário continha 11 perguntas relativas ao uso 
do aplicativo, ao envio dos dados, ao relatório gerado e ao retorno enviado pelo técnico. Era de livre opção de resposta, 
podia ser respondido por mais de um integrante por família e, de forma anônima. 19 respostas foram recebidas.
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Figura 4: Relatório Mensal do GT Leite de Serafina Corrêa elaborado pela Emater/RS-Ascar.
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No gráfico 2 abaixo, é possível visualizar que os participantes estão satisfeitos com o uso do aplicativo. Na visão 
deles, o aplicativo tem auxiliado no controle da atividade, possuem pouca ou nenhuma dificuldade de uso do aplicativo, 
possuem pouca ou não possuem dificuldades em obter as informações para envio todos os meses, consideram útil o 
relatório mensal que recebem, não possuem ou pouco possuem dificuldades em compreender as informações do 
relatório e consideram úteis as informações enviadas pelo técnico no envio do relatório.

Com relação às dificuldades, apenas um agricultor respondeu ter dificuldade de acesso à internet. Para envio dos 
dados, um respondente indicou que não tem conhecimento das informações que estão sendo solicitadas para enviar 
e que não compreende o que está sendo solicitado. Assim como, um bovinocultor respondeu que tem dificuldades 
de interpretar os indicadores do relatório. Essas respostam mostram algumas limitações que podem ser mais bem 
exploradas na aplicação da ferramenta.

Gráfico 2: Avaliação do uso do aplicativo pelos membros do GT Leite de Serafina Corrêa.

Gráfico 3: Fatores em que o aplicativo auxilia Avaliação do uso do aplicativo de controle mensal pelos membros do GT 
Leite de Serafina Corrêa.
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Quando foram questionados sobre em que fatores o uso do aplicativo auxilia na propriedade, a maior parte dos 
produtores indicou que auxilia a avaliar o desempenho produtivo do rebanho (Gráfico 3). Considerável parcela indicou 
que o uso do aplicativo auxilia também a monitorar a qualidade do leite, demonstrando que o aplicativo é eficaz na 
sua proposta de auxiliar no controle de indicadores da atividade leiteira, tanto zootécnicos, de qualidade do leite e 
econômicos.

No gráfico 4, abaixo, é possível visualizar a evolução dos indicadores CCS e CBT médios do grupo a partir da adoção 
do aplicativo como ferramenta de controle. Vale ressaltar que, após alguns meses efetuando o controle, entraram em 
vigor as IN’s e, percebe um esforço pela melhoria dos parâmetros nas propriedades.

Gráfico 4: Evolução da CCS e da CBT dos membros do GT Leite de Serafina Corrêa.

Considerações Finais

Na formulação de estratégias para melhoria da qualidade do leite nas pequenas propriedades, se torna importante 
que se busquem formas de viabilizar a atividade leiteira economicamente para essas famílias, considerando os recursos 
e a mão de obra que a família possui, de forma a possibilitar que a família obtenha boa renda com a atividade. Assim, 
com capacidade de se manter na atividade, a busca por atendimento aos parâmetros de qualidade do leite se torna 
parte da gestão da atividade pela família.

Referências

EMATER. Rio Grande do Sul/ASCAR. Relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, RS: IGL/ Emater-RS/Ascar, 2015.

EMATER. Rio Grande do Sul/ASCAR. Relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul: 2017. 
Porto Alegre, RS: 2017.

Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite
                                                              11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil



109

Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite
                                                              11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil

Resumos dos trabalhos científicos



110                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

RESUMO 1. PRODUCTIVE PERFORMANCE OF PUREBRED HOLSTEIN, AND THE FIRST 

AND SECOND GENERATION OF CROSSBREED HOLSTEIN X SIMMENTAL COWS 

Deise Aline Knob1,2, Bruna Paula Bergamaschi Mendes1, Laiz Perazzoli1, Roberto Kappes1, Dr. Dileta Regina Moro 

Alessio1, Dr. Andre Thaler Neto1 

1Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Lages, Brasil. 
2Ludwig Maximilians Universität München (LMU), Tierärztlichen Fakultät, Lehr- und Versuchsgut 

Oberschleißheim, Munich, Germany 

INTRODUCTION 
Crossbreeding of dairy breeds can help dairy farms to improve milk quality due to heterosis and 

complementarity. The cross between the Holstein and Simmental breeds aimed the use of the positive 

characteristics of each breed (milk yield and better milk composition, respectively). Therefore, F1 

Crossbreed Holstein x Simmental cows show positive results for fertility, longevity, mammary gland 

health combined with lower somatic cell score (SCS), milk yield and composition with greater amounts 

of milk solids in comparison with purebred Holstein cows (BRÄHMIG, 2011; KNOB et al., 2016, 2018). 

However, there is little information about the performance of the next generations of cows in a two-breed 

rotational cross (R) system, like the F2, in which only 50% of the maximum heterosis is expected. Thus, 

the objective was to compare milk yield and composition and mammary gland health of Holstein, F1 and 

R1 crossbreed Holstein x Simmental (¾ Holstein x ¼ Simmental; ¾ Simmental x ¼ Holstein) cows. 

 

MATERIAL AND METHODS: 
The study was carried out in three dairy farms located in the southern region of Brasil in Santa 

Catarina and Paraná State. The herd one consisted of about 280 lactating cows. Second herd had about 80 

lactating cows and the third herd was composed of about 140 lactating cows. The dairy herds consist of 

purebred Holstein and crossbred Holstein x Simmental cows. Four visits took place in each farm 

throughout a year. For each cow, a composite milk sample was collected. A laboratory participating in the 

Brasilian Quality Milk Network (RBQL) received the samples and performed the analysis.  

To obtain normality of data, SCC was transformed to somatic cell score (SCS) by the logarithmic 

scale applying the equation: SCS = log2 (SCC/100) + 3. Energy corrected milk yield (ECM) was obtained 

by the equation: ECM = (0.327 * MY) + (12.95% * F* MY / 100) + (7.65 % P * MY / 100); wherein: 

MY = milk yield in kg / day, F= fat percentage and P= protein percentage. An ANOVA analysis, using 

the MIXED procedure of SAS 9.4 was performed. The model contained fixed effects: genetic group, 

parity, heard, season, interaction between genetic group and parity, and interaction between genetic group 

and herd, as well as the linear and quadratic effect of the covariate days in milk (DIM).  

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
Holstein, F1 Holstein x Simmental, and ¾ Holstein cows yielded similar amounts of milk (Table 

1), while ¾ Simmental cows reached approximately a 10% lower milk yield than did the other genetic 

groups. After correcting milk yield for energy and protein (ECM), differences among genetic groups and 

interactions between genetic groups and parity disappeared for these variables.  

Holstein cows reached lower fat and protein contents in the milk than did the other genetic groups 

- without difference among genetic groups for the lactose content as well as for the daily fat plus protein 

yield (Table 1). These traits of milk yield and composition show that, despite a slightly lower yield in 

comparison with the other genetic groups, R1 ¾ Simmental cows are equivalent to the others for milk 

solids yield.   
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Table 1. Least Squares Mean ± mean squares error and P-value for milk yield and composition and 

somatic cell score (SCS) for purebred Holstein, F1 and R1 Holstein x Simmental crossbred cows.  

Variables Holstein 
F1 Holstein x 

Simmental 
¾ HOL* ¾ SIM** P-value 

Number of observations 672 370 170 252 
 

Milk yield (Kg/day) 27.02±0.43a 26.47±0.63a 26.49±0.76ab 24.56±0.68b 0.0245 

Energy corrected milk yield (ECM) 27.06±0.44 26.99±0.64 27.60±0.77 25.45±0.69 0.1411 

Fat content (%) 3.39±0.03b 3.64±0.05a 3.72±0.06a 3.61±0.06a <0.0001 

Protein content (%) 3.11±0.01b 3.23±0.02a 3.30±0.03a 3.28±0.02a <0.0001 

Fat + protein yield (Kg/day) 1.73±0.03 1.74±0.04 1.79±0.06 1.65±0.05 0.3735 

Lactose content (%) 4.64±0.01 4.66±0.01 4.64±0.02 4.65±0.02 0.6586 

Different superscript letters within rows describe significant differences at P ≤ 5%.  

* R1, ¾ Holstein ¼ Simmental.           ** R1, ¾ Simmental ¼ Holstein    

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
The R1 ¾ Simmental crossbred cows yield lower amounts of milk than the other genetic groups, 

but without any difference among genetic groups for the amount of milk solids. Milk production and milk 

quality can be the basis for the use of crossbred cows as an alternative breeding approach for the 

improvement of fertility parameters in Holstein dairy herds without productivity losses in first and second 

generation crossbred cows. 
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RESUMO 2. MAMMARY GLAND CONFORMATION TRAITS AND HEALTH OF PUREBRED 

HOLSTEIN AND THE FIRST AND SECOND GENERATION OF CROSSBREED HOLSTEIN X 

SIMMENTAL COWS 
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INTRODUCTION 
Crossbreeding of dairy breeds aimed at the exploration of positive heterosis effects and the 

complementarity among dairy breeds. The use of crossbreeding in dairy cattle provided favorable results 

(positive heterosis and complementarity) for fertility, longevity and mammary gland health of the first 

generation of crossbred Holstein x Simmental cows, for example (Knob et. al., 2018). Mammary gland 

conformation traits can also have an impact on milk quality, been that cows with a deeper udders have a 

great risk of mastitis. Improve milk quality is always a goal for dairy farmers and the dairy industry. 

Thus, the objective of this study was to compare mammary gland conformation traits and 

mammary gland health of Holstein and the first (F1) and second generation (R1) of crossbred Holstein x 

Simmental cows. 

 

MATERIALS AND METHODS: 
The study was carried out in three dairy farms located in the southern region of Brasil, in Santa 

Catarina and Paraná State. The herd one consisted of about 280 lactating cows, the second herd had about 

80 lactating cows and the third herd was composed of about 140 lactating cows. The dairy herds consist 

of purebred Holstein and crossbred Holstein x Simmental cows. Four visits took place in each farm 

throughout a year to avaliate udder conformation and collect data and milk samples. 

Udder conformation traits of all lactating cows were recorded at each visit always just before the 

milking started. The evaluation of udder depth was made by measuring the distance (in cm) from the 

udder floor to the hock line. Udder clearance defined as distance between udder floor and ground, 

insertion of anterior and posterior teats on a linear scale of 1 (open teats), 5 (normal teat placement) to 9 

(closed teats), and the individual teat length (in cm) served as further udder parameters. For each cow in 

each visit, a composite milk sample was collected. A laboratory participating in the Brazilian Quality 

Milk Network (RBQL) received the samples and performed the somatic cell count (SCC) analysis. To 

obtain normality of data, SCC was transformed to somatic cell score (SCS) by the logarithmic scale 

applying the following equation: SCS = log2 (SCC/100) + 3. An ANOVA analysis, using the MIXED 

model procedure of SAS with a repeated measures test-day effect, served as tool for testing the impact of 

fixed effects on the variables of milk yield, milk composition, and SCS.  The model contained fixed 

effects: genetic group, parity, heard, season, interaction between genetic group and parity, and interaction 

between genetic group and herd. 

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
There was no difference among genetic groups for mammary gland health, represented by the 

SCS. All of them achieved moderate SCS values ranging between 2.60 and 2.86 (mean somatic cell count 

of 362.000/ml). 

Holstein cows presented the best results for mammary gland conformation traits with shallower 

udders (P <0.0001; table 2) and a greater distance between the base of the udder and the ground (udder 
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clearance) (P <0.0001) than the other genetic groups. These observations may be related to the genetic 

improvement program of the Holstein breed, where yield and conformations traits always had a great 

breeding value. 

Holstein cows have shorter front teats compared with F1 crossbred Holstein x Simmental and ¾ 

Simmental cows (Table 1). Holstein cows present a better front teat placement, more favorable centered. 

Table 1. Least Squares Mean ± mean squares error and P-value for udder conformation traits and somatic 

cell score (SCS) for purebred Holstein, F1 and R1 Holstein x Simmental crossbred cows. 

Variables Holstein 
F1 Holstein x 

Simmental 
¾ HOL* ¾ SIM** P 

Udder depth (cm) 9.98±0.3a 7.27±0.6b 8.56±0.6b 7.72±0.6b <0.0001 

Udder Clearance (cm) 59.4±0.6a 55.3±0.4b 56.7±0.6b 55.4±0.6b <0.0001 

Front teat lenght (cm) 5.66±0.06b 5.96±0.09a 5.79±0.11ab 5.99±0.10a 0.0146 

Rear teat lenght (cm) 4.73±0.05  4.86±0.07  4.77±0.09  4.88±0.08  0.3754 

Front teat placement 5.12±0.11a 4.74±0.15b 4.55±0.19b 4.39±0.17b 0.0013 

Rear teat placement 6.0±0.15a 5.57±0.21ab 5.67±0.25ab 5.13±0.24b 0.0198 

SCS 2.69±0.12 2.60±0.18 2.86±0.21 2.79±0.19 0.7523 

Different superscript letters within rows describe significant differences at p≤ 5%.  

* R1, ¾ Holstein ¼ Simmental. 

** R1, ¾ Simmental ¼ Holstein. 

Cows with deeper udders and less udder clearance are more susceptible to high SCS 

(CARLSTRÖM et al., 2016). Although crossbred F1 and R1 Holstein x Simmental cows should have a 

higher risk of poor mammary gland health caused by unfavorable mammary gland conformation traits, 

they do not show an increased SCS. This observation might be caused by the positive effect of heterosis 

and by complementarity between Holstein and Simmental, since Simmental cows have a lower SCS than 

the Holstein ones (BRÄHMIG, 2011). 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS: 
Holstein, F1 and R1 crossbred Holstein x Simmental cows do not differ in the somatic cell score, 

although crossbred cows have the most unfavorable mammary gland conformation. 
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INTRODUCTION: 
Even in regions of high yield, the milk production units are characterized by their heterogeneity. 

This heterogeneity refers mainly to the technology used, funds and labor force availability, systems, and 

production scale. Confinement systems, for example, can offer more comfort to the cows and reduce the 

labor force, however, these systems demand higher investments in structures and machinery. Semi-

confinement systems are an alternative to produce at lower costs (BREITENBACH, 2018). This 

diversification in dairy farms results in distinguished yields and final quality of the product, which can be 

observed between and within production systems. Thus, the objective of this study was to evaluate and 

compare milk yield and milk quality produced in semi-confinement production systems (SC) and 

confinement (CONF) systems in Free Stall (FS) and Compost Barn (CB) types. 

 

MATERIALS AND METHODS: 
In the microregion of Passo Fundo/RS, 27 dairy farms were evaluated, being 9 in each production 

system (SC, FS or CB). The research was carried out in a completely randomized design, with 3 

treatments and 9 repetitions per group. The first experiment stage happened from February 2016 to March 

2017 and was constituted by the analysis of fat, protein, somatic cell count (SCC) and total bacterial count 

(TBC) of milk every month. Two samples were collected per farm, one bottle with Bronopol® for 

compositional analysis, and the other packed with Azidiol® for microbiological analysis. In the second 

stage, samples were collected from bulk tanks for physical analysis and milk urea nitrogen (MUN), from 

January to April 2017. The ethylic alcohol test was performed in sample collection, following the 

methodology proposed by Tronco (2010). The samples were sent to a laboratory integrated to Brasilian 

Milk Quality Network (RBQL) for compositional analysis, TBC and MUN. The data were submitted to 

variance analysis, as a repeated measure data over time, using the MIXED procedure from SAS® 

statistics package. The statistics model was composed of the variables: production system, the month of 

the year and interaction among them. The values of TBC and SCC were transformed into a logarithmic 

scale for the normality of residuals. All data were previously submitted to the Shapiro-Wilk test. The 

effects of the production system were tested by orthogonal contrasts, comparing the semi-confinement vs 

the median of the confinement systems and the confinement systems between them. Values of P<0,05 

were considered different and values between 0,05 e 0,10 were considered a tendency.  

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
Comparing CONF with SC, the first one showed a higher daily yield (Table 1). Between 

confinement systems, FS had a tendency to superiority in production. The improved management and 

better diets offered to the cows from confinement systems may increases yield, as observed in compare to 

SC. There was no interaction between production system and the month of the year. 

There was no variation of protein and fat contents among the production systems, neither of 

fat:protein ratio. There was no difference for MUN among the systems. The adequate fat:protein ratio and 

MUN compatible with the current rules in Brasil indicate good nutritional management in all the 

production systems. 
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When comparing SC and CONF systems, there was no difference in SCC. However, between 

confinement systems, FS showed lower levels of SCC. Being an incipient system in Brasil, the correct 

handling of CB is still a challenge. The bed humidity in this system is a problematic factor, predisposing 

the occurrence of environmental mastitis, which can increase the SCC. There was no difference in TBC 

between the production systems. 

In CONF systems, the milk was more stable to the alcohol test, owing to better control of diet 

quantity and quality. Although the results differ, all three systems showed values within the legal 

standards. 

Table 1: Average values for milk quality and milk yield in dairy production systems, and P values for the 

contrast between confinement and semi-confinement, and between confinement Free Stall and Compost 

Barn. 
Indicator System SD Contrast 

FS CB SC CONFvsSC CBvsFS 

Milk Production (L/cow/day) 27,25 24,34 22,02 3,58 0,0164 0,098 

Fat(%) 3,64 3,74 3,65 1,03 0,6547 0,5201 

Protein(%) 3,29 3,23 3,27 0.36 0,5933 0,0957 

Fat:protein ratio 1,1 1,15 1,11 0,28 0,5235 0,0870 

MUNmg/dL 12,85 12,16 13,69 6,68 0,1609 0,5643 

SCClog10 5,58 5,79 5,70 1,01 0,9399 0,0326 

TBClog10 4,69 4,98 4,72 2,68 0,4837 0,3089 

Alcohol
1
(%v/v) 78,06 77,88 74,44 5,59 <0,0001 0,9349 

1
Higher concentration of alcohol to which milk resisted tocoagulation.MUN:milk urea nitrogen;SCC:somatic cell 

count;TBC:total bacterial count;FS:Free Stall;CB:CompostBarn;SC:semi-confined;CONF:confined; SD:standard 

deviation. 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Confined production systems showed higher daily yield per cow, especially in Free Stall systems. 

Dairy farms with semi-confinement and confinement systems produce milk with similar quality, except to 

the alcohol test resistance, which is inferior in farms with semi-confinement systems. 
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RESUMO 4. PHYSICOCHEMICAL MILK PROPERTIES OF HOLSTEIN AND FIRST AND 

SECOND GENERATIONS OF CROSSBREED HOLSTEIN X JERSEY COWS 
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Izabelly Perdoncini¹, Gabriela Conterno¹, André Thaler Neto¹ 
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INTRODUCTION: 
Most dairy farms in Brasil use grazed forages as feeding base. However, the quantity and quality 

of the produced forage variate according to the year’s season, which affects milk yield and quality. One of 

the main affected parameters is thermic stability, which is the first criterion for carrying the milk from the 

farm to industry. Amongst other affected parameters, the physicochemical characteristics of the milk, 

such as Dornic acidity and pH, are widely related to milk composition. 

Beyond variation through the year, are also found differences between breeds, Jersey cows raw 

milk shows higher Dornic acidity because of having naturally higher protein content when compared with 

Holstein cows milk. However, when comparing the results of Holstein cows and crossbreeds Holstein x 

Jersey cows, there are no differences between genetic groups (PELIZZA, 2015). 

The aim was to evaluate physicochemical properties of Holstein, first (F1) and second (R1) 

generations of crossbred Holstein x Jersey cows milk in a grazing system in different seasons of the year. 

 

MATERIALS AND METHODS: 
The experiment was carried out at the dairy cattle department of the Centro de Ciências 

Agroveterinárias of Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), in Lages – SC, during the 

period of September 2018 to June 2019. Were evaluated 23 lactating multiparous cows, which were 

Holstein, first-generation (F1) and second-generation (R1 - ¾ Holstein) of crossbred Holstein x Jersey 

cows, kept in a pasture-based system. 

Individual milk yield was measured weekly using WAIKATO® Multi Meter milk meter, which a 

homogenized sample containing morning and afternoon milk was collected, The samples were analyzed 

weekly for milk composition and biweekly for somatic cells counting (SCC). To obtain the normality of 

data, SCC was transformed into somatic cell score (SCS) by the logarithmic scale applying the equation: 

SCS = log2 (SCC/100) + 3. 

Samples without conservative were analyzed for alcohol test stability, Dornic acidity and pH. For 

alcohol test, 2mL of milk and 2mL of alcohol in different concentrations were added in a Petri plate and 

homogenized aiming to observe clot formations. Dornic’s acidity test was performed adding 10mL of 

milk on a Becker, 3 drops of fenoftalein solution 1% and Dornic solution (0,11 or N/9) until it gets light 

pink. The pH was measured by potentiometry with a pH meter. 

An ANOVA analysis, using the MIXED procedure of SAS 9.4 was performed. The model 

contained the fixed effects: genetic group, season, the interaction between genetic group and season, as 

well as the linear and quadratic effect of the covariate days in milk (DIM).   

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
Holstein cows milk yield did not differ from F1 crossbreed, just from R1. Nonetheless, fat, 

protein and casein contents were superior in crossbreed cows. SCS was higher for F1 cows (5,6), not 

differing between R1 and Holstein (3,0 and 3,1, respectively).  

Milk stability to alcohol test was higher in the Holstein group, whilst R1 crossbreed shows 

intermediate values and F1 crossbreeds lower values (Table 1). F1 cows show lower Dornic acidity 
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compared to R1, as Holstein cows showed medial numbers. Milk stability to alcohol test was affected by 

the season, on summer had lower stability. 

Table 1: Least Squares Means ± mean squares error (MSE) for alcohol, pH and Dornic acidity of 

Holstein (H) and first generation crossbreed (F1) and second generation (3/4 Holstein) crossbreed (R1) 

Holstein x jersey cows milk in four seasons of the year. 

 GENETIC GROUP SEASON OF THE YEAR 

Variable  H F1 R1 Spring Summer Autumn Winter 

Alcohol  79,7±0,3a 76,1±0,4c 77,6±0,2b 78,8±0,3AB 74,6±0,4C 78,2±0,3B 79,6±0,5A 

pH  6,69±0,02ab 6,72±0,02a 6,64±0,01b 6,7±0,02A 6,6±0,02A 6,6±0,02A 6,7±0,03A 

Dornic acidity  15,5±0,1b 14,9±0,1c 16,3±0,1a 15,6±0,1B 16,2±0,1A 15,4±0,1BC 15,0±0,2C 

Lower and upper case letters are used to represent the difference between genetic groups and seasons, respectively, 

at 5% significance by the Tukey test.   

Dornic acidity is positively influenced by casein content and total protein. But the contrary effect, 

which F1 showed higher protein content and lower Dornic acidity were observed. The higher SCC 

increases chlorides, being related to the lower Dornic acidity and higher pH (ARRUDA JUNIOR, 2018). 

The F1 crossbred cows milk lower stability to alcohol test can be related to the SCS increase. 

With the mammary gland inflammatory process, occurs an increment of tight junctions permeability, so 

blood destabilizing components passes for milk, amongst them, sodium, chlorine and potassium, 

decreasing milk stability to the alcohol test (CHAROPEN MACHADO, 2010). 

The minor milk stability on summer can be related to a lower dry matter intake because of higher 

temperatures and thermic stress effect. 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Milk stability to the alcohol test and Dornic acidity were influenced by somatic cells score, within 

different genetic groups. These same variables were affected by the year’s seasons, which on summer the 

milk stability was lower and Dornic acidity was higher. 
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RESUMO 5.  MILK YIELD AND COMPOSITION OF HOLSTEIN AND THE FIRST AND 

SECOND GENERATION OF CROSSBREED HOLSTEIN X JERSEY COWS IN PASTURE 

BASED SYSTEM IN DIFFERENT SEASONS 
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Barreta, Julio de Matos Vettori,  André Thaler Neto 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Lages, Brasil 

INTRODUCTION: 
The dairy production in South Brasil is the majority based on grazing systems, justified by lower 

investment and feeding costs. In these systems, some variation happens over the year, as forage quality 

and availability, which affect directly the animal productivity. 

Among the principals dairy breeds used in South Brasil, Holstein and Jersey are the most used 

because they presented elevated milk yield and elevated solid content, respectively. By the peculiarity of 

each breed, the crossbreed systems have been adopted, aimed to enjoy the heterosis and complementarity 

between the breeds to get animals with high productive potential and improve the milk quality provided to 

industry (THALER NETO et al., 2013). 

Thus, this study aimed to compare the milk yield and milk composition of Holstein and the first 

(F1) and second (R1) generation of crossbreed Holstein x Jersey cows in a grazing system in different 

seasons of the year. 

  

MATERIALS AND METHODS: 
The study was carried out at the dairy cattle department of the Centro de Ciências 

Agroveterinárias of Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC), in Lages – SC, during the 

period of September 2018 to June 2019. Were evaluated 23 lactating multiparous cows, which were 

Holstein, first-generation (F1) and second-generation (R1 - ¾ Holstein) of crossbred Holstein x Jersey 

cows, kept in a pasture-based system. 

Weekly individual milk production was measured using a WAIKATO® Multi Meter, from which 

a composed milk sample from the morning and afternoon milking was extracted, placed in bottles 

containing Bronopol preservative. The samples were analyzed weekly for milk composition by the 

Fourier Transform infrared method and biweekly for somatic cell count (SCC) by flow cytometry. To 

obtain the normality of data, SCC was transformed into somatic cell score (SCS) by the logarithmic scale 

applying the equation: SCS = log2 (SCC/100) + 3. 

            An ANOVA analysis using the MIXED procedure of SAS 9.4 was performed. The model 

contained the fixed effects of genetic group, season, the interaction between them and the linear and 

quadratic effect of the covariate days in milk (DIM).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Milk yield of F1 crossbreed cows did not differ from Holstein and crossbreed R1 ones (Table 1), 

yielding approximately 95% of Holstein ones. Among the seasons of the year, in the spring the milk 

production was higher, as a consequence of the greater forage quality and availability, providing an 

elevated energetic level. The opposite situation was observed in autumn. Crossbreed cows overcame 

purebred Holstein ones for fat, protein, and casein contents. 
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Table-1: Least Squares Mean for milk yield, milk composition and somatic cell score of Holstein and the 

first (F1) and second generation (R1 3/4 Holstein) of crossbreed Holstein x Jersey cows in four seasons of 

the year. 

Variables 
Genetic group Season 

H F1 R1 Spring Summer Autumn Winter 

Milk(kg/day) 25,1a 23,9ab 22,7b 27,4A 24,2B 21,5C 22,5BC 

Fat(%) 3,7b 4,1a 4,1a 4,07AB 3,8C 3,9BC 4,2A 

Protein(%) 3,2c 3,6a 3,4b 3,4B 3,3B 3,5A 3,5A 

Lactose(%) 4,66a 4,52b 4,70a 4,7A 4,5B 4,5B 4,5B 

Casein(%) 2,4c 2,7a 2,6b 2,5A 2,6A 2,6A 2,6A 

SCS 3,0b 5,6a 3,1b 3,8A 3,9A 3,8A 4,1A 

MUN(mg/dl) 13,4ab 13,0b 14,3a 16,0A 13,7B 13,0B 11,5C 

Lower and upper case letters are used to represent the difference between genetic groups and seasons, respectively, 

at 5% significance by the Tukey test.  

The lower lactose content of F1 crossbreed cows may be related to the higher SCS, by reducing 

the lactose synthesis owing to the secretory cell lesions, in addition to lesions in tight junctions that allow 

the passage of lactose into the bloodstream (ALESSIO et al. 2016). The higher SCS of F1 crossbreed can 

be associated with the mammary gland conformation traits, with deeper udder and lower udder clearance, 

which are predisposing factors for increased SCC (PARIZOTTO FILHO et al., 2017). 

Furthermore, the milk urea nitrogen (MUN) was superior in the spring. It can be related to the 

better quality of the pasture with a higher protein level, which when excess is metabolized and excreted as 

milk urea. 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Crossbreed cows in a pasture-based production system present milk production similar to pure 

Holstein ones, especially in the first generation, with higher solids content. The milk yield is greater in 

spring.  
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RESUMO 6. INCIDÊNCIA DE MASTITE CLÍNICA EM VACAS HOLANDÊS E MESTIÇAS 

HOLANDÊS X SIMENTAL 

Roberto Kappes1, Deise Aline Knob2,1, Dileta Regina Moro Alessio3, Laiz Perazzoli1, Bruna Paula Bergamaschi Mendes1, André Thaler Neto1 

1Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Lages, Brasil. 2Ludwig Maximilians 

Universität München (LMU), Tierärztlichen Fakultät, Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, Germany. 3Núcleo de Educação a Distância – 

Centro de Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, Indaial, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O impacto econômico da mastite clínica (MC) e subclínica em sistemas de produção de leite é muito 

grande. Além dos gastos relacionados a tratamento, cultura e descarte de leite, tem-se ainda perdas na produção de 

leite e alterações composicionais, que impactam diretamente no rendimento industrial, bem como na qualidade 

destes produtos. Vacas de alta produção são as mais afetadas por esta doença, que possui correlação positiva com 

produção de leite. 

A incidência de mastite clínica pode também ser afetada pela paridade, podendo estar ligada a conformação da 

glândula mamária ou pela imunidade dos animais. Outro fator é a diferença racial, em alguns trabalhos comparando 

vacas Holandês e mestiças Holandês x Simental foi observada menor contagem de células somáticas das mesmas, o 

que pode refletir em uma menor incidência de mastite clínica (SCHWAIGER, 2007).  Os cruzamentos entre raças 

leiterias tem sido cada vez mais utilizados como forma de obter animais mais saudáveis e mais fertéis aproveitando 

os efeitos positivos de heterose e complementariedade entre as raças utilizadas 

O objetivo com este trabalho é comparar a incidência de mastite clínica de vacas Holandês e mestiças de primeira 

geração (F1) Holandês x Simental.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 
A coleta de dados foi realizada em uma fazenda comercial no município de Bom Retiro – SC. A fazenda 

possuía o sistema de semiconfinamento no período de 2011 até a primeira metade de 2014. A partir da metade de 

2014 a fazenda adotou o sistema confinado do tipo compost bedded pack barn (CBP). Para este trabalho usamos 

dados de ocorrência de mastite clínica para vacas que pariram entre os anos de 2011-2016. A fazenda possui vacas 

das raças Holandês e mestiças de primeira geração (F1) oriundas do cruztamento entre Holandês e Simental 

leiteiro.  

Os dados de mastite clínica foram obtidos a partir das informações de manejo da propriedade, onde todos 

os casos de mastite clínica ocorridos no período foram anotados e posteriormente tabulados. Para fins de análise 

estatística foram considerados positivos todos os animais que tiveram pelo menos 1 caso de mastite clínica até o dia 

305 de lactação. Para obter informações sobre a ordem de parto e grupamento genetico dos animais o programa de 

gerenciamento da fazenda foi consultado. Foram usadas vacas de primeiro parto, segundo parto e vacas com 3 ou 

mais partos foram agrupadas. Por ser uma análise binomial (sim ou não), o procedimento Genmod do pacote 

estatístico do SAS foi usado para as análises. O modelo foi composto pelas variáveis raça, sistema de produção, 

ordem de parto, estação do ano e interação entre sistema e raça. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As vacas mestiças tiveram menor incidência de MC (0,0048) em relação as puras Holandês (Tabela 1). A 

incidência de MC aumentou com o aumento da ordem de partos. No segundo parto, houve e um acréscimo de 6,0% 

na incidência de MC e ao terceiro parto um aumento de 12,7% em relação às vacas de segundo parto. Houve uma 

interação entre grupamento genético e sistema, na qual, vacas Holandês tiveram maior incidência de MC quando 

em sistema de semiconfinamento (45,4%) em relação ao confinamento (27,2%, <0,0001). Vacas mestiças não 
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diferiram entre sistemas de produção (0,8234), em semiconfinamento a incidência de MC foi de 29,86% e 30,95% 

em confinamento.    

Tabela 1: Incidência de mastite clínica de vacas Holandês e mestiças Holandês x Simmental de acordo com a 

ordem de parto.   

 Mastite clínica    N % P 

Grupamento genético Holandês 532 40,04 
0,0048 

 

Mestiça 295 30,17 

Ordem de parto 1 248 26,61 

<0,0001 

 

2 208 32,69 

  3 370 45,41 

A maior incidência de MC para vacas Holandês em sistema de semiconfinamento pode estar relacionado a 

menor resistência das mesmas em ambientes mais desafiadores, quando em confinamento, onde o desafio ambiental 

é menor a incidência diminui significativamente (<0,0001). Já as vacas mestiças parecem ter mais resistência a 

infecções intra-mamária pois a incidência entre sistema foi muito similar. Além disso, quando comparados os dois 

grupamentos genéticos, as vacas mestiças tiveram 9,8% a menos de incidência de mastite clínica.  

O maior desafio ambiental em sistemas de semiconfinamento, pode estar relacionado ao aumento da 

sujidade das vacas, o que aumenta a predisposição a ocorrência de infecções intra-mamária (BLACK et al., 2013). 

O aumento da paridade das vacas também predispõe a ocorrência de MC, esse fator está relacionado com a 

alteração da conformação da glândula mamária. Com o aumento da paridade a glândula mamária torna-se mais 

profunda pelo enfraquecimento dos ligamentos de sustentação, ficando mais exposta a agentes patogênicos pela 

maior sujidade. Outro fator que pode estar relacionado é o status imunológico, que diminui com o aumento da idade 

do animal (GONÇALVES et al. 2018). 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Vacas mestiças apresentam menor incidência de mastite clínica quando comparadas às puras Holandês. O 

sistema de compost barn promoveu uma redução na incidência dos quadros clínicos de mastite em vacas Holandês. 

A incidência de mastite clínica aumenta com o aumento da paridade das vacas.  
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RESUMO 7.  EFEITO DO ESTRESSE TÉRMICO SOBRE PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE 

VACAS HOLANDÊS E JERSEY 
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INTRODUÇÃO: 
As raças leiteiras especializadas têm sua zona de conforto térmico entre 5 a 20°C. O valor máximo é 

facilmente extrapolado em regiões tropicais e subtropicais, com o agravante da elevada umidade do ar que dificulta 

a dissipação de calor. A seleção para alta produção resultou em vacas de alto consumo e altas taxas metabólicas, 

levando a elevada produção endógena de calor, de modo que o calor é mais prejudicial à medida que as vacas 

tenham maior produção. O efeito do calor sobre as raças leiteiras especializadas é conhecido, especialmente para a 

raça Holandês, no entanto a comparação entre raças é escassa, assim como a interação entre diferentes estágios 

fisiológicos da vaca, diferentes dietas, manejo e a intensidade e duração do estresse parecem gerar diferentes 

alterações sobre as vacas e sobre o leite. Os efeitos do calor podem levar a perdas em vários níveis, como a 

reprodução, saúde da vaca, bem-estar e na produção e composição do leite, sendo em parte efeito da diminuição no 

consumo de alimento (TAO et al., 2018). As vacas adaptam até certo ponto seu comportamento e fisiologia na 

tentativa de gerar menos calor e dissipar o calor excedente, como forma de neutralizar ou amenizar os efeitos 

adversos. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar o consumo de matéria seca, a produção e composição 

do leite em vacas Holandês e Jersey em condições de estresse térmico.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado em uma propriedade rural no município de Itapiranga, SC; usando dezesseis 

vacas, (n = 8) Holandês e (n = 8) Jersey, alojadas em confinamento (Compost Barn), divididas em 2 grupos 

homogêneos. Os tratamentos foram VA - ventilação na cama e aspersão + ventilação na linha do cocho e SVA - 

sem ventilação e aspersão. O período de adaptação foi de 15 dias, com ambos os grupos sob resfriamento sempre 

que a temperatura era ≥ 24°C; e período experimental de 3 dias. A coleta de dados e amostras de leite foram 

realizadas no dia 0 (D0), dia 1 (D1) e dia 3 (D3). A partir dos dados de temperatura e umidade de um datalogger, 

foi calculado o índice de temperatura e umidade conforme a fórmula: ITU = (1,8 × T + 32) – [(0,55 – 0,0055 × UR) 

× (1,8 × T – 26)], onde: T = temperatura (°C) e UR = umidade relativa (%). O ITU médio foi 72,4 (Máximo=81,1 

Mínimo=59,2), estando 75% do tempo acima de 68. A frequência respiratória foi aferida por contagem de 

movimentos do flanco. A temperatura superficial foi determinada com um termômetro de infravermelho. Ambas as 

medidas foram tomadas de manhã e à tarde. As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia e amostras de leite foram 

coletadas, acondicionadas em recipientes com bronopol e enviadas ao Laboratório da APCBRH (Curitiba, PR), para 

realização das análises de gordura, proteína, lactose e nitrogênio ureico do leite (NUL) (método infravermelho) e 

contagem de células somáticas (citometria de fluxo).   O escore de células somáticas (ECS) foi calculado pela 

fórmula: ECS = log2(CCS/100) + 3. O delineamento experimental foi um fatorial 2x2x2 (tratamento, raça e dia), 

com as medidas do dia 0 como covariáveis. Os dados foram submetidos a ANOVA e testados para normalidade de 

resíduos pelo teste Shapiro-Wilk. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O curto período de estresse térmico diminuiu o consumo das vacas SVA, não afetando produção de leite 

entre os tratamentos (Tabela 1), o que pode ser  devido   ao fato de que o  efeito do estresse térmico sobre a 

produção de leite é mais lento que sobre o consumo e variável conforme o estágio fisiológico (TAO et al., 2018). 

As vacas Holandês consumiram mais e produziram mais leite (AIKMAN et al., 2008). As vacas Holandês 

produziram leite com maior teor de proteína. O NUL foi maior para as vacas VA, podendo refletir o maior consumo 

total e consequentemente de proteína. O NUL também foi maior para as vacas Holandês que consumiram quase 4 

kg mais de MS e produziram apenas 0,5 kg a mais de leite. Nenhum dos outros componentes avaliados (gordura, 
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lactose, sólidos totais e escore de células somáticas) apresentou diferença entre tratamentos ou raças. Os resultados 

nessas condições tendem a divergir, conforme a condição das vacas, alimentação e duração do estresse (TAO et al., 

2018). Nas análises de interação entre os fatores, houve efeito significativo entre tratamento x raça para o teor de 

proteína, sendo que as vacas Holandês VA tiveram maior teor de proteína que vacas Jersey VA e SVA e Holandês 

SVA.   

Tabela 1. Consumo de matéria seca (CMS), produção, composição, nitrogênio ureico (NUL) e escore de células 

somáticas (ECS) do leite de vacas sob estresse térmico. 

Variáveis 
Tratamento EPM Raça EPM Valor de P 

VA SVA   H J   Trat. Raça Dia Trat.xRaça Trat.xDia DiaxRaça  Covariável 

CMS(kg) 16,58 16,02 0,193 18,21 14,39 0,223 0,045 <0,0001 <0,0001 0,353 0,019 0,288 0,207 

Leite(kg) 21,03 21,02 0,117 21,34 20,72 0,128 0,955 0,003 0,018 0,317 0,921 0,270 <0,0001 

Gordura(%) 3,95 3,85 0,101 3,77 4,03 0,128 0,484 0,300 0,333 0,238 0,134 0,567 <0,0001 

Proteína(%) 3,39 3,36 0,020 3,42 3,33 0,023 0,307 0,032 0,083 0,011 0,713 0,368 <0,0001 

Lactose(%) 4,38 4,46 0,025 4,42 4,42 0,022 0,058 0,989 0,847 0,062 0,297 0,563 <0,0001 

NUL(mg/dL) 15,96 12,29 0,713 15,51 12,73 0,532 0,004 0,003 0,541 0,397 0,200 0,123 <0,0001 

ECS 4,54 4,32 0,107 4,34 4,52 0,099 0,156 0,247 0,004 0,503 0,633 0,063 <0,0001 

NUL=Nitrogênio Ureico do Leite; ECS= Escore de Células Somáticas 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vacas sob estresse térmico diminuem o consumo de MS, porém não promovem alteração na produção e 

composição de leite em um curto período de tempo, alterando apenas o NUL. Os efeitos do estresse térmico são 

similares para ambas as raças.  
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INTRODUÇÃO: 
As altas temperaturas ambientais afetam negativamente o desempenho de vacas leiteiras em regiões do 

mundo. A zona de termoneutralidade para bovinos compreende a faixa de temperatura ambiente entre 5 a 21°C. No 

entanto, com a intensa seleção genética para características produtivas, ocorreu uma significativa diminuição da 

tolerância ao calor em vacas de alta produção, já que a produção de calor metabólico é maior em vacas de maior 

produção. As vacas têm a capacidade de adaptar seus parâmetros fisiológicos para dissipar mais calor e atenuar 

seus efeitos deletérios, como no caso do aumento da frequência respiratória e outros, como a temperatura retal e 

superficial, são usados na caracterização do estresse. Além de afetar a produção e a composição do leite, o estresse 

térmico pode alterar as propriedades físico-químicas do leite e com isso gerar problemas na sua industrialização, 

rendimento, estabilidade e vida de prateleira. As propriedades físico-químicas do leite também podem ser usadas 

para estimar a concentração de componentes específicos do leite, como o ponto crioscópico que permite estimar a 

adição fraudulenta de água no leite. Ao mesmo tempo, permitem acessar a extensão em que mudanças bioquímicas 

acontecem no leite durante seu processamento e com isso, por exemplo, monitorar a acidificação após a adição de 

starter e a progressão do processo de coagulação. O objetivo deste trabalho foi determinar e comparar os 

parâmetros fisiológicos e as características físico-químicas do leite de vacas Holandês e Jersey em condições de 

estresse por calor.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado em uma propriedade rural no município de Itapiranga, SC, usando dezesseis 

vacas, (n = 8) Holandês e (n = 8) Jersey, alojadas em confinamento (Compost Barn), divididas em 2 grupos 

homogêneos. Os tratamentos foram VA - ventilação na cama e aspersão+ventilação na linha do cocho e SVA - sem 

ventilação e aspersão. O período de adaptação foi de 15 dias, com ambos os grupos sob resfriamento quanto a 

temperatura era ≥ 24°C; e período experimental de 3 dias com aplicação dos tratamentos. Foram coletados dados e 

amostras de leite nos dias ,0,1 e 3. A partir dos dados de temperatura e umidade de um datalogger, foi calculado o 

índice de temperatura e umidade pela: ITU = (1,8 × T + 32) – [(0,55 – 0,0055 × UR) × (1,8 × T – 26)], onde: T = 

temperatura (°C) e UR = umidade relativa (%). O ITU médio foi 72,4 (máximo=81,1 e mínimo=59,2), estando 75% 

do tempo acima de 68. A frequência respiratória (FR) foi aferida por contagem de movimentos do flanco, a 

temperatura superficial (TS) foi determinada com um termômetro de infravermelho e a temperatura retal (TR) foi 

aferida com termômetro clínico. Todas as medidas foram tomadas de manhã e à tarde. As vacas foram ordenhadas 

duas vezes ao dia e as amostras coletadas foram refrigeradas por 12h para a realização do teste do álcool (de 56 a 

80%), acidez titulável, pH e ponto crioscópico. O delineamento experimental foi um fatorial 2x2x2. O modelo foi 

constituído dos efeitos de tratamento, raça, dia e das interações entre estes fatores.  Os dados foram submetidos a 

análise de variância e testados para normalidade de resíduos pelo teste Shapiro-Wilk. O último dia do período de 

adaptação foi considerado como dia 0 e os dados coletados foram utilizados como covariáveis no modelo 

estatístico.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Não houve diferença entre a FR, TS e TR da manhã para tratamentos ou raças.  À tarde observou-se efeito 

de tratamento e da raça, com vacas SVA e Holandês apresentando maior temperatura retal. A TR média esteve 

acima de 38,7°C em ambos os tratamentos, indicando acúmulo de calor. A TS da tarde foi maior nas vacas SVA 

pelo efeito do calor e maior dificuldade em dissipá-lo. As vacas SVA produziram leite com maior estabilidade ao 
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teste do etanol, o oposto do que geralmente é relatado.  As vacas SVA e Holandês apresentaram menor acidez 

titulável, porém dentro da normalidade. Vacas sob estresse térmico reduzem a síntese de proteínas do leite com 

características ácidas, como a αS-caseína e β-caseína,  refletindo numa menor acidez titulável (BERNABUCCI 

e  CALAMARI, 1998).  O ponto crioscópico foi maior no grupo de vacas VA, refletindo o equilíbrio osmótico 

entre sangue e leite, onde a desidratação pode diminuir o ponto crioscópico do leite das vacas sob estresse térmico 

(BJERG et al., 2005). 

Tabela 1. Média dos quadrados mínimos, erro padrão da média (EPM) e valor de P para as propriedades físico-

químicas do leite 

FR= Frequência Respiratória TS=Temperatura Superficial TR=Temperatura Retal 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estresse térmico afeta parâmetros fisiológicos de vacas de leite e a curto prazo, altera a acidez titulável, a 

resistência ao teste do álcool e o ponto crioscópico.    
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Variáveis 
Tratamento 

EPM 
Raça 

EPM 
Valor de P 

VA SVA H J Trat. Raça Dia Trat. x Raça Trat. x Dia Dia x Raça Covariável 

Teste do Etanol (%) 76,67 79,24 0,447 77,72 78,18 0,443 0,001 0,502 0,223 0,013 0,690 0,992 <0,0001 

Acidez Dornic (0D) 15,68 14,38 0,181 14,61 15,46 0,221 <0,0001 0,017 0,175 0,088 0,644 0,644 <0,0001 

pH 6,74 6,73 0,025 6,76 6,71 0,026 0,864 0,190 0,029 0,077 0,221 0,859 0,020 

Crioscopia (0H) -0,545 -0,550 0,001 -0,549 -0,546 0,001 0,015 0,183 <0,0001 0,358 0,100 0,193 0,065 

FR (resp./min) manhã 80,42 76,92 2332 75,61 81,73 2244 0,332 0,078 0,186 0,066 0,131 0,838 0,002 

TS (0C) manhã  37,22 37,38 0,125 37,19 37,41 0,457 0,191 <0,0001 0,569 0,040 0,826 0,002 0,748 

TR (0C) manhã  39,30 39,51 0,075 39,41 39,40 0,087 0,941 0,581 0,055 0,001 0,822 0,748 0,039 

FR (resp./min) tarde 70,98 68,27 2233 68,45 70,80 0,405 0,464 0,057 0,331 0,001 0,812 0,510 0,142 

TS (0C) tarde 36,35 36,81 0,067 36,50 36,67 0,0004 0,220 0,383 0,366 <0,0001 0,842 0,142 0,009 

TR (0C) tarde 38,99 39,33 0,058 39,35 38,97 0,002 0,004 0,023 0,102 0,001 0,585 0,009 0,003 
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INTRODUÇÃO: 
A adubação nitrogenada é uma forma de intensificação dos sistemas de produção de leite a base de 

pastagem, de forma a aumentar a produtividade. Com o alto custo dos fertilizantes minerais e sendo o nitrogênio 

considerado o principal limitante do crescimento vegetal, tem-se a possibilidade do uso de formas orgânicas, em 

especial em propriedades com integração de suínos e aves de regiões como o oeste de Santa Catarina, onde os 

dejetos destes animais representam um recurso disponível e barato.   

No entanto, o seu uso deve ser cauteloso, uma vez que não se tem o controle total dos nutrientes aplicados 

ao solo, que dependendo de fatores relacionados à planta, ao solo e ao clima, podem levar a um acúmulo de nitrato 

nas pastagens e intoxicação dos animais. Além disso, tanto o nitrato quanto o nitrito podem ser excretados através 

do leite, podendo comprometer a inocuidade dos produtos lácteos.   

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi determinar os teores residuais de nitrato ao longo do ano nas 

pastagens e no leite de pequenas propriedades do Oeste de Santa Catarina que utilizam níveis considerados 

elevados de adubação nitrogenada.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram coletados dados e amostras de pastagem e leite mensalmente no período de abril de 2018 a março de 

2019 em propriedades do município de Riqueza (SC), localizado na região do Extremo Oeste de Santa Catarina. 

Selecionou-se 10 produtores dentre 23 entrevistados, participantes de um programa de assistência técnica da Epagri 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), tendo como critério o maior nível de 

adubação nitrogenada, seja química ou orgânica, por hectare/ano.   

A quantidade de nitrogênio aplicada no solo pela adubação foi estimada a partir do teor do nutriente 

presente em cada fonte de nitrogênio e da sua respectiva dosagem aplicada. As amostras das pastagens foram 

coletadas seguindo o método de simulação de pastejo, no mesmo dia em que se coletou amostras de leite do tanque 

de armazenamento em tubos estéreis sem conservante, congeladas a -20ºC até o processamento. Todas as amostras 

foram analisadas para teor de nitrato no laboratório de análise de água da Epagri/Cepaf (Centro de Pesquisa para 

Agricultura Familiar) em Chapecó, Santa Catarina. A dosagem de nitrato no pasto seguiu a descrição de Tedesco et 

al. (1995), enquanto a dosagem de nitrato no leite seguiu o descrito por Cortas & Wakid (1990). Os dados de 

temperaturas (ºC) e pluviosidade (mm/h) foram obtidas das estações meteorológicas da Epagri/Ciram (Centro de 

Informação de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina) de São Miguel do Oeste.   

Os dados mensais do teor de nitrato foram submetidos à análise de variância e previamente testados para 

normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Adotou-se nível de significância 5% e 10% para tendência. 

Relação de nitrato no pasto e leite foi avaliada por correlação de Pearson, assim como, para a relação de médias 

anuais de nitrato no leite e quantidade de nitrogênio aplicado nas pastagens.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os valores médios ± desvio padrão para o teor de nitrato nas pastagens e no leite foram de 270 ± 76 mg/kg 

MS e 2,0 ± 0,3 mg/L, respectivamente, valores considerados seguros para o consumo animal (até 990 mg/kg 

PV/dia) e humano (até 3,7 mg/kg/PV/dia) (GONÇALVES et al., 2011). A quantidade média de nitrogênio utilizado 

nas pastagens foi de 654 ± 176 kg/ha/ano. Não foi observada correlação significativa entre a quantidade anual de 
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adubação nitrogenada aplicada no solo e o teor médio de nitrato nas pastagens (r
2
 = 0,3610; P = 0,3054) e no leite 

(r
2
 = 0,2419; P = 0,5007).  

Teores de nitrato nas pastagens foram superiores no outono em relação às demais estações do ano (P < 

0,05). Esse aumento nos teores de nitrato coincide com condições de baixas temperaturas e diminuição da 

pluviosidade no período, sendo considerada uma estiagem para a região. A aplicação de nitrogênio em períodos de 

declínio ou baixo crescimento do pasto pode levar ao acúmulo excessivo de nitrato após uma condição adversa, 

situações estas onde a disponibilidade do nutriente é alta e/ou os requisitos são baixos. A aplicação de adubação 

nitrogenada não é recomendada em períodos como no outono, devido a menor umidade do solo e menor produção 

de matéria seca pela pastagem natural (CHRISTIE et al., 2018).  

No leite o efeito da sazonalidade para o teor de nitrato foi similar ao pasto, sendo superior no outono (4,5 

mg/L) em relação às demais estações (2mg/L) (P < 0,05), porém, com menor teor na primavera em relação ao 

inverno (P < 0,05). Observou-se ao longo do ano uma tendência de correlação positiva entre o teor de nitrato na 

pastagem e no leite (R
2
 = 0,17099; P = 0,0812).  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Épocas do ano com condições climáticas adversas, como restrição hídrica e baixas temperaturas, afetaram o 

teor de nitrato nas pastagens, existindo tendência de correlação entre o teor de nitrato na pastagem e no leite ao 

longo do ano. O uso de níveis elevados de adubação nitrogenada (média de 644 kg/N/ha/ano) em pequenas 

propriedades com produção de leite baseada em pastagens não interferiu na inocuidade do leite quanto aos teores de 

nitrato presente, mesmo na época do ano com condições climáticas adversas como no outono, onde o crescimento 

das pastagens foi comprometido.  
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INTRODUÇÃO: 
A competitividade na atividade tem relação com a qualidade do leite e a redução dos custos de produção. 

Muitos são os fatores que podem influenciar a qualidade do leite produzido, como a raça dos animais, período do 

ano, ambiente, alimentação, dias em lactação, número de lactações, volume de leite produzido, higiene de ordenha 

e correto armazenamento (TAFFAREL et al., 2015). 

O uso de pastagens com bom valor nutritivo possibilita melhor produtividade leiteira e maiores ganhos 

(RIBEIRO FILHO et al., 2009). Dessa forma, as melhorias tecnológicas como a adubação, escolha de gramíneas 

adequadas às condições edafoclimáticas, pastejo rotacionado, presença de água e sombra nos piquetes, controle da 

sanidade e adequado manejo de ordenha, podem melhorar os resultados em sistemas de produção baseados em 

pastagens perenes. A sobressemeadura de pastagem anuais de inverno em pastagens perenes de verão também é 

uma estratégia interessante para aumentar a produção por área. 

A atividade leiteira em Santa Catarina tem grande importância social e econômica, sendo que o estado 

apresenta condições favoráveis para preconizar a produção de leite baseada em pastagens, e vem buscando a 

otimização dos recursos disponíveis para melhores resultados. O objetivo deste estudo foi investigar a influência do 

nível de adoção de tecnologias relacionadas ao uso de pastagens perenes nas propriedades da agricultura familiar 

sobre o desempenho produtivo, qualidade do leite e manejo dos animais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os dados foram coletados de 20 propriedades nos municípios de Riqueza e Caibi (SC) vinculadas a um 

projeto de extensão da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e 

prefeituras, no período de abril/2018 a março/2019 avaliando a adoção de tecnologias relacionadas ao uso de 

pastagens perenes. As propriedades foram classificadas através de um questionário estruturado, de acordo com 

adoção de tecnologias em níveis: 1, alta, (n=6); 2, média (n = 8); e 3, baixa (n = 6), conforme a disponibilidade de 

pastagens perenes de verão, uso de sobresseameadura com espécies anuais de inverno, adoção de pastejo 

rotacionado, presença de água e sombra nos piquetes. 

Foram coletadas amostras mensais de leite do tanque de resfriamento, armazenadas em tubos contendo 

bronopol para análise de composição e contagem de células somáticas (CCS), com azidiol para contagem padrão 

em placa (CPP) e tubos sem conservante para acidez titulável e estabilidade do leite ao teste do álcool. Amostras 

sem conservantes foram analisadas em laboratório próprio, no dia da coleta, amostras com conservantes foram 

enviadas refrigeradas ao Laboratório da Rede Brasileira de Qualidade do Leite para análises. Os dados de 

temperaturas e pluviosidade de todo período foram obtidos dos registros das estações meteorológicas da 

Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina) de São 

Miguel do Oeste.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e testados previamente para normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Dados de CPP e CCS sofreram transformação logarítmica. O modelo foi composto pelas 

variáveis nível de adoção de tecnologia, mês e interação entre estas variáveis, analisadas como medida repetida no 

tempo dentro de cada propriedade leiteira. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (5% de significância). 

As variáveis oriundas das informações obtidas dos questionários foram analisadas por teste de χ
2
. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A região estudada é caracterizada por pequenas propriedades com uso de mão-de-obra familiar e área 

média de 38,1 ha com 9,4 ha destinados à pecuária leiteira. A alimentação baseada em pastagem é complementada 

com silagem (12,5 ± 3,6 kg/vaca/dia) e concentrado (2,6 ± 1,3 kg/vaca/dia). A quantidade média de vacas em 

lactação por propriedade foi 20, com produção média de 13 kg/vaca/dia. No rebanho do nível 1 predominou a raça 

Jersolando, enquanto no nível 2 predominou Jersey e no nível 3 Holandesa. Os níveis tecnológicos demonstraram 

semelhanças entre si (P > 0,05) para a área destinada a produção de leite, número de animais, uso de suplementação 

volumosa e concentrado, produção média de leite por vaca e adubação. 

Durante o ano de estudo, as estações foram bem definidas. Foi observado variação significativa ao longo do 

ano na maioria das variáveis de maneira similar para os 3 níveis de adoção de tecnologias, com exceção para 

lactose e CCS. A produção de leite ao dia e vaca/dia foi maior para todos os níveis tecnológicos na primavera, 

possivelmente relacionado a maior disponibilidade de forrageira. Observou-se elevação de sólidos totais (gordura e 

proteína) no período de outono, o que foi relacionado a menor oferta e qualidade bromatológica de pastagens, 

refletindo em menor produção de leite e aumento de sólidos. 

A CCS do nível 1 foi inferior (P < 0,05) durante todo o ano comparado aos níveis 2 e 3, esse nível, além de 

priorizar mais práticas corretas de manejo de ordenha, tem maior adoção de tecnologias em pastagens perenes 

relacionadas a melhor cobertura do solo e bem-estar dos animais. O estresse térmico somado a umidade são 

descritos como fatores de risco para novas infecções intramamárias (TESTA et al., 2017). 

A instabilidade do leite ao teste do álcool foi observada principalmente na primavera e verão, 

possivelmente relacionado a mudança repentina na dieta dos animais, subalimentação e estresse térmico. Os valores 

de NUL não apresentaram um padrão de variação, mas variaram dentre os meses provavelmente devido a qualidade 

do pasto, quantidade e teor de proteína no concentrado ofertado ao longo do ano. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Propriedades leiteiras que apresentam maior nível de adoção de tecnologias em pastagens perenes são as 

que adotam em maior proporção as práticas recomendadas de manejo de ordenha e bem-estar animal, produzindo 

leite de melhor qualidade, especialmente em termos de CCS e teor de lactose, e com menor variação sazonal. A 

época do ano afeta a produção de leite, bem como todos os critérios de qualidade do leite avaliados (teores de 

gordura, proteína e lactose, acidez titulável, estabilidade ao teste do álcool, NUL, CCS e CPP). 
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RESUMO 11. EFEITO DO TIPO DE CONSERVAÇÃO  E TEMPO DE ARMAZENAMENTO DE 

AMOSTRAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO LEITE 
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André Thaler Neto 

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
As Instruções Normativas 76 e 77 estabelecem que ao menos uma amostra de leite mensal, de cada 

estabelecimento produtor seja enviada a um laboratório da Rede Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL) para 

análise de composição e contagem de células somáticas (BRASIL, 2019). Os resultados obtidos são utilizados tanto 

para o controle da qualidade do leite como para definir a remuneração por litro de leite entregue, que variam entre 

as indústrias. De forma a padronizar as amostras, a RBQL por meio de uma norma técnica interna, definiu prazos e 

temperaturas de análises de leite cru. Amostras são consideradas próprias para análise, se receberem de conservante 

e mantidas refrigeradas entre 1 a 10°C, por no máximo 10 dias após a coleta (ALMEIDA et al., 2016). O Brasil, por 

se tratar de um pais de dimensões continentais, no qual nem todos os Estados possuem laboratórios credenciados à 

RBQL em seu território, é importante saber a viabilidade das amostras enviadas no momento do recebimento no 

laboratório para análise de composição e também o efeito que diferentes tipos de armazenamento tem sobre a 

composição. Tendo em vista que eventuais problemas de transporte de amostras possam ocorrer, ultrapassando o 

tempo e a temperatura determinada para análise. Objetivou-se com este trabalho comparar diferentes tipos e tempos 

de armazenagem avaliando sua relação com a composição do leite. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado no setor de bovinocultura de leite e no laboratório de qualidade do leite do 

Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC). Foram 

coletadas duas amostras compostas, cada uma com o leite de toda a ordenha da manhã de 4 vacas distintas com 

previa homogeneização. As amostras foram acondicionadas em frascos de 40 ml, 140 sem adição de conservante e 

380 com conservante bronopol. As amostras foram agrupadas em 4 tratamentos: com conservante refrigerado 

(4°C); com conservante em temperatura ambiente (20°C); com conservante congeladas; sem conservante 

congeladas. As amostras foram analisas em diferentes dias de conservação 0, 1, 3, 7, 14, 21 e 28, após a coleta. As 

amostras do dia 0 não sofreram efeito de tratamento, sendo além do intercepto, o valor de composição inicial do 

leite. As análises de composição foram realizadas pelo método de infravermelho com Transformada de Fourier 

(DairySpec FTIR, Bentley), sendo previamente aquecidas em banho maria a 40°C, temperatura na qual o 

equipamento está calibrado para análise. Foram realizadas 20 repetições para cada um dos dois tratamentos em cada 

dia de análise. O delineamento foi em blocos ao acaso, analisados por regressão pelo PROC REG do pacote 

estatístico SAS (SAS Institute, Cary, NC). Foram testados os ajustes aos modelos linear, quadrático e cúbico para o 

efeito de dia sobre os componentes. Para as amostras congeladas foi testada a diferença associada a presença ou não 

de bronopol usando o efeito do conservante como variável dummy. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Nas amostras congeladas o conservante não alterou os componentes do leite, porém o congelamento alterou 

os valores de componentes do leite. Para as amostras refrigeradas, também houve alteração nos componentes ao 

longo de 28 dias de armazenagem. As amostras mantidas a temperatura de 20°C/Ambiente, não alteraram os 

valores de gordura, proteína verdadeira e total, lactose e sólidos totais, porém houve alteração nos valores de ureia e 

caseína. Almeida et al. (2016), relataram que amostras a temperatura ambiente permaneceram viáveis por até 16 

dias, quando refrigeradas a 3 e 11°C, porém apenas 10 dias a temperatura de 17°C para a análise de composição. 

Na tabela 1 estão as equações de regressão significativas.  

Tabela 1- Intercepto e coeficientes angulares dos modelos com P<0,05 para os diferentes componentes do leite 

armazenado de diferentes modos por 28 dias. 

Temperatura Ambiente 

Variável Modelo b0 b1 b2 b3 

Ureia 
Quadrática** 14,18491 0,23*** -0,008** 

 Cúbica** 14,17968 0,23 -0,00802 0,00000983 
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Tabela 1- Continuação...     

Caseína 
Quadrática* 2,49477 0,007* -0,00031* 

 Cúbica* 2,49861 0,00385 -0,00000708 -0,00000721 

Refrigerado 

Gordura Linear* 4,59032 -0,00328* 

  
 

Quadrática* 4,56953 0,00464 -0,00030238 

 
 

Linear*** 2,98703 -0,00302*** 

  Proteína 

Verdadeira Quadrática** 2,98588 -0,00258 -0,0000167 

 
 

Cúbica** 3,00005 -0,01396 0,00111 -0,00002709 

 
Linear** 4,82614 -0,00138** 

  Lactose Quadrática* 4,82739 -0,00186 0,0000182 

 
 

Cúbica** 4,83802 -0,01039* 0,00086492* -0,00002032* 

 
Linear*** 13,30524 -0,00853*** 

  Sólidos Totais Quadrática*** 13,28579 -0,00113 -0,00028294 

 
 

Cúbica*** 13,33368 -0,03960* 0,00353 -0,00009158* 

 
Linear*** 14,65852 -0,07593*** 

  Ureia Quadrática*** 15,01377 -0,21122*** 0,00517*** 

 
 

Cúbica*** 15,2336 -0,38783*** 0,02268*** -0,0004204*** 

 
Linear*** 2,53794 -0,00313*** 

  Caseína Quadrática*** 2,54234 -0,00481* 0,00006408 

 
 

Cúbica*** 2,55002 -0,01097* 0,00067571 -0,00001468 

 
Linear*** 3,16628 -0,00293*** 

  Proteína Total Quadrática** 3,16456 -0,00228 -0,00002509 

 
 

Cúbica** 3,17813 -0,01318 0,00106 -0,00002595 

Congelado 

Gordura 

Linear*** 4,26991 -0,01032*** 
  

Quadrática*** 4,53581 -0,10991*** 0,00373*** 
 

Cúbica*** 
4,66233 -0,21237*** 0,01384*** -0,00024121*** 

Proteína 

Verdadeira 

Linear* 2,97016 -0,00158* 
  

Quadrática* 2,97286 -0,00260 0,00003798 
 

Lactose 

Linear** 4,82596 -0,00105** 
  

Quadrática** 4,82627 -0,00116 0,00000432 
 

Cúbica* 4,82322 0,0013 -0,00023858 0,00000579 

Sólidos Totais 

Linear*** 12,91495 -0,01142*** 
  

Quadrática*** 13,18294 -0,11180*** 0,00376*** 
 

Cúbica*** 
13,31688 -0,21975*** 0,01441*** -0,00025410*** 

Ureia 

Linear*** 13,94599 -0,05643*** 
  

Quadrática*** 14,80184 -0,37698*** 0,012*** 
 

Cúbica*** 
15,25315 -0,74073*** 0,04790*** -0,00085618*** 

Caseína 

Linear*** 2,51001 -0,00240*** 
  

Quadrática*** 2,52436 -0,00777*** 0,00020125*** 
 

Cúbica*** 2,51715 -0,00196 -0,00037235 0,00001368 

Proteína Total 
Linear* 3,14954 -0,00158* 

  
Quadrática* 3,15344 -0,00304 0,0000548   

NUL-nitrogênio ureico do leite / *P<0,05 **P<0,01 e ***P<0,001; 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O congelamento com ou sem conservante e o resfriamento com conservante não permitem a preservação do 

leite para análise com 28 dias pós coleta. As amostras com conservante, mantidas a 20°C mantiveram os níveis de 

componentes aos 28 dias, exceto por ureia e caseína. 
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RESUMO 12. O EFEITO DA TEMPERATURA DO LEITE NA ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO PELO 

MÉTODO DE INFRAVERMELHO E TESTE DO ÁLCOOL 

Angelica Leticia Scheid, Adriana Hauser, Roberto Kappes, Bruna Paula Bergamaschi Bergamaschi Mendes, Laiz Perazzoli, 

Marciél França, André Thaler Neto 

Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina, Brasil 

INTRODUÇÃO: 

A qualidade do leite é aferida pela composição, características físico-químicas e outros aspectos como resistência 

térmica. As técnicas de referência costumam ser dispendiosas e demoradas, determinando um analito por vez. 

Assim, testes rápidos são úteis na estimativa destes parâmetros. Dentre os testes mais usados, temos a 

metodologia de infravermelho com transformada de Fourrier (IV-TF) que consiste na emissão de energia 

eletromagnética sobre a amostra, leitura da absorção de energia e com isso estimar a concentração de dado 

componente ou característica (CASSOLI, 2010). Outro teste utilizado é o de resistência ao teste do álcool, 

mimetizando o efeito do aquecimento. Os equipamentos têm calibrações para diferentes temperaturas, como o 

DairySpec® (Bentley Instruments), calibrado para ~40°C. Porém na propriedade e indústria o leite é mantido sob 

refrigeração (~4°C). Análises por IV-TF feitas em diferentes temperaturas podem permitir a automação de 

equipamentos sem necessidade de tratamento de amostras, caso os valores não se alterem, ou indicar a influência 

da temperatura. Do mesmo modo, o teste do álcool é realizado com o álcool a temperatura ambiente e leite 

refrigerado, não sendo considerado o efeito da temperatura ou do momento em que o teste é feito. Conhecer o 

efeito da temperatura e possíveis variações entre o leite fresco e armazenado sobre as estimativas de composição 

pelo IV-TF e o teste do álcool, podem ajudar na orientação para melhor uso e interpretação dos resultados.  O 

objetivo foi avaliar o efeito da temperatura e momento de análise na composição do leite e teste do álcool.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 

O experimento foi realizado no Setor de Bovinocultura de leite do Centro de Ciências Agroveterinárias da 

UDESC (Lages, SC). Coletaram-se amostras de leite de 27 vacas em dois dias, com 54 repetições por tratamento. 

As amostras de leite foram obtidas da ordenha da manhã transportadas em caixas isotérmicas imediatamente para 

análise a Fresco. Após isso, as amostras foram divididas em 3 subamostras, cada uma alocada em um dos 3 

tratamentos. Os tratamentos foram: Controle: Amostras analisadas a 40°C; Ambiente: análises feitas a 20°C e 

Resfriado: análises feitas a 4°C. A temperatura do leite foi determinada por termômetro, o pH por potenciometria 

(pHmetro Kasvi) e a composição do leite pelo método de infravermelho com Transformada de Fourier (DairySpec 

FTIR, Bentley). Testou-se a estabilidade do leite ao álcool com alíquotas de 1 mL de leite que foram misturadas 

com 1 mL de solução de álcool (teor de álcool variando de 56 a 86%). Os dados foram analisados por ANOVA, 

utilizando o PROC GLM do pacote SAS (SAS Institute, Cary, NC). O delineamento foi inteiramente casualizado. 

As médias foram comparadas por Dunnett a 5% de significância com o tratamento controle. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A estimativa através de IV-TF para proteína total e verdadeira do leite foi menor para o leite refrigerado que o 

controle a 40°C. Para caseína e nitrogênio ureico do leite, apenas o leite analisado fresco não diferiu do controle. 

A resistência ao teste do álcool não foi afetada pela temperatura do leite, apenas o leite fresco apresentou menor 

estabilidade. O pH diferiu do controle em todos os tratamentos (Tabela 1). Estes resultados podem refletir uma 

menor acurácia nas leituras pela metodologia de infravermelho quando a temperaturas das amostras é diferente da 

usada na calibração do equipamento. Além disso, nos espectros de infravermelho, um aumento da temperatura das 

amostras aumentará a probabilidade de transferência de moléculas para um nível de energia mais elevado, o que 

significa que mais radiação é absorvida e menos é refletida. Os resultados do nosso experimento, no entanto, 
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mostram que, mesmo realizado com leite a diferentes temperaturas, o teste do álcool não difere, exceto quando 

feito com leite recém ordenhado. O leite refrigerado, a temperatura ambiente e fresco tiveram pH maior quando 

comparados com o controle. Aumentos de temperatura diminuem o pH devido ao aumento da dissociação da água 

e com isto, maior atividade dos íons H
+ 

(TÖPEL, 2016), refletindo uma variação de acidez do leite, resultante da 

técnica potenciométrica empregada, que não compensa variação de atividade dos íons H
+
 provocados por 

alterações de temperatura. 

Tabela 1. Médias de componentes determinadas por infravermelho, temperatura, resistência ao teste do álcool em 

diferentes tratamentos/temperaturas. 

Variável 
Tratamento 

CV (%) 
Controle Ambiente Refrigerado Fresco 

Gordura(%) 3,78 3,68 3,63 3,78 16,9 

Proteína Verdadeira(%) 3,11 3,03 2,94* 3,15 11,4 

Proteína Total(%) 3,28 3,19 3,12* 3,32 10,6 

Lactose(%) 4,76 4,85 4,86 4,86 4,1 

Caseína(%) 2,68 2,31* 2,04* 2,52 15,2 

Sólidos Totais(%) 12,43 12,45 12,38 12,69 7,0 

NUL¹(mg/dL) 12,57 9,44* 6,41* 12,33 28,4 

IC²(°C) -0,521 -0,517 -0,513 -0,530 2,9 

Resistência ao álcool(v/v) 77,73 77,24 76,13 75,07* 6,3 

Temperatura(°C) 36,96 19,49* 4,86* 26,92* 51,9 

pH 6,42 6,74* 7,07* 6,54* 4,4 

*Diferem do tratamento controle por Dunnett a 5% de significância,   ¹NUL: Nitrogênio Ureico do leite,  

²IC: Índice Crioscópico 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o equipamento avaliado, a determinação de proteína verdadeira e total não pode ser feita abaixo de 20°C, 

enquanto a determinação de caseína e NUL precisa ser feita próximas aos 40°C. Por ser feita a determinação de 

todos os componentes em uma análise, apenas o leite fresco se mostrou semelhante ao controle. O teste de 

resistência ao álcool não variou quando o leite foi refrigerado, a temperatura ambiente ou aquecido próximo a 

40°C, porém o leite recém ordenhado se mostrou menos estável. O pH do leite diminuiu com o aumento da 

temperatura de análise,  
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RESUMO 13.  EFEITO DAS DIFERENTES PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DE TETOS DE VACAS 
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José Augusto Horst3, Magali Soares dos Santos Pozza1, Geraldo Tadeu Santos4,1 

1Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. 2Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. 3Associação 

Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, Curitiba, Brasil. 4Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a 

Cadeia Produtiva do Leite (INCT–LEITE), Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A mastite é uma infecção da glândula mamária que acomete bovinos leiteiros e influencia negativamente 

o bem-estar animal e a composição físico-química do leite, o que acarreta efeitos negativos no campo e na 

indústria leiteira (DOERFLER et al., 2018). 

O principal indicador de infecção na glândula mamária é a alta contagem de células somáticas (CCS) no 

leite, que são compostas por 75% de leucócitos (neutrófilos, macrófagos, linfócitos, eritrócitos) e 25% de células 

epiteliais (SHARMA et al., 2011). A CCS pode ser influenciada pela idade do animal, estágio de lactação, 

manejo, ambiente, características anatômicas dos tetos, entre outros. Sendo assim, medidas para o controle e 

diminuição da CCS são de grande importância, sendo o pré e pós-dipping as mais utilizadas. 

O pré-dipping e o pós-dipping são, respectivamente, práticas de desinfecção dos tetos antes e após a 

ordenha, com objetivo de prevenir a mastite, podendo ser realizados por alguns desinfetantes como o iodo, o 

clorexidine, o cloro entre outros. Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito das práticas de 

higiene de tetos antes e após a ordenha, sobre o escore de células somáticas (ECS) de vacas leiteiras. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram coletadas 93 amostras de leite de vacas em 11 rebanhos leiteiros (agroecológicas e convencionais), 

durante os meses de novembro de 2018 e julho de 2019, no norte do Paraná. Os rebanhos agroecológicos eram 

compostos por animais zebuínos mestiços e puros (Gir leiteiro e Nelore x Gir leitero), e os rebanhos 

convencionais eram compostos animais mestiços e puros (Holandês e Jersey). 

As amostras de leite foram acondicionadas em frascos de plástico (60 mL), que continham como 

conservante bronopol®, e enviadas para análise no Laboratório Central do Programa de Análise de Rebanhos 

Leiteiros do Paraná (PARLPR), da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, onde a 

contagem de células somáticas foi analisada por Citometria de Fluxo. 

O CCS foi transformado em escore de células somáticas (escala logarítmica), através da equação proposta 

por Ali e Shook (1980), sendo: ECS = log2 (CCS/ 100.000) + 3. Deste modo, os grupos experimentais foram 

classificados em função do tipo de higienização no momento da ordenha, sendo: pré-dipping: detergente e álcool, 

amônia, cloro e no pós-dipping: ácido lático, iodo. Também foram consideradas as propriedades que não 

utilizavam nenhum método para higienização dos tetos.      

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualisado. Para comparar os 

tratamentos foi usada ANOVA seguido do teste de comparações múltiplas Tukey 5%. Os dados foram analisados 

usando o programa SPSS 10.0 (SPSS Inc).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O pré-dipping realizado com detergente e álcool ou amônia, reduziram o número de ECS do leite das 

vacas (Tabela 1), mostrando uma melhor eficiência no controle de CCS. 

O ECS foi mais elevado (p = 0,001) em propriedades que realizam o pré-dipping apenas com cloro ou que 

não utilizavam nenhum método de higienização no momento que antecede a ordenha.  

No manejo do pós-dipping os valores do tratamento com ácido lático foram   menores (P = 0,008) em 

relação aos animais que não passaram por tratamento, constatando sua eficiência. Em contraste, o tratamento com 

iodo se mostrou igual estatisticamente ao tratamento com ácido lático e aos animais sem tratamento, dessa forma, 
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indicando que os métodos empregados no pós-dipping não influenciaram de maneira diferente no ECS. É 

importante ressaltar que outros fatores também têm influência sobre a CCS, como, estágio de lactação, ambiente, 

características anatômicas dos tetos, entre outros podem influenciar no aumento do CCS. 

As maiores médias de ECS ocorreram quando não houve nenhum tipo de higienização do teto na ordenha, 

tanto no pré quanto no pós-dipping (respectivamente, 5,48 e 5,12). Fato que evidencia a necessidade de serem 

realizadas boas práticas de higienização dos tetos antes e após a ordenha. 

Tabela 1. Análise do Escore de células somáticas (ECS) no leite de vacas em relação ao método de pré e pós-

dipping 

  Pré-dipping Estatística 

  
Detergente + 

Álcool 
Amônia Cloro 

Sem 

tratamento 
Média DP P-valor 

ECS 3,35
b
 3,72

b
 5,06

a
 5,48

a
 4,39 1,70 0,001 

                

  Pós-dipping Estatística 

  Ácido lático Iodo Sem tratamento       

ECS 3,89
b
 5,04

ab
 5,12

a
 4,39 1,70 0,008 

As médias foram comparadas através do teste de Tukey à um nível de 0,05 de confiabilidade e as diferenças representadas por letras 

(a,b).  ECS: escore de células somáticas, DP: desvio padrão. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Evidencia-se, que boas práticas de higienização dos tetos trazem saúde à glândula mamária e melhoria na 

qualidade do leite dos animais, pela diminuição da contagem das células somáticas. No pré-dipping os melhores 

resultados foram obtidos para o detergente mais álcool e a amônia, em relação ao cloro e sem tratamento. No pós-

dipping o destaque foi apenas para o ácido lático.  
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RESUMO 14.  ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO LEITEIRA EM PROPRIEDADES AGROECOLÓGICAS 

E CONVENCIONAIS DO NORTE DO PARANÁ 
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INTRODUÇÃO: 
A crescente procura da população por alimentos sustentáveis e isentos de agrotóxicos, levou a uma busca 

por diferentes formas de produção, como a agroecológica, que fornece uma estrutura que visa a sustentabilidade 

dos sistemas agrícolas em relação as questões ambientais. 

Embora se espere que sistemas de produção sustentáveis resultem em melhor qualidade dos alimentos, 

poucos dados científicos foram publicados endossando essa percepção (TOLEDO et al., 2002). 

É possível que o sistema de produção modifique a composição do leite, devido a fatores ambientais e 

nutricionais empregados em cada sistema. Dessa forma, no presente trabalho objetivou-se comparar a composição 

do leite (gordura, proteínas, lactose, sólidos totais e nitrogênio ureico) de vacas criadas em sistemas 

agroecológicos e convencionais em propriedades rurais no norte do Paraná. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Neste trabalho foram utilizadas 11 propriedades leiteiras rurais (três agroecológicas x oito convencionais) 

da região norte do Paraná. Os rebanhos agroecológicos eram compostos por duas raças de animais zebuínos (Gir 

leiteiro e Nelore x Gir leitero), e os rebanhos convencionais eram compostos animais mestiços e puros (Holandês 

e Jersey). 

No sistema agroecológico as dietas eram compostas por uma diversidade de forrageiras (em maior 

quantidade), silagem de cana, milho e soja (em maior quantidade), e sal mineral. No sistema convencional, os 

animais eram alimentados com forrageiras, silagem de milho, farelo de soja e de milho, sal mineral, casquinha de 

soja e ureia. 

Durante o período de novembro de 2018 a junho de 2019 foram realizadas coletas de leite, que 

totalizaram 93 amostras. Após as coletas, as amostras de leite foram acondicionadas em frascos de polietileno (60 

mL) contendo bronopol® como conservante, e enviadas para análise ao Laboratório Central do Programa de 

Análise de Rebanhos Leiteiros do Paraná (PARLPR), da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 

Holandesa, onde foram analisados por método de infravermelho a gordura, proteína, sólidos totais, lactose e o 

nitrogênio ureico no leite (NUL).  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) e os resultados das variáveis 

analisadas foram apresentados como média ± desvio padrão para cada sistema. Os tratamentos foram comparados 

por ANOVA seguido pelo teste de comparações múltiplas (Tukey 5%) por meio do programa estatístico Software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.0.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os valores para gordura (3,47%) e proteína (3,16%) não foram influenciados pelo sistema de produção 

(P>0,05) e se encontravam de acordo com a Instrução Normativa nº 76 que indica que o leite cru deve conter teor 

mínimo de gordura de 3,0% e teor mínimo de proteína de 2,9% (BRASIL, 2018). O leite proveniente das 

propriedades convencionais apresentou a composição química (TABELA 1) dentro das exigências da Instrução 

Normativa nº 76. 
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Houve diferença significativa (P<0,05) para o teor de lactose em propriedades agroecológicas e 

convencionais (3,89% e 4,49%, respectivamente), o que influenciou no teor e sólidos totais do leite (P<0,05). É 

possível especular que a diminuição da lactose ocorreu em função de uma menor produção de leite dos animais 

inseridos no sistema agroecológico, devido a características das raças zebuínas e a dieta que continha alta 

quantidade de forrageiras e baixa quantidade de grãos. Visto que, nos sistemas convencionais a produção era mais 

intensificada. 

 

Houve diferença significativa (P<0,05) entre os sistemas de criação agroecológico e convencional para 

teor de NUL (7,89 mg/dL e 11,37 mg/dL, respectivamente) (TABELA 1). Valores maiores de NUL foram 

encontrados em sistemas convencionais devido ao manejo adotado de adubação de pastagens e o fornecimento de 

maior teor de proteína na dieta. O valor médio de NUL encontrado nessa pesquisa (7,89
  
mg/dL) em propriedades 

agroecológicas é menor do que o valor médio obtido por Doska, et al. (2012) de 14,45±4.60 mg/dL, que avaliou o 

leite de 16.013 vacas leiteiras pertencentes a rebanhos leiteiros no estado do Paraná.  

 

Tabela 1. Análise da composição do leite em função do sistema de produção empregado 

Composição  Sistema de Criação 
Média  

Desvio 

Padrão 
P-valor 

do leite Agroecológica Convencional 

Gordura % 3,47 3,51 3,50 0,82 0,890 

Proteína % 3,16 3,17 3,17 0,42 0,954 

Lactose % 3,89b 4,49a 4,40 0,48 0,001 

Sólidos totais % 11,48b 12,12a 12,03 1,11 0,072 

NUL (mg/dL) 7,89b 11,37a 10,88 3,29 0,001 

As médias foram comparadas entre linhas e as diferenças representadas por letras (a,b). Considerou-se significância para p 

≤0,05. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema agroindustrial apresentou menores teores de lactose, sólidos totais e nitrogênio ureico no leite 

em relação ao sistema de criação convencional. Embora, o resultado encontrado seja esperando, pela dieta mais 

pobre em grãos fornecida aos animais dos sistemas agroecológicos em que a pesquisa foi realizada. 
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INTRODUÇÃO: 
O aumento de apenas 1°C acima da temperatura crítica superior de vacas leiteiras pode provocar inúmeras 

consequências, entre elas, a diminuição da produção e da qualidade láctea (STAPLES e THATCHER, 2011). 

Sendo assim, a utilização de mecanismos que visem diminuir os danos ocasionados pelo estresse térmico 

sobre vacas leiteiras, criadas principalmente em ambiente tropical a pasto é de grande 

importância (BERNABUCCI et al., 2014). 

 A utilização de sombra já foi amplamente estudada e se encontra como sistema eficiente de diminuição 

de calor. Já o uso de sistemas de resfriamento animal pela água é relativamente novo e pouco estudado em 

ambientes de criação extensiva (WOLFENSON e ROTH, 2018). 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de diferentes sistemas redutores de estresse 

térmico a pasto sobre respostas produtivas e qualitativas do leite de vacas da raça Holandês e Jersey. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado no período de outubro a novembro de 2018 na Fazenda Experimental de 

Iguatemi (FEI), propriedade da Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

Foram utilizadas 6 vacas leiteiras, sendo, 3 vacas da raça Holandês com peso médio de 600 kg e produção 

leiteira média de 26 L de leite dia-¹ e 3 vacas Jersey com peso médio de 370 kg e produção média e 11 L leite        

dia-¹. As vacas foram ordenhadas duas vezes a dia, às 6 h e às 15 h, em seguida alimentadas e liberadas aos 

piquetes experimentais. 

Cada raça de animal foi submetida a um tipo de tratamento, sendo: Tratamento sombrite (controle); 

tratamento aspersão + sombrite; e tratamento chuveiro + sombrite. Os sistemas de aspersão e chuveiro eram 

acionados quando os animais passavam por sensores instalados em estruturas de ferro os quais os sistemas 

estavam fixados. O experimento teve 3 períodos experimentais, com 14 dias cada, sendo do 1° ao 11° para 

adaptação e do 12° ao 14° para as coletas. 

A produção diária de leite corrigida para gordura (LCG) em kg foi mensurada no sistema coletor de leite 

da ordenha da manhã e da tarde. Para a composição do leite foram analisados, gordura (G), sólidos totais (ST), 

proteína (PROT), lactose (LAC), e contagem de células somáticas (CCS). As análises de foram realizadas no 

Centro Mesorregional de Excelência em tecnologia do leite - Noroeste, da Universidade Estadual de Maringá e 

foram utilizados os equipamentos, EKOMILK e SomaticCellsAnalyzerEKOMILK Scan. 

 O delineamento experimental adotado foi um duplo quarado latino 3x3, considerando 6 vacas 

distribuídas em 2 grupos experimentais com 3 animais em cada (Holandês e Jersey), em 3 tratamentos 

(Tsom,Tasp,Tchu) e 3 períodos experimentais. Os efeitos dos tratamentos e a interação entre tratamentos e raças 

foram analisadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 Nenhuma diferença foi verificada para a produção de leite, seus componentes e CCS nos diferentes 

tratamentos (P>0,05). Entretanto, em valores absolutos, as médias nos tratamentos correspondentes a aspersão e 

chuveiros, respectivamente, possibilitaram aumento na produção de 1,21 kg/leite/dia (7,49%) e 0,620 kg/leite/dia 
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(3,83%) em relação ao tratamento sombrite, evidenciando os benefícios proporcionados pelos sistemas, o que 

contribui para maior conforto e bem-estar das vacas. 

Não houve efeito da interação tratamento x raça sobre a produção leiteira (P>0,05).  Houve efeito da raça 

sobre (P<0,05) a produção, gordura, proteína e sólidos totais. Tais resultados são inerentes as próprias raças. 

Vacas da raça Holandês produzem mais leite que vacas Jersey e vacas Jersey produzem leite com maior teor de 

gordura, proteína e consequentemente em sólidos totais quando comparados a vacas da raça Holandês, pois 

apresentam maior conversão alimentar, utilizam a dieta de forma mais eficiente e possuem alta herdabilidade para 

essas características (AIKMAN et al., 2008) 

Tabela 1- Valores médios de produção leiteira (LCG), porcentagem de gordura (G), proteína (PROT), lactose 

(LAC), sólidos totais (ST) e contagem de células somáticas (CCS) para os tratamentos e raça analisados. 

  Tratamento Raça 
EPM 

P valor 

 
Aspersão Chuveiro Sombrite Holandês Jersey P Trat P Raça P Trat*Ra 

LCG  17,36 16,77 16,15 20,39
 a
 13,12

 b
 0,412 0,156 0,009 0,432 

G (%) 3,87 3,76 3,82 3,03
 b
 4,60

 a
 0,141 0,801 0,002 0,446 

PROT (%) 3,62 3,65 3,59 3,25
 b
 3,99

 a
 0,278 0,635 0,001 0,531 

LAC (%) 4,67 4,67 4,70 4,67 4,69 0,199 0,790 0,639 0,636 

ST (%) 13,05 12,88 12,97 11,68
 b
 14,25

 a
 0,133 0,778 0,001 0,638 

CCS (%) 351,08 181,92 921,83 689,33 280,5 164,29 0,258 0,281 0,249 

Médias na mesma linha seguidas de letras diferentes diferem estatisticamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização de aspersão, chuveiros e sombrite a pasto principalmente no verão são meios eficientes para 

diminuição do estresse térmico dos animais, porém, no tocante ao aspecto produtivo e qualitativo de leite 

analisado no devido experimento, a utilização de sombrite apresentou resultados semelhantes aos demais sistemas 

testados, podendo ser melhor recomendado pela maior facilidade de implantação e custo benefício.  

A produção e qualidade do leite só apresentaram valores superiores devido as características inerentes as 

raças 
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RESUMO 16.  AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES SENSORIAIS DE IOGURTE SEM LACTOSE 

ADICIONADO DE POLPA DE UVAIA 
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INTRODUÇÃO: 
A quantidade de indivíduos intolerantes à lactose vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. A 

intolerância ocorre pela incapacidade do organismo em digerir a lactose, principal carboidrato do leite.   Por este 

motivo, a indústria de alimentos procura ampliar e melhorar os produtos para atender diretamente esse público 

consumidor.  

O iogurte é um dos derivados lácteos mais consumidos pela população mundial, podendo ser adicionado 

de polpas de frutas. A adição de polpa de frutas apresenta uma tendência a melhorar as propriedades nutricionais e 

sensoriais do produto final. A uvaia (Eugenia pyriformis Cambess) pertencente à família Myrtaceae, é uma fruta 

nativa brasileira, que apresenta sabor ácido e adocicado e vem sendo explorada devido suas propriedades 

funcionais (KRUMREICH et al., 2016). Tradicionalmente, é empregada de forma artesanal como matéria-prima 

no preparo de sucos, geleias e bebidas alcoólicas. Desta forma, apresenta-se como um ingrediente potencial para 

aplicação em iogurte sem lactose.  

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da adição de polpa de uvaia na aceitabilidade 

e na intenção de consumo de iogurte sem lactose. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O iogurte isento de lactose foi produzido com leite pasteurizado (3% de gordura) previamente hidrolisado 

com 0,15% (v/v) de β-galactosidase (Prozyn), a 38ºC por 120 min.  Em seguida, o leite foi acrescido de 5% (m/v) 

de sacarose e aquecido a 90 °C por 15 minutos. Posteriormente foi resfriado a 42 °C e inoculado com 1,5% (p/v) 

de cultura iniciadora (YF-L812, YoFlex®, Chr. Hansen) ocorrendo a fermentação até pH 4,6. Foram elaboradas 

duas formulações de iogurte: iogurte sem lactose (IS) e iogurte sem lactose com substituição parcial de 25% com 

polpa de uvaia (ISP). Foram acondicionados em embalagens plásticas, selados e mantidos a 5 °C até a realização 

das análises. 

Antes da realização da análise sensorial, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), parecer N° 3.054.158. Participaram da 

análise 75 julgadores, sendo 53 mulheres e 22 homens, dentre professores, alunos e servidores técnicos da 

universidade. A análise foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial do Departamento de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da UFSC, conforme a metodologia proposta por Meilgaard, Civille e Carr (2007) com a 

avaliação da aceitabilidade global e diferentes atributos como aparência, odor, sabor e textura por meio de uma 

escala hedônica estruturada de 9 pontos (1= desgostei extremamente, 9= gostei extremamente), e intenção de 

consumo através de escala de 1 a 5 (1 – certamente não consumiria a 5 – certamente consumiria). As amostras 

foram servidas em copos plásticos codificados com números aleatórios de três dígitos, em porções de 25 gramas 

juntamente com um copo de água.  

A análise estatística foi realizada no software STATISTICA 10 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA), através 

de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos na análise sensorial dos iogurtes sem lactose. Pode-se observar 

que as notas dos atributos avaliados se mantiveram acima de 7 (gostei regularmente) tanto para as amostras com e 
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sem polpa de uvaia. Resultados similares foram encontrados por Moreira et al. (2017), ao analisarem 

sensorialmente iogurtes sem lactose com adição de alfarroba.  

Tabela 1- Notas médias para os testes de aceitabilidade e intenção de consumo dos iogurtes sem lactose. 

Amostras 
Aceitabilidade 

global 
Aparência Odor Sabor Textura 

Intenção 

de 

consumo 

  IS 7,96
a
 7,76

a
 7,60

a
 8,01

a
 7,97

a
 4,14

a
 

 ISP 7,42
b
 7,34

a
 7,36

a
 7,62

a
 7,12

b
 3,90

a
 

IS: Iogurte sem lactose; ISP: Iogurte sem lactose com polpa de uvaia. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam 

diferença significativa (p<0,05) entre as amostras. 

 

 No entanto, foi possível observar diferença (p <0,05) entre as amostras de iogurte sem lactose para a 

aceitabilidade global e textura, com maiores notas para as amostras sem polpa de uvaia. Os resultados mostraram 

que os julgadores optaram por um produto com uma consistência mais firme, visto que o iogurte com polpa 

apresentava uma consistência mais líquida devido à substituição parcial pela fruta. Para os atributos aparência, 

sabor e odor não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) entre as amostras. Além disso, também não 

foram observadas diferenças (p>0,05) para os resultados do teste de intenção de consumo, comprovando que os 

consumidores apresentaram intenção de consumir tanto o iogurte sem lactose e sem polpa, quanto o adicionado de 

polpa de uvaia.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados deste estudo demonstraram que foi possível desenvolver iogurte sem lactose adicionado de 

polpa de uvaia com elevada aceitabilidade sensorial. O produto elaborado apresenta potencial de aplicação, 

agregando valor nutricional e funcional da polpa de uvaia. Além disso, o produto desenvolvido promove a 

valorização dos frutos nativos, e traz ao mercado dos intolerantes à lactose uma opção diferenciada. 
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RESUMO 17.  AVALIAÇÃO DA TEXTURA E DA COMPOSIÇÃO DE IOGURTE TIPO GREGO 

ISENTO DE LACTOSE ADICIONADO DE BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12 

Stephanie Silva Pinto, Carlise Beddin Fritzen-Freire, Carolinne Odebrecht Dias, Carlen Bettim Bianchini, Michelly Pontes 

Tavares Vieira, Janaina Alves Pereira, Brenda Gabriela Rodrigues, Renata Dias de Mello Castanho Amboni 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O aumento da prevalência de intolerância à lactose na população tem motivado o desenvolvimento de 

novos derivados lácteos isentos de lactose, entre eles, aqueles adicionados de ingredientes funcionais, como os 

probióticos. Tais micro-organismos são conhecidos por proporcionar vários benefícios à saúde do consumidor, 

principalmente através da manutenção do equilíbrio e da composição do trato intestinal. 

 Em virtude de sua grande aceitabilidade pela população e reconhecida qualidade nutricional, os iogurtes, 

como por exemplo o iogurte tipo grego, são uma ótima opção para incorporação de probióticos. Entretanto os 

efeitos benéficos proporcionados por estes micro-organismos somente podem ser alçados se estes estiverem 

presentes em quantidade superior a 6 log UFC g
-1

 no produto final. Dessa forma, deve-se garantir que o probiótico 

seja capaz de resistir à fatores como exposição ao oxigênio, pós-acidificação do produto e interações com as 

culturas iniciadoras. 

Nesse contexto, as técnicas de microencapsulação podem ser empregadas com a finalidade de proteger os 

probióticos das condições adversas às quais são expostos durante o processamento e armazenamento dos 

alimentos. Por outro lado, a incorporação de microcápsulas em iogurtes pode promover alterações nas suas 

características levando a uma menor aceitabilidade destes produtos por parte do consumidor.  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi desenvolver um iogurte tipo grego isento de lactose 

adicionado de microcápsulas contendo o probiótico Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 bem como avaliar 

a influência desta aplicação na composição, textura, pH e acidez do iogurte produzido.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As microcápsulas foram preparadas empregando 10% de goma arábica (Instantgum™BA, Nexira) e 10% 

de inulina (Orafti
®
HPX, Beneo) como materiais encapsulantes. A solução foi misturada a uma suspensão de 

células de B. lactis BB-12 (Nu-trish
®
BB-12

®
, Chr. Hansen) e submetida à microencapsulação em spray dryer (B-

290, Buchi) operado com temperatura de entrada de 150ºC e de saída de 50±4ºC. 

O iogurte sem lactose foi produzido com leite pasteurizado (3% de gordura) previamente hidrolisado com 

0,15%(v/v) de β-galactosidase (Prozyn), a 38ºC por 120 min.  Em seguida, o leite foi acrescido de 5%(m/v) de 

sacarose e tratado termicamente à 90ºC por 15 min. A fermentação ocorreu à 42ºC mediante adição de fermento 

lácteo (YF-L812
®
, Chr. Hansen) até atingir pH 4,7. O iogurte obtido foi resfriado overnight e subsequentemente 

dessorado por 20 horas (4ºC). Após o batimento, dividiu-se o iogurte em duas porções, sendo uma adicionada 

2,5%(m/m) de microcápsulas (IGM) e a outra adicionada de 0,5%(v/m) da suspensão de células de B. lactis BB-

12 (IGL). 

As análises de sólidos totais, proteínas, lipídeos e cinzas foram determinadas após 1 dia de 

armazenamento (4ºC), segundo a AOAC (2005), e o teor de lactose através de cromatógrafo de íons, 

empregando metodologia do LANAGRO/RS/MAPA.  As análises de pH, acidez e textura foram realizadas nos 

dias 1, 15 e 30 de armazenamento (4ºC). O pH foi medido com pHmetro e a acidez (g ácido láctico/100g) 

determinada por titulometria (IAL, 2008). A textura foi avaliada em texturômetro TA.XT-Plus (Stable Micro 

Systems), utilizando-se probe cilíndrico de 25mm, velocidade de teste de 1,0mm/s e profundidade de penetração 

de 10mm. As amostras (50mm de diâmetro e 20mm de altura) estavam armazenadas em copos plásticos.  

Os dados foram analisados pelo teste t de Student (p<0,05) no software STATISTICA 7.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Os iogurtes IGM e IGL apresentaram (%), respectivamente, 22,68±0,03 e 20,68±0,05 de sólidos totais, 

6,68±0,03 e 6,67±0,01 de proteínas, 5,95±0,03 e 6,12±0,02 de gordura e 0,78±0,01 e 0,74±0,02 de cinzas. Ambas 

as amostras apresentaram teor de lactose inferior a 0,01g/100g, permitindo classificar o iogurte produzido como 

isento de lactose, segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2017).  

O pH das amostras diminuiu à medida que a acidez aumentou ao longo da estocagem (Tabela 1), 

provavelmente devido à pós acidificação conferida pelas culturas iniciadoras. A amostra IGM apresentou valores 

de pH ligeiramente maiores que a amostra IGL durante todo o armazenamento. Entretanto, a adição das 

microcápsulas não influenciou os valores de acidez titulável.  

A firmeza e a adesividade das amostras aumentaram gradualmente ao longo da estocagem (Tabela 1). Tal 

comportamento pode estar relacionado com a diminuição do pH, o que causa a contração do gel e, 

consequentemente, o aumento da firmeza dos iogurtes. A amostra IGM apresentou maior a firmeza e adesividade 

do que o iogurte IGL durante todo o armazenamento. Este comportamento pode estar relacionado ao maior teor de 

sólidos totais, como resultado da incorporação das microcápsulas. Segundo Gyawali e Ibrahim (2016), a goma 

arábica e a inulina apresentam atividade estabilizante devido à capacidade de se ligar com a água, melhorando a 

textura de iogurtes.    

Tabela 1- Acidez, pH e textura dos iogurtes tipo grego isentos de lactose.  

Análises Iogurte 
 Dias de armazenamento (4ºC) 

1 15 30 

pH 
IGL 4,61±0,02

bA
 4,38±0,03

bB
 4,23±0,02

bC
 

IGM 4,68±0,03
aA

 4,46±0,04
aB

 4,33±0,02
aC

 

Acidez titulável (g. de ác. Lático)  
IGL 0,84±0,01

aB
 0,93±0,01

aA
 0,94±0,01

aA
 

IGM 0,85±0,01
aB

 0,93±0,01
aA

 0,95±0,01
aA

 

Parâmetros de textura 

Firmeza (g) IGL 54,99±1,37
bC

 71,89±3,46
bB

 80,67±3,79
bA

 

 
IGM 62,84±1,33

aC
 83,53±3,57

aB
 94,32±5,06

aA
 

Adesividade (N.s) IGL 192,36±13,68
bC

 267,63±10,88
bB

 301±21,05
bA

 

  IGM 237,60±17,09
aB

 355,23±10,94
aA

 341±27,62
aA

 

Média±desvio padrão. Letras minúsculas na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entre as amostras no 

mesmo período de armazenamento. Letras maiúsculas na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) durante o 

armazenamento para a mesma amostra.  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo possibilitou o desenvolvimento de um iogurte tipo grego isento de lactose adicionado 

de B. lactis BB-12 micro encapsulada com características tecnológicas adequadas, fornecendo uma alternativa de 

produto lácteo funcional à consumidores intolerantes. A aplicação de microcápsulas contendo B. lactis BB-12 no 

iogurte ocasionou um aumento no teor de sólidos totais, no pH, na firmeza e na adesividade do produto. Em 

contrapartida, não influenciou o teor de proteínas, gordura, cinzas e a acidez do iogurte. 
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RESUMO 18. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE IOGURTES INTEGRAIS 

COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ERECHIM – RS 

Leonardo Souza Rosa, Alexia Perin dos Santos 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Erechim, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
 A segurança dos alimentos tem sido alvo de muitas pesquisas científicas e ações dos órgãos de 

fiscalização que acabam por mostrar que parte dos alimentos comercializados no Brasil se encontra fora dos 

padrões de qualidade estabelecidos pela legislação para garantir a saúde pública. 

Neste contexto, em 2018, uma força tarefa do Programa Segurança Alimentar realizou várias ações de 

fiscalização no município de Erechim, as quais resultaram na apreensão de 6,5 toneladas de alimentos que 

estavam sendo comercializados em condições impróprias para consumo, além da interdição de vários 

estabelecimentos comerciais. Dentre os principais produtos recolhidos estavam   lácteos como iogurtes e queijos, 

produtos de panificação e cárneos.  

 Os iogurtes, por se tratarem de produtos perecíveis, estão sujeitos a alterações físicas, químicas e 

microbiológicas podendo também ocasionar defeitos como alterações do aroma, no qual o iogurte não possui 

aroma láctico, sabor ácido anormal, além de alterações na textura, onde se incluem separações em duas fases, 

baixa viscosidade, viscosidade excessiva, consistência gomosa, as quais comprometem a qualidade do produto, 

gerando ainda prejuízos para a indústria e a insatisfação do consumidor.  

 Inserido neste contexto microrregional de insegurança dos alimentos, o controle da qualidade físico-

química de iogurtes, é de fundamental importância para reconquistar a confiança do consumidor, a partir da oferta 

de produtos mais seguros e competitivos, aumentar o faturamento das indústrias e oportunizar investimentos 

tecnológicos. Em face disso, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de iogurtes a partir de seus 

parâmetros físico-químicos mínimos de qualidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Inicialmente no mês de agosto de 2019, foram coletadas aleatoriamente amostras de duas marcas distintas 

de iogurte integral sabor morango, as quais estavam acondicionadas em balcões refrigerados (5 a 7°C), nos 

estabelecimentos comerciais em Erechim – RS. As amostras foram acondicionadas em caixas isotérmicas e 

encaminhadas ao Laboratório de Análises Físico-Químicas de Leite e Derivados do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim. 

 Os parâmetros físico-químicos de qualidade foram avaliados através das determinações de umidade, 

proteína, gordura, acidez e viscosidade. O parâmetro umidade foi quantificado com o auxílio de uma balança 

determinadora por infravermelho marca Marte modelo ID 200. 

  As determinações de proteína e gordura foram realizadas de acordo com Brasil, 2006. A viscosidade foi 

determinada utilizando-se um viscosímetro de copo tipo Ford marca Geaka, no qual o copo foi preenchido com 

iogurte em temperatura entre 6,5 e 7,5°C, na sequencia determinou-se o tempo de escoamento do líquido com o 

auxílio de um cronometro digital com quatro casas decimais. Após as viscosidades cinemáticas foram calculadas 

segundo equações pré-estabelecidas pelo fabricante, considerando o giglê (orifício) utilizado e o tempo de 

escoamento.  

            O parâmetro acidez foi determinado conforme o método titulométrico descrito por Brasil, 2006. Todas as 

determinações foram realizadas em quadruplicata. 

O tratamento estatístico dos dados experimentais foi efetuado segundo o software Bio Stat.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Na Tabela 1 estão expressos os resultados das determinações físico-químicas dos iogurtes 

correspondentes as marcas avaliadas, as quais tiveram seus resultados comparados com aqueles estabelecidos pela 
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legislação vigente. Entretanto, salienta-se que a IN 46, não apresenta nenhuma regulamentação para outros 

parâmetros físico-químicos, exceto acidez, gordura e proteína. 

Tabela 1: Valores médios dos parâmetros físico-químicos de caracterização dos iogurtes comerciais 

Parâmetros 

Marcas Valores de 

A B Referência 

Umidade (%) 79,42
b
±0,901 83,55

a
±0,388 80 a 89

2
 

Proteína (%) 3,73
b
±0,411 3,85

a
±0,039 Mínimo 2,9

1
 

Gordura (%) 2,48
b
±0,031 3,45

a
±0,185 3,0 a 5,9

1
 

Acidez g Ác. Láctico/100 g) 0,673
a
±0,027 0,628

a
±0,021 0,6 a 2,0

1
 

Viscosidade (cSt) 428,97
a
±14,159 263,25

b
±5,775 220 a 640

2
 

Onde: a, b: Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente entre si (p> 0,05); n=4; 
1
 Instrução Normativa 46 de  Outubro, 2007;  

2
 Rosa, Baccin e Bortoli, 2018. 

 Segundo Kilara e Chandan (2017) há uma grande controvérsia quanto ao valor ideal de acidez em 

iogurtes, atualmente os valores mais aceitos pela comunidade científica variam entre 0,9 a 1,3 % ácido láctico, 

assim, os valores obtidos neste estudo 0,60 a 0,70, apresentam-se dentro da faixa aceitável, obtendo-se para a 

marca B, valores inferiores a marca A, embora não existam diferenças estatisticamente significativas entre os 

valores.    

Segundo Bylund (2015), tais diferenças podem estar relacionadas ao tipo e à concentração de cultura 

láctea utilizada, à atividade desta cultura, ao valor estabelecido para finalizar a fermentação e à quantidade de soro 

de leite utilizada na elaboração das bebidas lácteas. 

Em relação ao parâmetro viscosidade, a análise de variância também indicou a existência de diferenças 

estatisticamente significativa entre as marcas avaliadas, sugerindo que maiores valores de viscosidade em iogurtes 

podem estar relacionados a maior produção de ácido lático e polissacarídeos, como a mucina, durante o processo 

de fermentação desenvolvido pelo Lactobacillus bulgaricus.  De acordo com Moreira (2014), o ácido lático 

sintetizado irá contribuir para a desestabilização das micelas de caseína, e, consequentemente, aumento na 

viscosidade, corroborando assim, os valores experimentais obtidos neste trabalho, os quais demonstram que a 

marca A apresentou maiores valores de acidez e viscosidade superior em relação a marca B.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos para a bebida láctea e considerando-se 

as condições experimentais, foi possível concluir que as duas marcas (A e B) atendem aos padrões estabelecidos 

pela legislação vigente, sendo a marca A aquela cujos requisitos resultaram em melhores indicativos de qualidade 

físico-química. 

Também percebeu-se que os parâmetros mínimos de qualidade de iogurtes estabelecidos pela legislação 

vigente não são suficientes para garantir um produto seguro ao consumidor.   Portanto, os parâmetros mínimos de 

qualidade devem ser revisados e complementados, visando estabelecer parâmetros confiáveis que permitam 

avaliar de forma efetiva a qualidade físico-química deste produto. 
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RESUMO 19.  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE IOGURTES ADICIONADOS DE COLÁGENO 

HIDROLISADO  DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO 

 

Leonardo Souza Rosa, Gislaine Fátima Bortoli, Marina Andrea Baccin 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Erechim, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Segundo os Padrões de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados, entende-se por iogurte o produto 

resultante da fermentação de leite pasteurizado ou esterilizado com cultivos protosimbióticos de Streptococcus 

salivarias subsp. thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, aos quais podem acompanhar, de 

forma complementar, outras bactérias ácido lácticas que, por sua atividade contribuem para a determinação das 

características do produto final. 

 No processamento de iogurtes, a incorporação de proteínas é fundamental, pois visa elevar o baixo teor de 

sólidos totais presentes no leite pasteurizado utilizado como matéria-prima, prevenindo assim a ocorrência de 

defeitos tecnológicos como sinérese, superfície com grumos e falta de consistência as quais comprometem a 

qualidade do produto. 

 Uma alternativa tecnológica é a adição de colágeno, uma proteína encontrada no tecido conjuntivo. Do 

ponto de vista nutricional, o colágeno é considerado uma proteína de qualidade inferior, no entanto, estudos 

realizados em humanos demonstram resultados positivos, especialmente relacionados com a capacidade do 

colágeno em melhorar as condições das articulações, na prevenção e tratamento da osteoartrite e osteoporose. 

Mesmo com a incorporação de colágeno, o iogurte, está sujeito a alterações físicas, químicas e 

microbiológicas, devendo ser submetido a análises periódicas para estabelecer quanto tempo pode ser mantido no 

comércio em condições de consumo. Há vantagens econômicas na extensão da vida útil, no entanto, durante sua 

validade, o iogurte deve atender às exigências de qualidade determinadas pela legislação. Em face disso, o trabalho 

tem por objetivo avaliar a qualidade de iogurtes adicionados de colágeno hidrolisado durante o período de 

armazenamento. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para avaliação do efeito das diferentes formulações sobre as características das amostras foi empregado um 

delineamento fatorial completo 2
2
, com 2 variáveis independentes em dois níveis equidistantes (-1 e +1), uma 

repetição no ponto central (nível 0) acrescido de 4 pontos axiais (-α e +α). As concentrações de leite em pó e 

colágeno hidrolisado foram as duas variáveis avaliadas em 5 níveis  (-1,41, -1, 0, +1, +1,41) resultando em 9 

formulações, das quais duas (F1 e F3) foram aleatoriamente selecionadas. 

Na formulação F1 foram adicionados leite pasteurizado (86,9%), sacarose (8,0%), polpa de fruta (4,0%), 

leite em pó (1,3%), colágeno hidrolisado (2,7%) e cultura láctea (0,4%). A formulação F3 foi constituída por leite 

pasteurizado (85,6%), sacarose (8,0%), polpa de fruta (4,0%), leite em pó (3,0%), colágeno hidrolisado (0,7%) e 

cultura láctea (0,4%). O produto obtido em cada formulação foi envasado em garrafas plásticas hermeticamente 

fechadas e armazenado sob refrigeração (7°C±2°C), durante o período de 60 dias. 

 Nas formulações de iogurte foram avaliados os parâmetros de extrato seco total, proteína, pH, sinérese, 

viscosidade e cor instrumental. O extrato seco total foi quantificado em balança determinadora por infravermelho 

marca marte modelo ID 200. O teor de proteína foi determinado pelo método de Kjeldahl, conforme metodologia 

proposta por Brasil, 2006. O parâmetro pH foi determinado conforme potenciômetro marca Tecpon modelo MPA 

210. A quantificação de viscosidade foi determinada utilizando um viscosímetro de copo tipo Ford marca Geaka. A 

cor foi determinada utilizando-se um colorímetro portátil Minolta, modelo Chroma Meter CR410, com fonte de luz 

D65, na escala L*, a*, b* do sistema CIELab. No índice de sinérese seguiu-se a metodologia proposta por 

Farnsworth et al. (2006). Todas as determinações foram realizadas em duplicata. O tratamento estatístico foi 

efetuado pelo Software Bio stat.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Os resultados experimentais indicam a existência de diferenças significativas (p<0,05) entre as 

diferentes formulações avaliadas, bem como entre os parâmetros extrato seco total, proteína, pH, 

viscosidade e sinérese, demonstrando que o tempo de armazenamento é responsável por alterações na 

qualidade dos iogurtes. 
Há uma grande controvérsia entre os autores quanto ao valor ideal de pH em iogurtes, atualmente os 

valores mais aceitos pela comunidade científica são pH 4,0 a 4,6, assim, os valores experimentais obtidos para as 

formulações F1 e F3 foram significativamente diferentes, mas todos os valores experimentais apresentam-se dentro 

da faixa aceitável, obtendo-se para a formulação F1, valores superiores a F3. Fernandez et al., (2013) avaliou o pH 

de 14 diferentes marcas de iogurtes comercializados em Viçosa MG e obteve valores similares aos reportados neste 

estudo. Por sua vez Silva, Bessa e Da Silva, (2017), na determinação de pH em iogurte light prebiótico, 

encontraram valores entre 4,35 e 4,37. 

Bylund, (2015), relata que tais diferenças podem estar relacionadas à concentração de cultura láctea 

utilizada e principalmente à atividade desta cultura, do valor estabelecido para finalizar a fermentação e a variações 

de temperatura na etapa de resfriamento do iogurte. 

De acordo com Nero, Cruz e Bersot (2017), o pH é importante parâmetro de qualidade, uma vez que 

iogurtes com (pH < 4,3) favorecem a sinérese, devido a contração do coágulo causando à redução da hidratação das 

proteínas, fato este associado a menores índices de aceitação sensorial por parte dos consumidores. 

Tabela 1- Valores médios experimentais dos parâmetros físico-químicos dos iogurtes 

Parâmetros Formulações 
Tempo (Dias) 

2 60 

EST (%) F1 22,38%
Ac

±0,42 19,82
Be

±0,14 

 
F3 21,33%

Acd
±0,12 20,09

Bde
±0,16 

Proteína (%) F1 3,82%
Ac

±0,028 3,46
Bd

±0,042 

 
F3 3,81%

Ac
±0,061 3,30

Be
±0,035 

pH F1 4,69
Ac

±0,005 4,31
Bde

±0,009 

 
F3 4,49

Ad
±0,013 4,16

Be
±0,007 

Viscosidade (cSt) F1 346,05
Ac

±24,14 262,07
Bde

±16,44 

 
F3 285,29

Ad
±7,445 253,41

Be
±10,15 

Sinérese (%) F1 58,71
Bcd

±0,11 64,46
Ac

±0,18 

  F3 47,09
Be

 ±0,21 50,3
Ad

 ±0,13 

Onde: EST – Extrato Seco Total; A, B: Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente entre si 

(p>0,05); c, d, e: Médias com letras iguais na mesma coluna para os mesmos parâmetros não diferem significativamente entre 

si (p>0,05); 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme os resultados obtidos, foi possível concluir que o tempo de armazenamento exerceu influência 

significativa na qualidade dos iogurtes, ocasionado um aumento nos valores do parâmetro sinérese e redução nos 

valores de extrato seco total, proteína, pH e viscosidade. Constatou-se ainda que quanto maior o tempo de 

armazenamento, maiores as alterações físico-químicas. Ambas as formulações atendem ao requisito mínimo de 

qualidade estabelecido para o parâmetro proteína (Mínimo 2,9%). Entretanto, os parâmetros estabelecidos pela 

legislação vigente não são suficientes para garantir a qualidade do produto, pois não estabelecem limites para 

parâmetros como viscosidade, extrato seco total, sinérese e caseína macropeptídeo. 
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RESUMO 20.  AVALIAÇÃO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE DO LEITE 

PASTEURIZADO INTEGRAL SEGUNDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 76 

Leonardo Souza Rosa, Gislaine Fátima Bortoli, Marina Andrea Baccin 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Erechim, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Os recentes acontecimentos envolvendo a operação leite compensado, deflagrada pelo Ministério Público 

de 2016 a 2018, resultaram na descoberta de fraudes, para mascarar a baixa qualidade do leite cru e refrigerado 

destinado a fabricação de lácteos, evitando a ocorrência de defeitos como acidificação e odores desagradáveis.  

A partir disso, mudanças na legislação brasileira, tornaram-se ações fundamentais, destacando-se a 

implementação das Instruções Normativas nº 76 e     nº 77, as quais promoveram modificações no setor de 

lácteos. Em busca de maior qualidade, as indústrias de laticínios readequaram seus investimentos, e o segmento 

das análises laboratoriais ganhou força. Este cenário associado à atual recessão econômica sugere que investir em 

melhorias na eficiência dos processos é uma alternativa contra a crise, oportunizando aos laticínios focarem 

questões estratégicas como a melhoria da qualidade dos produtos. Neste enfoque, a análise dos parâmetros físico-

químicos de qualidade tais como extrato seco total, gordura, proteína, resíduos de antibióticos e testes de fosfatase 

alcalina e peroxidase, é de fundamental importância para impedir o consumo de leite pasteurizado de qualidade 

inferior, e detectar possíveis fraudes, tanto por razões econômicas ou de saúde pública.  

Neste contexto, instituições de ensino e pesquisa como os Institutos Federais, assumem um relevante 

papel no desenvolvimento de pesquisas aplicadas a comunidade externa, tais como a proposta neste trabalho, 

cujos resultados serão diretamente voltados à comunidade regional e visam contribuir com a saúde pública da 

população. Em face disso, o trabalho tem como objetivo avaliar requisitos mínimos de qualidade do leite 

pasteurizado integral comercializado no município de Erechim 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Inicialmente, nos meses de julho e agosto de 2018 foram coletadas aleatoriamente duas amostras de leite 

pasteurizado integral, provenientes de cinco marcas diferentes, totalizando 71% do universo amostral. No 

momento da coleta, as amostras estavam acondicionadas em balcões refrigerados (5 a 7°C), nos estabelecimentos 

comerciais localizados no município de Erechim – RS. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em 

caixas isotérmicas e encaminhadas ao Laboratório de Análises Físico-químicas do Leite do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim.  

Os parâmetros, extrato seco total (EST), gordura e proteína foram determinados em triplicata a partir da 

metodologia proposta por Brasil (2006). Os resíduos de antibióticos dos grupos ß-lactâmicos e tetraciclinas foram 

determinados pelo princípio imuno-enzimático utilizando-se o Kit charm® MRL/BL/TET test. 

            As determinações enzimáticas de fosfatase alcalina e peroxidase foram realizadas com o auxilio de 

fitas reativas Cap-Lab® (método rápido), onde avaliou-se a presença ou ausência destas enzimas. Inicialmente foi 

coletada uma alíquota de 2 mL de amostra previamente homogeneizada, espalhando-se cerca de 1,0 mL da mesma 

sobre a superfície de cada fita reativa. Na sequencia verificou-se a absorção da amostra junto a fita e após 

aguardar 2 minutos em temperatura ambiente de 22°C, realizou-se a leitura conforme recomendações do 

fabricante. Todas as determinações foram realizadas em triplicata. O tratamento estatístico dos dados foi efetuado 

segundo o Bio stat  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados das determinações físico-químicos do leite pasteurizado de diferentes marcas, estão 

descritos na Tabela 1, onde observa-se que, embora existam diferenças significativas (p<0,05) entre as diferentes 

marcas, as variações verificadas nos valores experimentais do parâmetro gordura, estão em conformidade com os 

valores de referência (Mínimo 3,0%) definidos pela legislação (Brasil, 2018). 



152                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

 Em relação aos valores obtidos para o parâmetro proteína, verificou-se que duas marcas (A e) não 

atenderam ao valor mínimo de 2,9% estabelecido pela IN 76. Estes resultados sugerem a necessidade de um 

criterioso monitoramento dos requisitos mínimos de qualidade físico-química do leite cru e refrigerado, bem 

como a implementação ou adequação dos programas de qualificação de produtores e assistência técnica visando 

um melhor balanceamento nutricional, aumentado a disponibilidade de aminoácidos para a síntese proteica, 

elevando o teor proteico da dieta e reduzindo a suplementação lipídica (Martinez, 2018). 

No leite pasteurizado as enzimas fosfatase alcalina e peroxidase são utilizadas como referência para 

avaliar o grau de tratamento térmico, uma vez que a fosfatase tem sua desnaturação verificada em temperaturas na 

faixa entre 63°C e 65°C. Assim sua presença no leite pasteurizado indica uma possível falha no processo de 

pasteurização, pois nestes casos, o produto foi fabricado em condições que contrariam suas especificações de 

tratamento térmico.  

  Nas amostras correspondentes as cinco diferentes marcas analisadas, não foram verificados 

indícios de falhas provenientes de modificações nas condições de tratamento térmico, visto que as enzimas 

fosfatase alcalina e peroxidase apresentaram resultados em conformidade com a legislação vigente (Brasil, 2018). 

Tabela 1- Valores médios dos parâmetros físico-químicos do leite pasteurizado integral 

Parâmetros 
Marcas 

A B C D E 

Gordura (%) 3,26c±0,035 3,98ab±0,037 4,07a±0,219 3,95ab±0,042 3,55b±0,063 

Proteína (%) 2,83c±0,042 3,19a±0,021 3,17ab±0,071 3,11b±0,028 2,69d±0,056 

EST (%) 11,14d±0,111 13,13ab±0,086 13,21a±0,098 12,98b±0,071 11,26c±0,128 

ß-lactâmicos Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Tetraciclinas Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Fosfatase Alcalina Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa 

Peroxidase Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 
Onde: EST – Extrato Seco Total; n = 3  

a, b, c: Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente entre si (p>0,05); 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos para leite pasteurizado e considerando-se as 

condições experimentais, foi possível concluir que três marcas (B, C e D) atendem aos padrões estabelecidos pela 

legislação, sendo a marca B aquela cujos requisitos resultaram em melhores indicativos de qualidade físico-

química. 

Os requisitos indicativos de problemas associados à qualidade físico-química do leite pasteurizado foram 

os menores valores de proteína e extrato seco total verificados em 40,0% das marcas (A e) avaliadas. Desta forma 

percebeu-se que os parâmetros mínimos de qualidade do leite pasteurizado integral não são suficientes para 

garantir um produto nutricionalmente seguro ao consumidor. 
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RESUMO 21.  CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LACTOBACILLUS SPP. PRODUTOR DE 

BACTERIOCINA ISOLADO DE QUEIJO ARTESAL SERRANO 
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INTRODUÇÃO: 
O queijo artesanal serrano é um produto típico da serra dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul, normalmente produzido com leite cru. A diversidade das bactérias ácido láticas (BAL) presente nos queijos 

artesanais elaborados com leite cru é considerada o principal diferencial sensorial desses produtos. 

A maioria das BAL são bem aceitas para serem usadas como culturas iniciadoras e/ou coadjuvantes em 

produtos fermentados, e geralmente são reconhecidas como seguras para serem utilizadas em alimentos. Estas 

bactérias além de contribuírem no aroma e textura dos queijos, também podem atuar como biopreservadoras. Suas 

características biopreservadoras são explicadas principalmente pela produção de ácidos orgânicos fracos, dióxido 

de carbono, peróxido de hidrogênio e bacteriocinas. As bacteriocinas são pequenos peptídeos produzidos nos 

ribossomos, que exibem atividade antimicrobiana contra uma grande variedade de bactérias. 

No presente trabalho, relataremos a identificação, caracterização tecnológica e de patogenicidade de duas 

cepas de BAL produtoras de bacteriocina isoladas do queijo artesanal serrano. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As duas cepas de BAL, produtoras de bacteriocina com ação antagonista frente a Listeria monocytogenes, 

usadas no presente estudos foram isoladas de queijo artesanal serrano, e fazem parte da coleção de bactérias do 

Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Universidade de Londrina (LIPOA/UEL). 

Inicialmente, as cepas que estavam armazenadas a – 80 ºC foram recuperadas em caldo MRS, incubado a 

30 °C durante 24 horas, em seguida semeadas em placas de ágar MRS incubadas nas mesmas.  

Para identificação das cepas, primeiramente foi realizada a extração do DNA de colônias puras, através da 

técnica de fervura. Em seguida foi realizada a amplificação do gene 16S rRNA com os primers 27f e 1492r e a 

purificação dos amplificados utilizando o kit PureLink Quick Gel Extraction (Invitrogen). Os fragmentos 

purificados foram sequenciados no Laboratório de Virologia da UEL, e as sequências foram comparadas com as 

depositadas no NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

O potencial tecnológico das cepas foi determinado através da pesquisa da atividade proteolítica, atividade 

lipolítica e a produção de diacetil. Também foi investigado a capacidade hemolítica   e a produção da enzima 

gelatinase. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Através dos resultados das análises do sequenciamento genético as duas cepas produtoras de bacteriocina, 

isoladas de queijo artesanal serrano, apresentaram semelhança (> 99%) com Lactobacillus plantarum e 

Lactobacillus pentosus. Como a análise da sequência do 16S rDNA não diferencia ao nível de espécie dentro do 

grupo de L. plantarum (BENÍTEZ-CABELLO et al., 2019), novos estudos serão realizados para discriminar entre 

as espécies de L. pentosus, L. plantarum e L. paraplantarum. 

Além da produção de bacteriocina, as duas cepas estudadas também apresentaram atividade proteolítica, 

lipolítica e produção de diacetil. 

A produção de proteases é uma característica muito importante para o perfil tecnológico das BAL, porque 

tem grande influência no desenvolvimento da textura dos queijos, além de produzir compostos aromáticos 

voláteis que colaboram para o desenvolvimento de sabor de queijos durante a maturação. Assim como a hidrólise 

dos triglicerídeos contribuem para o aroma e sabor dos queijos. As enzimas lipolíticas juntamente com as 
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glicolíticas e proteolíticas agem na transformação dos nutrientes fundamentais do queijo em compostos com 

propriedades sensoriais desejáveis (LIMA et al., 2009). Além disso, o diacetil é um componente essencial em 

muitos produtos lácteos, pois fornece um aroma típico. 

Todas as cepas estudadas apresentaram resultados negativos, por métodos fenotípicos, para a expressão 

dos fatores de virulência estudados (gelatinase e hemólise). A gelatinase desempenha um papel importante na 

patogenicidade pois é uma protease que está envolvida na quebra do colágeno, caseína, hemoglobina e pequenas 

proteínas bioativas. As hemolisinas também possuem papel importante na virulência, pois provocam a lise dos 

eritrócitos podendo, desta forma, aumentar a severidade da infecção. Este resultado é interessante, porque a 

ausência destes fatores de virulência são considerados com um bom indicador para selecionar potenciais cepas 

probióticas. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As cepas de Lactobacillus spp. isoladas do queijo artesanal serrano, além de serem produtoras de 

bacteriocina, com ação efetiva no controle de Listeria monocytogenes, apresentaram boas características 

tecnológicas (proteólise, lipólise e produção de diacetil) para sua utilização na produção de derivados lácteos. Os 

resultados também mostraram que as cepas são seguras, em relação aos fatores de virulência analisados. Desta 

forma, estas cepas podem ser de grande importância tecnológica na fabricação de queijos e no controle de Listeria 

monocytogenes. 
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RESUMO 22. POTENCIAL TECNOLÓGICO DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁCTICAS ISOLADAS DE 

LEITE DE CABRA 
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INTRODUÇÃO: 
No Brasil a caprinocultura leiteira é uma atividade econômica relativamente recente, e vem despertando 

grande interesse dos pecuaristas nos últimos anos. Seus produtos apresentam um alto valor agregado, devido as 

características sensoriais particulares e ao apelo que possuem junto aos consumidores, por serem considerados 

“alimentos saudáveis”. Uma alternativa para aumentar a segurança, sabor e valor funcional dos produtos lácteos 

de cabra é a inserção de bactérias do ácido láctico (BAL).  

Esses microrganismos têm a capacidade de produzir uma série de substâncias desejáveis que podem 

melhorar o sabor, textura, valor nutricional, prazo de validade e inocuidade dos alimentos. As BAL autóctones de 

produtos lácteos de cabra podem ser usadas como culturas iniciadoras, mais eficientes que as culturas comerciais. 

Culturas autóctones podem produzir compostos antimicrobianos e uma alta atividade metabólica, sendo que 

ambos desempenham papéis-chave na formação de sabores e propriedades funcionais. Assim, a aplicação de BAL 

autóctones em produtos lácteos de cabra deve fornecer resultados promissores.  

Este trabalho teve como objetivo caracterizar o potencial tecnológico de cepas de BAL isoladas de leite de 

cabra que apresentaram capacidade antagonista a bacterias patogénicas de origem alimentar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram estudas 299 cepas de BAL isoladas de leite de cru de cabra que, em estudos anteriores, 

apresentaram potencial antagonismo frente à bactérias patogênicas (Salmonella Enteritidis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli e Listeria monocytogenes). As cepas estudadas são da coleção de bactérias do 

Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de Londrina (LIPOA-

UEL). Estas estavam armazenadas a – 80ºC e foram recuperadas com uma passagem em caldo MRS, incubado a 

30°C durante 24 horas. 

A atividade proteolítica foi determinada segundo a metodologia de Franciosi et al. (2009), onde colônias 

puras foram inoculadas na superfície de ágar leite e a presença de halo após a incubação era considerado positivo 

para a proteólise. Enquanto que a lipólise foi detectada em agar tributirina seguindo a metodologia de HANTSIS-

ZACHAROV e HALPERN (2007). A produção de diacetil foi determinada de acordo com Ribeiro et al. (2014) e 

para a identificação da produção de exopolissacarídeos (EPS), as cepas foram cultivadas em meio MRS ágar 

modificado, contendo 2% da fonte de carbono selecionada: glicose, sacarose, frutose e lactose. E após cindo dias 

de incubação a 30ºC as colônias que apresentaram viscosidade, foram consideradas como positivas para a 

produção de EPS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Entre as cepas estudadas, 58/299 (19,4%) apresentaram atividade proteolítica, característica muito 

importante no desenvolvimento de sabor durante a maturação de queijos, porque o catabolismo de proteínas pode 

produzir compostos aromáticos voláteis, como aldeídos, ácidos, álcoois, compostos de enxofre e ésteres. Nenhum 

dos isolados apresentou atividade lipolítica. Embora as BAL geralmente possuam atividade lipolítica fraca, a alta 

concentração destas bactérias durante um longo período de maturação pode resultar na geração de níveis 

significativos de ácidos graxos livres, que são precursores de compostos aromáticos voláteis; portanto, a baixa 

atividade lipolítica é considerada uma importante característica para a produção de queijos. A lipólise excessiva 
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pode gerar um gosto amargo e rançoso no queijo. Um grande número de isolados, 252/299 (84,3%), foi produtor 

de diacetil. O diacetil é um componente essencial em muitos produtos lácteos e, mesmo em baixas concentrações, 

fornece um aroma típico de aveia e amanteigado. Além disso, o diacetil possui atividade inibitória contra 

patógenos de origem alimentar. Quanto à produção de EPS, apenas uma cepa foi produtora. O EPS torna os 

produtos mais cremosos e macios e possui propriedades imunogênicas. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observa-se que o leite de cabra é reservatório de uma grande diversidade de BAL com diferentes 

propriedades tecnológicas, como a proteólise, produção de diacetil e a produção de EPS. Essas culturas 

autóctones poderiam ser uma alternativa para produzir novos produtos elaborados com leite de cabra com alta 

segurança e qualidade. No presente estudo, as BAL isoladas de leite de cabra apresentaram boas características 

tecnológicas que podem servir de base para novos estudos para a seleção de culturas iniciadoras e/ou coadjuvantes 

para a produção de novos produtos elaborados com leite de cabra. 
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INTRODUÇÃO: 
Bactéria ácido lática (BAL) é um grande grupo de microrganismos encontrado naturalmente em diversos 

alimentos, inclusive leite e derivados. Desempenham um papel fundamental nos processos de fermentação e 

preservação de alimentos. A preservação dos alimentos é devido a produção de compostos antimicrobianos, 

incluindo: ácidos, diacetil, peróxido de hidrogênio, dióxido de carbono, álcool, aldeído e bacteriocina. 

Bacteriocinas são peptídeos sintetizados ribossomicamente, possuem atividade antimicrobiana e podem 

ser utilizadas como conservante natural, aumentando a segurança e prolongando a vida útil dos alimentos. Devido 

à crescente demanda dos consumidores por produtos mais naturais, as bacteriocinas podem ser consideradas a 

alternativa mais adequada aos conservantes químicos, pois são inofensivas as células eucarióticas e são 

prontamente digeridas pelas enzimas proteolíticas devido a sua natureza proteica. 

O presente estudo teve como objetivo identificar BAL produtora de bacteriocina, isoladas previamente a 

partir de leite de cabra e queijo artesanal serrano para serem usadas futuramente como bioconservantes para a 

indústria de alimentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram estudados 355 isolados de BAL provenientes de amostras de leite de leite de cabra (270 cepas) e 

queijo artesanal serrano (85 cepas). Todas as cepas estudadas fazem parte da coleção de bactérias do Laboratório 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de Londrina (LIPOA/UEL). 

As culturas, que estavam armazenadas a – 80 °C, foram recuperadas em caldo MRS, incubado a 30 °C 

durante 24 horas. Em seguida foram plaqueadas em placas de ágar MRS que foram incubadas nas mesmas 

condições anterior. Para a pesquisa de produção de bacteriocina, usou-se a metodologia descrita por Cavicchioli et 

al. (2017), onde uma colônia pura foi inoculada em caldo MRS e incubou-se a 30º C durante 24 horas. Em 

seguida, o caldo inoculado foi centrifugado à 14500 rpm/15 minutos e o sobrenadante coletado foi ajustado para 

um pH de 6,0 com NaOH (1M). Posteriormente, o sobrenadante neutralizado foi aquecido em banho-maria a 

80°C por 10 minutos e inoculado pelo método ágar spot, no qual 10 µl do sobrenadante foram depositados na 

superfície de placas contendo ágar BHI 1,5% contendo 10
6
 UFC/mL de Listeria monocytogenes. As placas foram 

incubadas a 37º C por 24 horas e a presença de halo foi considerado indicativo para a produção de bacteriocina. 

Finalmente, os sobrenadantes que apresentaram atividade antagonista frente a Listeria. monocytogenes foram 

tratados com proteinase K, e submetidos a um novo teste de antagonismo descrito anteriormente, porém agora a 

ausência de halo confirma a produção de bacteriocina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Um total de 355 cepas de BAL isoladas de amostras lácteas foram testadas para a produção de 

bacteriocina contra Listeria monocytogenes. Apenas 2/355(0,56%) destas cepas foram capazes de produzirem 

bacteriocina. Porém se considerarmos apenas os isolados das amostras de queijo artesanal serrano a prevalência 

foi de 2/85 (2,35%). 

O maior percentual de cepas produtoras de bacteriocina isoladas de queijo, quando comparado ao de 

cepas isoladas de leite também é relatado por outros trabalhos.  Sumathi e Reetha (2009) detectaram a produção 

de bacteriocina em 11,1% das cepas de BAL isoladas de queijos e apenas 6,3% em leite. Isso pode ser explicado 
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pela influência do ambiente na produção de bacteriocinas, pois sabe-se que o ambiente age influenciando a 

produção de bacteriocina para superar bactérias competitivas. 

Alimentos industrializados têm experimentado nos últimos anos um aumento no uso de aditivos químicos 

em suas formulações; no entanto, os consumidores estão cada vez mais preocupados com o uso desses aditivos 

químicos em sua dieta. Por esse motivo, a aplicação de bacteriocinas pode ser uma alternativa real para ajudar a 

reduzir o uso dos conservantes químicos nos alimentos.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados obtidos verificou-se que o leite cabra não foi uma fonte de BAL produtora 

de bacteriocina. Porém o queijo artesanal serrano apresentou em sua microbiota autóctone duas cepas produtoras 

de bacteriocina, com atividade antimicrobiana contra Listeria monocytogenes. Estas cepas apresentam um grande 

potencial para serem usadas como bioprotetoras em alimentos. Entretanto, novos estudos de caracterização mais 

detalhada dessas bacteriocinas devem ser conduzidos. 
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RESUMO 24.  AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE Β -GALACTOSIDASE EM LEITE E 

QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE LACTOSE EM LEITE COMERCIAL “ZERO LACTOSE” 

Pauline Thais dos Santos, Fernanda Montanholi de Lira, Fernanda Yuri Rodrigues Tanaka, Edson Antonio Rios, Ronaldo 

Tamanini, Vanerli Beloti, Lycio Shinji Watanabe, Natalia Gonzaga 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A lactose é um dissacarídeo formado pelos monossacarídeos glicose e galactose. É o único carboidrato de 

origem animal na cadeia alimentar do homem, sendo hidrolisada pela enzima β-galactosidase (lactase) no 

intestino e, posteriormente, absorvida na forma de glicose e galactose. Porém, para indivíduos que possuem 

deficiência total ou parcial desta enzima, ocorre o desenvolvimento de uma adversidade conhecida como 

intolerância à lactose. Parte da população mundial tem intolerância a este açúcar, ocorrendo a sobra da lactose não 

hidrolisada e sua fermentação por microrganismos presentes no intestino, causando distensão abdominal e uma 

série de desconfortos, como náuseas, dores abdominais e diarreia. A utilização da enzima β-galactosidase 

(lactase), cuja origem pode ser tanto bacteriana quanto fúngica, tem ganhado espaço nas indústrias lácteas e 

farmacêuticas, com a finalidade de disponibilizar ao consumidor intolerante produtos à base de leite com reduzido 

teor de lactose. Estas enzimas são vendidas comercialmente em farmácias para a utilização no alimento lácteo 

antes de sua ingestão, ou, podem ser adicionadas nas próprias indústrias no leite e derivados lácteos, 

denominando-os comercialmente como produtos “zero lactose”. Desta maneira, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar, em diferentes tratamentos enzimáticos, a eficiência da hidrólise proveniente de enzima comercial 

de origem fúngica adicionada à amostras de leite cru e avaliar a presença de lactose em amostras comerciais de 

leite UHT “zero lactose”, através da detecção e quantificação dos possíveis carboidratos utilizando cromatografia 

líquida de alta eficiência (High Performance Liquid Chromatography with Refractive Index Detector - HPLC-

RID). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram utilizadas amostras de leite cru tratadas com a enzima β-galactosidase (lactase) proveniente de 

fungos filamentosos da espécie Aspergillus oryzae (4.000 FCC/ALU) e leite comercial "zero lactose". Para o 

tratamento com a enzima, seguiu-se instruções do fabricante acrescentado de variações de concentração e 

temperatura, utilizando as concentrações 0,3g/100ml, 0,4g/100ml e 0,5g/100ml e temperatura de 70°, 80° e 90°, 

sendo 0,4g/100ml a 80°C o indicado em bula. Foram utilizados padrões dos carboidratos lactose, lactulose, 

sacarose, galactose, glicose e frutose (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e a água ultrapura (Milli-Q, 

Millipore, Billerica, MA, EUA). Realizou-se a diluição de 1:10 da amostra de leite a ser analisada com água ultra 

pura, homogeneizou-se por 30 segundos. Transferiu-se a amostra diluída para tubo próprio e levou-se para a 

ultracentrífuga (CP 70MX - rotor P70AT), sendo vedadas e centrifugadas a 248.900 G, a 15°C, durante 12 

minutos. O sobrenadante foi filtrado em membranas filtrantes de fluoreto de polivinilideno (PVDF) 0,22µm e 

armazenado em frasco âmbar (vials) de 2,0 mL. A detecção e quantificação dos carboidratos foi realizada por 

cromatografia líquida de alta eficiência - HPLC, constituído por bomba LC-20AT, com sistema gerenciador de 

gradiente e desgaseificador DGU-20A5, injetor automático SIL-20ACHT com amostrador de 70 vials. Foi utilizada 

coluna de troca catiônica de Pb (II) – Aminex HPX-87P, mantida a 80 °C em forno CTO-20A e detecção feita 

pelo detector por índice de refração RID-10A, gerenciados pela controlada CBM-20A, comandados pelo software 

LC-Solution (Version 1.21). Como fase móvel utilizou-se água ultra pura, sendo o volume de injeção de 10,0 µL 

com vasão de 1,0 mL min
-1

 e tempo de corrida por amostra de 15 minutos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados da adição da enzima β-galactosidase - Aspergillus orysae (4000 FCC/ALU) em amostras de 

leite cru estão demonstrados na Tabela 3.  Através da utilização do HPCL, os resultados mostraram que não 

houve a quebra total da lactose no leite. Nota-se que, apenas, que uma parte da lactose do leite foi hidrolisada. 

Tabela 3. Quantificação por HPLC-RID dos carboidratos presentes antes e após a adição de diferentes 

concentrações de lactase no leite e diferentes temperaturas de aquecimento. 

T(°C) 
[Lactase] % 

(m/v) 

Tempo 

(min) 
[Lactose] (%) 

[Lactulose] 

(%) 

[Glicose] 

(%) 

[Galactose] 

(%) 

[Frutose] 

(%) 

70 0,3 15 4,28±0,14 ND 0,32±0,01 0,22±0,02 ND 

0,4 15 4,37±0,04 ND 0,23±0,01 0,19±0,03 ND 

0,5 15 4,36±0,03 ND 0,21±0,00 0,10±0,02 ND 

80 0,3 15 4,23±0,22 ND 0,28±0,01 0,19±0,01 ND 

0,4 15 4,30±0,02 ND 0,30±0,00 0,20±0,01 ND 

0,5 15 4,53±0,22 ND 0,16±0,00 0,07±0,01 ND 

90 0,3 15 4,29±0,05 ND 0,23±0,00 0,06±0,08 ND 

0,4 15 3,75±0,11 ND 0,22±0,01 0,10±0,01 ND 

0,5 15 3,62±0,10 ND 0,25±0,01 0,17±0,00 ND 

Tamb. 0,0 15 4,99±0,23 ND ND ND    ND 

T – temperatura; % - de lactase adicionada em amostras de leite cru; ND – não detectável; Tamb – temperatura ambiente 

Já os resultados obtidos para os leites comercias “zero lactose” (Tabela 5), mostraram quantidades 

normais de glicose e galactose. Uma amostra apresentou um carboidrato inesperado, a sacarose, que comumente é 

adicionada ao leite de forma fraudulenta. Na mesma amostra foi encontrada também porcentagens de frutose, que 

pode ser proveniente da quebra da sacarose presente, indicando um caso de fraude.  

Tabela 5. Quantificação das amostras comerciais de leites “zero lactose” por HPLC-RID. 

Amostras Comerciais [Sacarose] (%) 
[Lactose]  

(%) 

[Lactulose] 

(%) 
[Glicose](%) 

[Galactose] 

(%) 

[Frutose] 

(%) 

1 ND ND ND 1,33±0,04 1,53±0,05 ND 

2 0,20±0,01 ND ND 1,24±0,06 1,40±0,05 0,064±0,009 

3 ND ND ND 1,18±0,02 1,37±0,03 ND 

4 ND ND ND 1,23±0,00 1,34±0,00 ND 

5 ND ND ND 1,24±0,01 1,40±0,02 ND 

6 ND ND ND 1,24±0,02 1,44±0,03 ND 

ND – não detectável 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, através dos tratamentos realizados com a enzima β-galactosidase - Aspergillus orysae 

(4000 FCC/ALU) em leite, cujo o objetivo era a hidrólise completa da lactose, não houveram resultados 

totalmente satisfatórios, provando que esses produtos não tornam-se próprios para consumidores intolerantes à 

lactose, podendo causar-lhes sintomas indesejáveis se consumido. Em contrapartida, as amostras de leite "zero 

lactose" estavam todas de acordo com o anunciado na embalagem, demonstrando apenas quantidades de glicose e 

galactose, que são produtos da hidrólise da lactose, sendo estes seguros para o consumo por intolerantes ao 

carboidrato. 
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RESUMO 25. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE NOVO MÉTODO (FORMOLFREE®) PARA 

DETECÇÃO RÁPIDA DE FORMALDEÍDO EM LEITE 

Pauline Thais dos Santos, Fernanda Montanholi de Lira, Fernanda Yuri Rodrigues Tanaka, Edson Antonio Rios, Ronaldo 

Tamanini, Vanerli Beloti, Juliana Mareze, Natalia Gonzaga 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
As análises de controle de qualidade do leite têm como objetivo avaliar sua qualidade, bem como, detectar 

possíveis fraudes e/ou quaisquer outras alterações. Os laticínios devem realizar um rigoroso controle de qualidade 

da matéria prima, em que determina-se que sejam pesquisados diariamente reconstituintes de densidade, 

neutralizantes de acidez e inibidores de crescimento microbiano. As fraudes no leite têm como objetivo aumentar 

o volume do produto, controlar alterações provocadas pelos microrganismos e alterar características e 

componentes, com o intuito de receber bonificações em sistemas de pagamentos por qualidade, criando assim, 

uma competição desleal e impacto negativo na economia. A adição de substâncias conservantes no leite, como o 

formaldeído, tem como objetivo a redução e/ou eliminação de microrganismos presentes, prevenindo alterações 

decorrentes de sua multiplicação. O formaldeído possui alta volatilidade em temperatura ambiente e, em meio 

aquoso ocorre sua polimerização e em metanol sua oxidação. A utilização dessa substância pode trazer prejuízos à 

indústria, pois interfere na produção de derivados, bem como ocasiona problemas de saúde pública, possuindo 

elevada toxicidade. No geral, as provas oficiais para detecção de fraudes apresentam dificuldades de execução, 

como limitações de sensibilidade, pouca praticidade e longo tempo para liberação de resultados, dificultando sua 

utilização em larga escala e tornando o produto vulnerável à adulterações. O objetivo deste estudo foi verificar a 

eficiência de um reagente lançado recentemente no mercado para a detecção rápida de formaldeído no leite, o 

FORMOLFREE®, através da sua comparação com o método oficial e com um método secundário previamente 

conhecido. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram realizadas análises simultâneas e comparativas entre três métodos que detectam qualitativamente 

formaldeído no leite, sendo dois deles já sabidamente utilizados para este fim, como o método oficial (BRASIL, 

2017) e o método utilizando floroglucina de acordo com LANARA (BRASIL, 1981) e um terceiro teste para 

detecção rápida recentemente lançado no mercado, com o nome comercial de FORMOLFREE®. Os testes de 

sensibilidade e efeito residual foram desenvolvidos nos laboratórios LIPOA, DIA e TOXIVET, ambos na 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná. Para a verificação da sensibilidade de cada teste foram 

utilizadas amostras de leite cru refrigerado, isento de substâncias estranhas e dentro dos parâmetros estabelecidos 

para a Instrução Normativa 76. Utilizaram-se 6 alíquotas de 600 mL e cada uma adulterada com as seguintes 

concentrações de formaldeído: 0,001%, 0,005%, 0,010%, 0,050% e 0,100% (v/v) e controle negativo. Em cada 

diluição realizaram-se análises em triplicata e para avaliar o poder residual do formaldeído também foram 

realizados os testes após 24 horas e 48 horas da mesma amostra acondicionada em temperatura de refrigeração. 

Realizaram-se 7 repetições do mesmo procedimento, executadas por 7 laboratoristas distintos nos três 

laboratórios. Para verificar a eficiência das provas em amostras comerciais, utilizaram-se 112 amostras de leite 

pasteurizado e 20 amostras de leite UHT, sendo realizados os três testes comparativos em todas as amostras. 

Ainda foi testada a especificidade dos métodos, adicionando diversas substâncias comumente utilizadas como 

adulterantes do leite, na concentração de 0,1%, como: sal, açúcar, amido, ureia, álcool, peróxido de hidrogênio, 

hipoclorito de sódio, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, para descartar a possibilidade de interferência ou 

reações cruzadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Os resultados da avaliação da sensibilidade dos métodos, com repetições realizadas por sete laboratoristas 

e três laboratórios distintos, estão apresentados na Tabela 1, demonstrando altíssima sensibilidade do novo 

método avaliado. Resultados semelhantes foram obtidos pelos 7 laboratoristas distintos. 

  

Tabela 1 – Avaliação da sensibilidade dos métodos para a detecção de formaldeído 

  Oficial   Floroglucina FORMOLFREE® 

% T0 T24 T48 T0 T24 T48 T0 T24 T48 

0% - - - - - - - - - 

0,001% ** ** ** ** ** ** + + + 

0,005% + + + + + + + + + 

0,01% + + + + + + + + + 

0,05% + + + + + + + + + 

0,1% + + + + + + + + + 
 ** Resultados inconclusivos; - negativo; + positivo; T0 0 horas; T24 após 24 horas; T48 após 48 horas.

 

 
Silva et al. (2013) realizou um vasto trabalho onde verificou a sensibilidade dos testes recomendados pela 

legislação para a detecção de fraudes. No teste para a detecção do formaldeído em leite a autora verificou uma 

sensibilidade confiável de até 0,005%, sendo resultados positivos para esta concentração logo após adulteração, 

24 horas e 48 horas depois de ser acondicionado em frascos fechados sob temperatura de aproximadamente 4°C. 

Resultado semelhante foi obtido no presente trabalho, em que a sensibilidade do teste oficial e teste da 

floroglucina não ultrapassaram 0,005%, enquanto que o novo reagente comercial testado apresentou sensibilidade 

de 0,001%. Em relação a especificidade, os testes demonstraram serem específicos, visto que nenhuma substância 

utilizada provocou interferência nos resultados, tanto positivos quanto negativos para os três métodos. Os 

resultados obtidos nas 112 amostras de leite pasteurizado e 20 amostras de leite UHT, entre os três testes 

comparados, foram negativos para a presença do conservante formaldeído em todas as amostras, mostrando 

concordância entre os três testes.  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, os três métodos avaliados obtiveram resultados semelhantes na maior parte das amostras, 

diferindo apenas na mais baixa concentração de 0,001%, em que o teste comercial avaliado revelou resultados 

positivos e os demais testes resultados inconclusivos, indicando maior sensibilidade do novo teste. O teste 

comercial FORMOLFREE®, mostrou alta sensibilidade, especificidade e confiabilidade. Sua rapidez para 

obtenção de resultados, de aproximadamente 5 minutos por amostra, viabiliza sua utilização em larga escala na 

plataforma de laticínios, como teste de triagem para essa fraude. 
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RESUMO 26.  QUANTIFICAÇÃO DE LACTOSE E LACTULOSE ATRAVÉS DE HPLC-RID EM 

LEITES SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO 

Pauline Thais dos Santos, Fernanda Montanholi de Lira, Fernanda Yuri Rodrigues Tanaka, Edson Antonio Rios, Ronaldo 

Tamanini, Vanerli Beloti, Suzana Lucy Nixdorf, Natalia Gonzaga 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A lactulose é um dissacarídeo formado a partir da galactose e frutose, sintetizado como um novo açúcar 

por Montgomery e Hudson, no ano de 1930. Quando o leite passa por tratamentos térmicos elevados ocorrem 

algumas modificações em sua composição, como a formação da lactulose e ácidos orgânicos, devido a 

isomerização da lactose, que se degrada parcialmente. O aquecimento do leite é utilizado industrialmente para 

tornar o produto seguro microbiologicamente e aumentar sua vida útil. A lactulose não é degradada no organismo 

pela enzima lactase, sua degradação é realizada por microrganismos intestinais, levando a produção de ácidos e 

gases, gerando uma serie de desconfortos, como dores abominais, náuseas, diarreia e outros. Suspeita-se que sua 

atividade no organismo possa ser confundida com a intolerância à lactose, devido a este açúcar ser amplamente 

utilizado em fórmulas de medicamentos laxativos. Assim, é de suma importância conhecer a quantidade de 

lactose transformada em lactulose durante os tratamentos térmicos. De acordo com padrões internacionais, o 

método analítico oficial utilizado para a determinação de lactulose no leite é o HPLC, instrumento que possui uma 

grande vantagem sobre os demais, tratando-se de separação e detecção de compostos individualmente. Esse 

método possui excelente capacidade na separação de múltiplos compostos, com técnicas que demonstram boa 

exatidão e sensibilidade para quantidades mínimas de analitos. Sendo assim, o presente trabalho teve como 

objetivo conhecer, através da quantificação por HPLC, os valores dos carboidratos lactose e lactulose presentes 

em amostras comerciais de leite pasteurizado, UHT e em pó.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram utilizadas amostras de leite pasteurizado, UHT e em pó obtidos comercialmente. Utilizou-se 

padrões para HPLC dos carboidratos lactose e lactulose (Sigma-Aldrich - St. Louis, MO, EUA) e água ultrapura 

(Milli-Q  - Millipore, Billerica, MA, EUA). Para a fase de extração foram utilizadas membranas filtrantes de 

fluoreto de polivinilideno 0,22 µm (PVDF). Realizou-se a diluição de 1:10 da amostra de leite a ser analisada com 

água ultra pura, homogeneizou-se a diluição por 30 segundos. Transferiu-se 5,0 mL da amostra diluída para um 

tubo próprio e levado para a ultracentrífuga, sendo vedadas e centrifugadas a 248.900 G, a 15°C, durante 12 

minutos. O sobrenadante foi filtrado em membrana filtrante PVDF e armazenado em frasco âmbar (vials) de 2,0 

mL. A detecção e quantificação dos carboidratos após a extração foi realizada por cromatografia líquida de alta 

eficiência - HPLC (Shimadzu, Quioto, Japão), constituído por bomba LC-20AT, com sistema gerenciador de 

gradiente e desgaseificador DGU-20A5 com injetor automático SIL-20ACHT com amostrador de 70 vials. Foi 

utilizada uma coluna de troca catiônica de Pb (II) (Aminex HPX-87P), mantida a 80 °C em um forno CTO-20A e 

a detecção feita pelo detector por índice de refração RID-10A, gerenciados pela controlada CBM-20A, 

comandados pelo software LC-Solution (Version 1.21). Como fase móvel foi utilizada água ultra pura, sendo o 

volume de injeção de amostra de 10,0 µL com vasão de 1,0 mL min
-1

. O tempo de corrida utilizado para cada 

amostra foi de 15 minutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Analisando as amostras de leite UHT, pasteurizado e em pó, obtiveram-se os seguintes resultados: o leite 

pasteurizado, conforme o esperado, não apresentou o açúcar lactulose, devido a sua baixa temperatura de 

aquecimento, sendo de 72°C a 75°C durante 15 a 20 segundos, visto que a lactulose está presente em 

aquecimentos acima de 90°C. Já as amostras de leite UHT e leite em pó, devido ao tratamento térmico severo, 
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esperava-se a formação de lactulose, porém o tempo em que o leite passa pelo aquecimento é breve, podendo este 

colaborar com a não formação do açúcar da forma esperada, podendo ser observado apenas a presença de uma 

pequena quantidade do açúcar lactulose em 40% das amostras UHT. A quantidade de lactose esteve dentro do 

esperado em todas as amostras, exceto em uma delas do tipo UHT em que a quantidade de lactose estava abaixo 

de 4,0%, não sendo correspondente com sua isomerização, pois não se detectou lactulose na mesma amostra. 

Nesse caso, presumiu-se tratar de uma amostra com adição fraudulenta de água para aumento de volume. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, nas amostras de leite pasteurizado, UHT e em pó adquiridas comercialmente, detectou-se 

baixa ou nenhuma formação do açúcar lactulose. Demonstrando que o consumo deste tipo de alimento para 

pessoas que tem boa tolerância à lactose é viável, visto que, a lactulose quando presente em grandes quantidades 

pode causar transtornos gastrointestinais, tanto em indivíduos intolerantes à lactose quanto em indivíduos 

tolerantes.  
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RESUMO 27. IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVA 

ISOLADOS DE LEITE DE CABRA 
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INTRODUÇÃO: 
Embora o consumo de leite de cabra aumentou nos últimos anos, sua produção continua sendo por 

pequenos produtores, com baixa produção diária, que dificulta uma rotina adequada para coleta e processamento, 

influenciando na sua qualidade. O leite por suas características físico-químicas e nutricionais é um ótimo meio 

para o desenvolvimento de microrganismos patogênicos, incluindo Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus pertence ao gênero Staphylococcus que inclui mais de 40 espécies e subespécies, 

este gênero pode ser dividido em dois grupos: coagulase negativo e coagulase positivo. O grupo dos coagulase 

positivo é composto pelas espécies: S. aureus, S. intermedius, S. delphini, S. schleiferi subsp. coagulans e S. 

hyicus. 

A produção de coagulase é indicativo de patogenicidade entre os Staphylococcus spp. e, por esse motivo, 

as espécies citadas acima são consideradas potencialmente patogênicas. Dentro do grupo coagulase positiva, S. 

aureus é a espécie que mais causa prejuízos na produção leiteira mundial e uma das principais causas de mastites 

em cabras (VASUDEVAN et al., 2003). Como consequência, é um microrganismo frequentemente isolado em 

amostras de leite de cabra. 

Embora S. aureus seja a espécie mais frequente em amostras de leite, deve-se levar em consideração a 

importância das outras espécies pertencentes ao grupo dos coagulase positivos. Por essa razão, o objetivo deste 

trabalho foi identificar as espécies de Staphylococcus coagulase positivo, isolados de leite de cabra, através de 

testes bioquímicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Um total de 497 cepas de Staphylococcus coagulase positiva isoladas de leite cru de cabra foram 

estudadas. As cepas utilizadas pertencem ao estoque do Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal, 

localizado na Universidade Estadual de Londrina - Paraná.  

Tabela 1. Interpretação do método simplificado de identificação de Staphylococcus coagulase positivo. 

  S. aureus S. intermedius S. hycus S. Delphini S. Schleiferi subsp.  coagulans 

Hemólise + d - + + 

Teste VP + - - - + 

Fermentação 

Manitol + (d) - + d 

Maltose + (w) - nd - 

Trealose + + + - - 

nd
Não determinado.

d
>11-89% de cepas positivas. 

w
Reação positive fraca. 

()
Reação atrasada. 

VP
Voges Proskauer (produção de 

acetoína) 
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Primeiramente, as cepas foram recuperadas em caldo BHI. Para isso, 1 ml de cada cultivo foi transferido 

para 5 ml de caldo BHI e incubado a 37ºC durante 24 horas. Transcorrido o tempo de incubação, os caldos foram 

semeados por esgotamento em placas de ágar sangue de ovino, onde foi observada a pureza e a produção de 

hemólise. Uma colônia da placa de ágar sangue foi semeada por esgotamento em ágar nutriente e incubada a 37ºC 

por 24 horas. Em seguida, colônias puras foram inoculadas em diferentes meios: manitol, maltose, trealose e 

Voges Proskauer (VP). A interpretação dos resultados foi realizada segundo o método descrito por COSTA et al. 

(2010), utilizando a Tabela 1 para classificar os Staphylococcus coagulase positiva em: S. aureus, S. intermedius, 

S. hyicus, S. delphini e S. schleiferi subsp. coagulans. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As 497 cepas de Staphylococcus coagulase positiva, isoladas de leite cru de cabra, foram identificadas 

bioquimicamente e pertencem a quatro espécies diferentes.  S. aureus foi a espécie predominante, representando 

70,82 % (352) das cepas estudadas, seguido por 7,24 % (36) de S. intermedius, 3,21 % (16) de S. hyicus e 0,60 % 

(3) S. delphini. Nossos resultados estão em acordo com estudos, onde S. aureus também foi a espécie 

predominante entre os Staphylococcus coagulase positiva isolados de leite de cabra (GONZALES-BARRON et 

al., 2017).  

A presença de Staphylococcus spp. no leite, principalmente S. aureus, pode ser um indicativo de infecção 

intramamária do rebanho, assim como indicador de baixa qualidade higiênica na ordenha. Além disso, cabe 

ressaltar a capacidade de algumas cepas formarem biofilmes em equipamentos de laticínios, dificultando sua 

eliminação. No ponto de vista de saúde pública se destacam as cepas enterotoxigênicas de Staphylococcus spp. 

que possuem potencial de produzir intoxicações alimentares em humanos. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo demonstrou que entre as cepas de Staphylococcus coagulase positiva estudadas, S. aureus é a 

espécie predominante em leite cru de cabra. A presença deste microrganismo pode representar um risco para 

saúde pública, principalmente através da produção de enterotoxinas. Novos estudos devem ser realizados para 

pesquisar a prevalência de genes responsáveis para a produção de enterotoxinas.  
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INTRODUÇÃO: 
Staphylococcus coagulase positiva são microrganismos frequentemente isolados de leite e produtos 

lácteos, a fonte mais provável é o úbere do animal leiteiro, mas também pode ocorrer a contaminação cruzada ao 

longo da cadeia alimentar. Além disso, os manipuladores de alimentos podem ser uma fonte importante de 

contaminação por S. aureus, porque estes microrganismos são comuns na pele e mucosas dos seres humanos. 

Algumas espécies de Staphylococcus, principalmente Staphylococcus aureus e outras espécies 

pertencentes ao grupo dos coagulase positiva são capazes de produzir proteínas termoestáveis, conhecidas como 

enterotoxinas estafilocócicas. As enterotoxinas estafilocócicas são responsáveis por uma das intoxicações 

alimentares mais comum em todo mundo. Os sintomas da intoxicação aparecem normalmente após 4 horas da 

ingestão e incluem náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia.  

O objetivo deste estudo foi determinar a presença de genes produtores de enterotoxinas em cepas de 

Staphylococcus coagulase positiva isoladas de leite cru de cabra. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram estudadas 84 cepas de Staphylococcus coagulase positiva isoladas de leite cru de cabra. Estas cepas 

estavam divididas em 4 espécies: Staphylococcus aureus (n=52), Staphylococcus intermedius (n=13), 

Staphylococcus hyicus (n=6) e Staphylococcus delphini (n=3). As cepas pertencem ao Laboratório de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de Londrina (LIPOA/UEL). 

Para a detecção dos genes produtores de enterotoxinas, primeiramente as cepas foram recuperadas em 

caldo BHI e semeadas em ágar sangue. Colônias puras foram semeadas em ágar nutriente e incubado a 37 °C por 

24 horas. Transcorrido o tempo de incubação, cinco colônias de cada placa foram utilizadas para a extração do 

DNA através do método de fervura. 

Para detecção dos genes responsáveis pela produção de enterotoxinas foram realizadas duas PCR 

multiplex. Na primeira reação foram utilizados os primers descritos por BECKER; ROTH; PETERS (1998) para 

investigar as toxinas A, B, C, D e E. Enquanto que a segunda reação foi realizada para detectar a presença dos 

genes responsáveis pela produção das toxinas G, H e I (JARRAUD et al., 1999). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Neste estudo, detectamos os genes responsáveis pela produção de enterotoxinas estafilocócica em 23,8% 

(20/84) dos isolados de Staphylococcus coagulase positiva isolados de leite de cabra.  Todas as cepas que 

apresentaram os genes para produção de enterotoxinas eram Staphylococcus aureus, alcançando 38,5% (20/52) 

das cepas positivas nessa espécie.  

Foi detectada uma maior prevalência do gene sec nos Staphylococcus aureus, este gene estava presente 

em 21,2% (11/52) das cepas. Também foram detectados os genes seh em 17,3% (9/52) e o see em 3,8% (2/52) das 

cepas de Staphylococcus aureus. Cabe ressaltar, que duas cepas apresentaram a combinação dos genes sec e seh. 

A alta prevalência dos genes de enterotoxinas nas cepas de Staphylococcus aureus pode ser devido a localização 

destes genes em elementos genéticos móveis (fagos, plasmídeos e ilhas de patogenicidade), que permite uma 

transferência horizontal dos genes entre diferentes isolados. 
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Destaca-se que todos os genes para produção de enterotoxinas detectados, nas cepas de Staphylococcus 

aureus isolados de leite de cabra, já foram responsáveis por intoxicações alimentares. O leite de cabra é utilizado 

com frequência para produtos artesanais sem tratamento térmico, representando uma fonte potencial de 

intoxicação alimentar estafilocócica. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi observada uma alta prevalência (23,8%) dos genes de enterotoxinas nas cepas de Staphylococcus 

coagulase positiva, estes genes estavam presentes apenas nas cepas de Staphylococcus aureus. O gene com maior 

prevalência foi sec, seguido pelo seh e see. As cepas estudadas são portadoras de genes de enterotoxinas 

envolvidos em intoxicações alimentares em humanos, tornando o leite de cabra um potencial reservatório para 

essas toxinas e, portanto, um perigo potencial para a saúde pública. 
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RESUMO 29. RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVA 
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INTRODUÇÃO: 

No cenário agrícola mundial, é notória a evolução da caprinocultura leiteira. Entretanto no Brasil esta é 

uma atividade econômica relativamente recente, e contribui com aproximadamente 1,3% do leite produzido no 

mundo.  

Apesar do leite de cabra apresentar características interessantes aos consumidores, a caprinocultura 

leiteira ainda enfrenta vários desafios de produção. A obtenção de leite com qualidade e segurança, depende 

diretamente das condições higiênico-sanitárias adequadas na obtenção da matéria-prima, no seu processamento e 

comercialização. Falhas nessas etapas podem expor o leite à contaminação com microrganismos patogênicos, 

incluindo os Staphylococcus coagulase positiva. 

Os Staphylococcus spp. são bactérias comumente isoladas de leite de cabra. Estes microrganismos podem 

ser diferenciados em dois grupos principais: coagulase negativa e positiva. Dentro do grupo coagulase positiva, o 

Staphylococcus aureus é a espécie de maior relevância, uma vez que pode causar doenças em humanos e animais. 

O surgimento de cepas de Staphylococcus aureus resistentes na produção agrícola é um risco potencial para a 

saúde pública. Nos últimos anos, diversos estudos tem relatado a transmissão de microrganismos resistentes aos 

antibióticos via alimentos, incluindo leite e derivados. 

Portanto, o objetivo foi determinar a prevalência de resistência a antibióticos em cepas de Staphylococcus 

coagulase positiva, isolados de leite de cabra.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Foram estudadas 74 cepas de Staphylococcus coagulase positiva, isoladas de leite cru de cabra. As cepas 

pertenciam as espécies de Staphylococcus aureus (49), Staphylococcus intermedius (16), Staphylococcus hyicus 

(6) e Staphylococcus delphini (3). As cepas utilizadas pertencem ao estoque do Laboratório de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal, localizado na Universidade Estadual de Londrina – Paraná (LIPOA/UEL). 

Inicialmente, as cepas foram recuperadas em caldo BHI e semeadas em ágar nutriente. Em seguida, 

partindo de uma colônia pura foi realizado o teste de resistência pelo método de difusão em disco em ágar Müller-

Hinton de acordo com as normas do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2016) para os seguintes 

antibióticos: penicilina, sulfametoxazol+trimetoprim, norfloxacin, enrofloxacin, cefotaxima, ceftiofur e 

tetraciclina.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram estudadas 74 cepas de Staphylococcus coagulase positiva, isoladas de leite de cabra, quanto à 

resistência antimicrobiana. Observou-se que 27% (20/74) das bactérias apresentaram resistência a algum dos 

antibióticos testados. A maior resistência encontrada foi frente a penicilina, que estava presente nas 20 cepas 
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resistentes. Além disso, 45% (9/20) dos microrganismos resistentes a penicilina também foram resistentes a 

tetraciclina. 

Em relação a resistência a antibióticos nas espécies de Staphylococcus coagulase positiva, observamos 

que a resistência frente a penicilina foi detectada em 10,2% (5/49) dos Staphylococcus aureus, 26,3% (5/19) 

Staphylococcus intermedius e 16,7% (1/6) Staphylococcus hyicus. O perfil de resistência a penicilina e tetraciclina 

estava presente em 14,3% (7/49) dos Staphylococcus aureus, 16,7% (1/6) Staphylococcus hyicus e 16,7% (1/6) 

Staphylococcus delphini.  

Nossos resultados estão de acordo com outros estudos, em que detectaram uma maior resistência a 

penicilina em Staphylococcus aureus isolados de leite de cabra. A resistência estafilocócicas à penicilina é 

mediada pela enzima β-lactamase, que é sintetizada quando os Staphylococcus são expostos a antibióticos β-

lactâmicos (LOWY, 2003). Os antibióticos β-lactâmicos são os mais utilizados para o controle de infecções 

intramamárias em caprinos, o que pode ser a razão pela alta prevalência de resistência a esse antibiótico entre as 

cepas (MORONI et al., 2004). 

Há um consenso geral na literatura sobre a alta resistência a antibióticos β-lactâmicos, pois estes 

antibióticos foram os primeiros utilizados contra Staphylococcus aureus. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com nossos resultados, observou uma alta prevalência de cepas de Staphylococcus coagulase 

positiva, isoladas de leite de cabra, resistentes a penicilina e a tetraciclina. Essas evidências, demonstram que o 

leite de cabra pode ser uma potencial fonte de cepas de Staphylococcus coagulase positiva portadoras de 

resistência a antibióticos, representando um risco para a saúde pública. 
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INTRODUÇÃO:  
Nos últimos anos tem sido observado um aumento no consumo de produtos lácteos, com isso a busca por 

qualidade da matéria prima vem ganhando cada vez mais ênfase entre os consumidores, que buscam produtos que 

garantam segurança alimentar. Buscando atender a maior exigência pela qualidade dos produtos lácteos, o 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), publicou inicialmente a Instrução normativa 

número 51, e posteriormente a mesma foi homologada pela Instrução Normativa número 62, que regulamenta 

parâmetros para composição, qualidade, produção e identificação do leite, desde a sua obtenção até a unidade 

beneficiadora do produto (QUADROS et al., 2019).  

A qualidade e composição do leite podem sofrer variações de acordo com a  raças dos animais, tipo de 

alimentação ofertada e estresse causado principalmente por desconforto, além do estágio de lactação que o animal 

se encontra, a sazonalidade de produção, (PEREIRA et al., 2016; DIAS et al., 2015), tendo como outros fatores 

que exercem interferência, as condições climáticas, sanidade do rebanho, resfriamento do leite recém ordenhado, 

e a higiene do processo como um todo, (ANDRADE et al.,  2014; ANDRADE et al., 2009; TAKAHASHI et al., 

2012).  

Sendo que os fatores citados acima têm grande relevância na produção de leite ao longo dos anos, 

objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade, composição, produção e o preço pago, pelo leite produzido em 

uma propriedade leiteira localizada ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, no período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2018.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 
A elaboração do banco de dados para a realização do trabalho se deu pelos registros coletados e cedidos 

pela propriedade Frigeri. Os dados referentes a composição do leite foram coletados uma vez ao mês no tanque de 

resfriamento da propriedade durante os meses de janeiro de 2013 e dezembro de 2018, tendo um total de 72 

meses, sendo a coleta realizada pelo representante da empresa para qual o produtor entrega seu produto. As 

análises foram realizadas pelo Laboratório de Serviços de Rebanhos Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo 

Fundo (UPF), sendo o mesmo credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

Os dados analisados da composição do leite foram referentes a gordura, proteína, lactose e sólidos totais, 

já a respeito da qualidade foram analisadas a contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total 

(CBT), além disso foram analisadas a produção e o preço pago por litro durante os 6 anos consecutivos, em um 

sistema semiconfinado.  

Tendo em vista que a propriedade tem um sistema de produção baseado no uso de pastagens, com 

suplementação de concentrado, forragens conservadas (silagem de milho, aveia branca, e de trigo, além de feno) e 

adição de aditivos para prevenção de mastites, sequestrantes de micotoxinas e bicarbonato de sódio durante o ano 

todo.  
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O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com medidas repetitivas no tempo. Os 

resultados obtidos foram analisados pelo programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014) considerando um 

nível de significância de 5%.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As análises demonstram que houve pouca variação na composição do leite ao longo dos anos, 

entretanto em 2018 o teor de gordura foi o menor (P<0,05) em comparação com anos anteriores (2,79%) estando 

fora de conformidade com a IN 62. Neste mesmo ano observou-se que o teor de sólidos totais também foi menor 

(P<0,05), chegando a 11,51%. Já o teor médio de lactose observado diferiu (P<0,05), somente no ano de 2013 

com um nível de 4,35% (Tabela 1).  

A proteína do leite variou (P<0,05) sendo que em 2013, 2014 e 2018, apresentando os 

menores valores, sendo a variável da composição do leite que mais oscilou ao longo dos anos, todavia os valores 

estão de acordo com a legislação vigente.  

Tabela 1. Composição do leite de uma propriedade do norte do Rio Grande do Sul 

Ano  Gordura (%)  Proteína (%)  Lactose (%)  Sólidos totais (%) 

2013  4,07 a  3,33 b  4,35 b  12,86 a  

2014  3,83 a  3,24 b  4,38 a  12,46 a  

2015  4,16 a  3,57 a  4,38 a  12,93 a  

2016  3,90 a  3,56 a  4,39 a  12,76 a  

2017  3,86 a  3,52 a  4,35 a  12,74 a  

2018  2,79 b  3,35 b  4,47 a  11,51 b  

Média  3,77  3,43  4,38  12,54  

CV  10,11  4,41  1,18  3,40  

P>f  0,0010  0,0243  0,0561  0,0026  

Médias seguidas de letras distintas, nas colunas, diferem pelo teste Scott Knott (P<0,05).  

Os valores de CCS, CBT e de produção não diferiram (P<0,05) ao longo dos anos analisados. 

Entretanto, o preço pago ao produto teve seus menores valores entre 2013 a 2015 (P<0,05), o que pode 

ser verificado na Tabela 2.  

Tabela 2. Qualidade, Produção e preço pago pelo em uma propriedade do norte do Rio Grande do Sul  

Ano  CCS (x1000 cel/mL)  CBT (x1000 UFC/mL)  Produção (L/Vaca)  Preço (R$)  

2013  969,89  219,21  8530,50  0,89 b  

2014  426,79  360,11  8376,75  0,93 b  

2015  446,56  134,89  9762,75  0,91 b  

2016  576,98  254,48  9942,42  1,30 a  

2017  955,05  280,62  9744,75  1,23 a  

2018  416,66  130,31  8083,25  1,26 a  

Média  631,99  229,94  9073,40  1,09  

CV  79,54  75,51  13,06  11,77  

P>f  0,3991  0,4245  0,1340  0,0002  

Médias seguidas de letras distintas, nas colunas, diferem pelo teste Scott Knott (P<0,05).  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se com os dados obtidos no presente trabalho, que tanto a composição quanto a qualidade do leite 

sofrem variações ao longo do tempo, podendo elas serem geradas por vários fatores, mesmo assim a propriedade 
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analisada teve a maior parte dos valores de acordo com legislação vigente. Entretanto, os teores de CCS e CBT 

estão em descordo com as normativas.  

Além disso, os menores valores pagos pelo produto coincidem com anos onde se observou o maior valor 

de CCS e CBT, juntamente com uma produção um tanto inferior aos demais anos.  
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RESUMO 31.  VARIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE PRODUZIDO EM UMA PROPRIEDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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INTRODUÇÃO: 
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite, isto devido ao aumento da produção nas últimas 

décadas, a qual quadruplicou saindo de 7,1 bilhões para mais de 35,1 bilhões de litros de leite no período de 1974 

a 2014 (EMBRAPA, 2018). Esta atividade é praticada em todo o território nacional, sendo que se tem uma 

profissionalização heterogênea entre os produtores, com níveis tecnológicos diferenciados. Todavia, a atividade 

tem importância para o país no contexto social e econômico (WERNCKE et al, 2016).  

Para tentar padronizar a produção o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fez 

melhorias na legislação quanto a qualidade e composição do material que irá ser comercializado, estabelecendo e 

colocando em vigor a Instrução Normativa (IN) número 62, a qual tem como parâmetros para gordura teor de 

3,0%, proteína 2,9%, extrato seco desengordurado 8,4%, contagem bacteriana total 300.000 UFC/mL e para 

contagem de células somáticas 500.000 cel/mL (CORREIO et al, 2017).  

Entretanto está normativa não foi suficiente para que o produto alcançasse competitividade no cenário 

mundial. Buscando atingir padrões competitivos entraram em vigor no ano de 2019, as IN’s número 76 e 77, as 

quais impõem parâmetros de qualidade do leite mais rígidos em termos de fiscalização, tanto para produtores 

como para empresas processadoras de leite (BRASIL, 2018).  

Levando em consideração os dados apresentados acima o presente trabalho objetiva avaliar os índices de 

qualidade de uma propriedade localizada no município de Constantina, na região norte do Estado do Rio Grande 

do Sul.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 
A elaboração do banco de dados para a realização do trabalho se deu a partir dos registros cedidos pela 

propriedade Santin. Os indicadores referentes a qualidade do leite foram coletados uma vez ao mês no tanque de 

resfriamento da propriedade durante os meses de janeiro de 2013 e dezembro de 2017, tendo um total de 60 

meses, sendo a coleta realizada por um representante da empresa responsável para qual o produtor entrega seu 

produto. As análises laboratoriais foram realizadas pelo Laboratório de Serviços de Rebanhos Leiteiros (SARLE) 

da Universidade de Passo Fundo (UPF), o qual é credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).  

Os dados analisados, foram: contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total (CBT). 

A propriedade possuí um sistema de criação semiconfinado, a ordenha é mecânica, e os animais e recebem a 

alimentação no mesmo local da ordenha. Não era realizado o pré-dipping e o pós-dipping até o ano de 2016, e a 

secagem dos tetos era feita com um pano para todos os animais. Entretanto a partir de 2016 o rebanho começou a 

ser ordenhado em sala de ordenha tipo espinha de peixe, a ordenha passou a ser canalizada, e a alimentação dos 

animais passou a ser em sala separada. Iniciou-se também o uso do pré-dipping e pós-dipping, secagem dos tetos 

com papel toalha (1 para cada 2 tetos). O tanque de resfriamento utilizado durante todo o período avaliado foi do 

tipo à granel.  
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O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), com medidas repetitivas no 

tempo. Os dados foram analisados pelo programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014) considerando um nível 

de significância de 5%.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os valores probabilísticos das varáveis observadas estão demonstrados na Tabela 1.   

Tabela 1. Valor probabilístico da qualidade higiênico-sanitária do leite para efeitos fixos e suas interações.  

Efeito fixo  CCS  CBT  

Ano  0,0712  0,0001  

Estação climática  0,3192  0,4487  

Ano x Estação climática  0,1036  0,0004  

CCS – Contagem de Células Somáticas; CBT – Contagem Bacteriana Total.  

Verificou-se diferença (P<0,05) nos valores de CBT ao longo dos anos, principalmente 2013, o qual 

apresentou a maior média para esta variável (1.561.957,00 UFC/mL). A maior média entre as estações foi 

observada no inverno de 2013, podendo estar relacionado ao baixo nível tecnológico e 

da infraestrutura na propriedade à época.  

Em 2015 os valores de CBT variaram entre as estações, sendo na primavera observado maior valor 

(1.824.786,00 UFC/mL), corroborando com a estudos de ROMA JÚNIOR et al (2009), 

os quais encontrarm maiores valores de CBT na primavera e verão, possivelmente associados às altas temperatura 

e umidade que aumentam a suscetibilidade a infecções, e número de patógenos aos quais as vacas são expostas.  

Tabela 2. Médias da contagem bacteriana total (CBT), ajustadas em função da interação ano x estação climática.  

Ano  
Estação Climática 

Média   
Primavera  Verão  Outono  Inverno  

2013  550.333,33 b  926.597,33 b  1.966.582,33 a  2.804.315,00 a  1.561.957,00A  

2014  418.333.33  501.718,33  509.422,33  879.366,33  577.210,08 B  

2015  1.824.786,00 a  132.114,33 b  154.636,67b  556.227,67 b  666941,17 B  

2016  344.894,00  1.146.666,67  369.666,67  258.333,33  529890,17 B  

2017  470.666,67  291.666,67  518.872,67  194.623,67  368957,42 B  

Média   721.802,67  599.752,67  703.836,13  938.573,20    

Médias seguidas de letras distintas, minúsculas nas linhas e maiúsculas na coluna, diferem entre si (P<0,05). Valores 

expressos em UFC/mL.  

Nos anos de 2016 e 2017, modificações na infraestrutura da ordenha e no manejo higiênico-

sanitário contribuíram para que os valores de CBT reduzissem, alcançando padrões desejados pela legislação 

vigente na época (IN 62), mesmo assim, ainda não se consegue atingir o padrão preconizado atualmente (IN 77). 

Esses indicadores corroboram estudos de MILANI et al. (2016), que avaliando 346 propriedades do sul do Brasil 

verificaram que 80,40% das propriedades não estavam de acordo com a legislação determinada, independente do 

seu nível tecnológico e estrutural.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com o presente estudo, que os padrões de qualidade do leite exigidos por lei, não estão sendo 

atendidos pela propriedade em questão, tendo problemas com a implantação de boas práticas de higiene na 

ordenha, pois sabe-se que níveis elevados de CBT geram perdas financeiras ao produtor, e podem ocasionar 

problemas de saúde aos consumidores do produto. 
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RESUMO 32.  PERFIL DAS PRÁTICAS DE MANEJO E DE INFRAESTRUTURA EM 

PROPRIEDADES LEITEIRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARANÁ 

Isabelle Kirchner Puppi, Julia Arantes Galvão, Juliana Maria Maczuga,  Luany Yone Miyoshi, Delane Ribas da Rosa, 

Henrique Corrêa da Silva 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

 

INTRODUÇÃO: 
O Brasil possui grande potencial em atividades relacionadas ao agronegócio. O país produziu em volume 

total 34,9 bilhões de litros de leite no ano de 2017 e o perfil das propriedades leiteiras variam em tecnificação e 

tamanho. O Paraná é o 2º maior produtor de leite do país, tendo grande importância nacional no setor. A 

qualidade do leite e a eficiência produtiva dos rebanhos são determinados por diversos fatores, dentre eles o 

manejo dos animais e a infraestrutura do ambiente de ordenha. O objetivo deste trabalho foi traçar um perfil das 

práticas de manejo e da infraestrutura em propriedades leiteiras de São José dos Pinhais, região metropolitana de 

Curitiba, Paraná.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para o estudo foram realizadas visitas a propriedades no município de São José dos Pinhais, no estado do 

Paraná, iniciadas no dia 13 de novembro de 2017, seguidas da coleta de dados por meio da aplicação de um 

questionário. Os produtores responderam itens relativos às práticas de manejo utilizadas e a infraestrutura 

disponível no ambiente de ordenha. Os itens abordados foram: tipo de ordenha e mão-de-obra utilizadas; 

realização do descarte dos primeiros jatos de leite e uso de caneca de fundo escuro; utilização de soluções pré e 

pós-dipping; realização de lavagem dos tetos; fornecimento de alimentação durante a ordenha; higienização de 

utensílios e uso de produtos recomendados para esse fim; material utilizado na secagem dos tetos; tipo de tanque 

de refrigeração disponível; e utilização de água tratada e encanada. Os dados coletados a partir desses 

questionários foram analisados para a identificação de erros relacionados a infraestrutura, manejo e higiene da 

ordenha.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Foram analisadas 14 propriedades leiteiras, variando de 4 a 35 animais em lactação. Destas, 13 possuíam 

mão-de-obra familiar e ordenha mecânica. Apesar de se constituírem pequenas propriedades de mão-de-obra 

familiar, a transição para uso de ordenha mecânica sugere um avanço positivo na aquisição de tecnologias no 

setor. Em metade das propriedades era realizado o descarte dos primeiros jatos e, nas que o faziam, apenas uma 

utilizava o caneco de fundo escuro, como é preconizado pelas boas práticas de ordenha, com a finalidade de 

identificar eventuais casos de mastite subclínica. Além disso, em 71% das propriedades era realizada lavagem dos 

tetos, prática somente recomendada em alguns casos, pois pode favorecer a contaminação ambiental do leite. 

Das propriedades visitadas, 64,3% não era realizado pré e pós-dipping, e tão pouco era utilizado papel 

toalha para a secagem dos tetos, o que é recomendado por ser o método mais higiênico e seguro; 28,6% 

utilizavam panos e 7,1% não realizavam secagem. A aplicação do pré-dipping contribui na limpeza e desinfecção 

dos tetos, além de prevenir a mastite ambiental e a contaminação do leite. O pós-dipping tem como função 

proteger os tetos contra micro-organismos causadores de mastite. 

A alimentação após a ordenha é uma prática aconselhada aos produtores por estimular as vacas a 

permanecem em pé, possibilitando tempo suficiente para o fechamento do esfíncter dos tetos diminuindo as 

chances de novas infecções intramamárias. De todas as propriedades visitadas, 57% alimentavam as vacas durante 

a ordenha. 

Todas as propriedades executavam a higienização dos utensílios, porém, apenas 14% utilizavam produtos 

recomendados para esse fim. Além disso, apenas 14,3% das propriedades possuíam água tratada apesar de 93% 
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das propriedades possuírem água encanada. A higienização dos utensílios é preconizada após cada ordenha 

utilizando-se produtos adequados, a fim de garantir a eficiência da higienização. 

Todos os produtores possuíam equipamentos de refrigeração, porém, 21% das propriedades utilizavam 

tanques de imersão, os quais passaram a ser proibidos pela atual legislação. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos relacionando o perfil de propriedades leiteiras possuem grande importância para entender a dinâmica da 

cadeia do leite nas diferentes regiões do país. Os dados coletados a partir dos questionários proporcionam uma 

melhor avaliação da realidade encontrada nas pequenas propriedades. Os resultados sugerem que tecnologias e 

recomendações relacionadas à infraestrutura e manejo em parte vem sendo adotadas, embora existam grandes 

variações entre as propriedades e certa resistência dos pequenos produtores em acatar tais mudanças. 
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RESUMO 33.  EFEITO DA AGITAÇÃO SOBRE A ESTABILIDADE E ACIDEZ TITULÁVEL DO 

LEITE 

Lisiane Garcia, Isabelle Angelo, Guilherme Heisler, Angélica Machado, Cindy Ximenes, Juliany Guimarães, Luciano Ritt, 

Vivian Fischer 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil 

 

INTRODUÇÃO: 
Sabe-se que os atributos de qualidade do leite são afetados não somente por fatores genéticos, 

fisiológicos, relacionados à saúde ou dietéticos, mas também pelas condições sanitárias durante a ordenha e 

manuseio da matéria-prima, como durante o transporte até o laticínio, por exemplo (HARDING, 1999). Na 

República Tcheca, foram realizados estudos sobre o efeito da agitação nas características físico-químicas do leite. 

Neles, observou-se que, mesmo quando as condições térmicas e sanitárias durante o transporte são mantidas, 

interações mecânicas, principalmente choques e vibrações, influenciam negativamente a estrutura física de 

determinados componentes e na qualidade final da matéria-prima (PALICH, 1993; WARMIÑSKA et al., 2003). 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da agitação de amostras de leite cru em laboratório sobre a 

estabilidade no teste do álcool e acidez titulável. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As coletas de leite foram realizadas em uma propriedade familiar no município de Mato Leitão/RS, no 

mês de julho de 2019. Amostras de leite (500 mL) foram obtidas de tanque de expansão após cada ordenha em um 

período de 48h, totalizando quatro amostras coletadas. As amostras de leite foram analisadas no Laboratório de 

Nutrição Animal (LNA), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto à estabilidade ao teste do álcool 

e acidez titulável (TRONCO, 2003). O teste do álcool foi realizado misturando-se em placa de Petri 2 mL de leite 

e 2 mL de soluções alcoólicas crescentes de etanol, de 68 a 80°GL, até provocar a coagulação do leite. O valor da 

estabilidade foi estabelecido como a menor concentração de etanol capaz de provocar a formação de coágulos 

visíveis a olho nu. 

Os tratamentos aplicados foram: Sem agitação (SA), considerado como tratamento controle; agitação em 

velocidade lenta por 30 minutos (L30); agitação em velocidade lenta por 43 minutos mais agitação em velocidade 

rápida por 30 minutos (L43+R30) e agitação rápida por 60 minutos (R60). O agitador utilizado foi do tipo banho-

maria modelo TE - 053 Banho Dubnoff, sendo a vibração máxima considerada (tratamento rápido) de 5 Hz, no 

qual se fez o controle da temperatura da água adicionando-se gelo e água gelada para que a mesma permanecesse 

abaixo dos 10°C, assim como a temperatura interna do tanque isotérmico do caminhão que transporta o leite cru 

até o laticínio. A mensuração da temperatura do leite dentro do agitador foi feita com a utilização de um 

termômetro infravermelho, enquanto que a da temperatura da água foi observada através do termostato do banho-

maria. 

A análise de variância dos dados foi obtida considerando-se o efeito de tratamentos, sendo o delineamento 

completamente casualizado, e o programa estatístico utilizado o SAS versão 9.4. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Não foram constatadas diferenças estatísticas (p>0,05) entre os tratamentos para a estabilidade e acidez 

titulável (Tabela 1). Os valores de estabilidade e acidez titulável em todos os tratamentos mantiveram-se dentro 

dos limites legais previstos pela Instrução Normativa 76 (BRASIL, 2018), ou seja, acima de 72% e entre 14 e 

18°D, respectivamente. O presente resultado difere daqueles descritos por Czerniewicz et al. (2006). Esses autores 

submeteram amostras de leite a diferentes frequências vibratórias, as quais variaram entre 10 e 60 Hz. Eles 

observaram que as amostras agitadas na frequência máxima de 60 Hz foram 10% mais instáveis ao teste do álcool 
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do que as demais. A maior frequência de agitação aumentou a acidez e o teor de cálcio iônico, reconhecidos por 

seu efeito desestabilizador da estrutura micelar das caseínas (CZERNIEWICZ & KIECZEWSKA, 1999). 

A discordância entre os estudos pode ter sido devido às diferenças da frequência de agitação, as quais no 

presente estudo foram insuficientes, apenas 5 Hz, para reduzir a estabilidade das caseínas. A similaridade do valor 

de acidez titulável entre os tratamentos indica que a concentração de cálcio iônico provavelmente foi semelhante, 

explicando a semelhança nos valores de estabilidade. 

Tabela 1. Valores médios das análises do teste do álcool e da acidez titulável Dornic quanto aos tratamentos SA, 

L30, L43+R30 e R60 em amostras de leite cru. 

Variáveis 
Médias 

P 
AS L30 L43+R30 R60 

Teste do álcool (°GL) 81,0 81,5 81,0 81,5 0,83 

Teste de acidez titulável Dornic 

(°D) 
17,6 17,5 17,2 17,2 0,67 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O processo de agitação não modificou a estabilidade e acidez titulável de amostras de leite cru. 
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RESUMO 34. EFEITO DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS SOBRE A ESTABILIDADE E 

ACIDEZ TITULÁVEL DO LEITE 

Cindy Ximenes
1
, Isabelle Angelo

1
, Lisiane Garcia

1
, Danielli da Silva

1
, Angélica Machado

1
, Maira Zanela

2
, Maria Edi 

Ribeiro
2
, Vivian Fischer

1
 

1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 

2
Embrapa Clima Temperado, Pelotas, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A qualidade do leite é afetada por diversos fatores, entre eles estão fatores genéticos (espécie, raça), 

fatores intrínsecos (idade, estágio de lactação), fatores nutricionais (tipo de alimento, disponibilidade), fatores 

ambientais (estresse, estação do ano), fatores extrínsecos (sanidade, contaminação), etc. (MACHADO, 2010). 

A contagem de células somáticas (CCS) é usada como critério para diagnóstico indireto de mastite 

subclínica, sendo de extrema importância seu controle e monitoramento. Está relacionado com a composição do 

leite e rendimento industrial (VARGAS, 2014). 

Dentre as diferentes características do leite que podem ser modificadas, estabilidade e acidez do leite 

estão entre elas. São consideradas células somáticas todas as células do organismo menos as células germinativas, 

sendo formadas principalmente por células de defesa que migram do sangue para a glândula mamária com o 

objetivo de combater qualquer tipo de agente agressor (MACHADO, 2010). O aumento de células de defesa do 

organismo devido à inflamação e infecção acarreta em menor síntese dos componentes lácteos, e em uma maior 

passagem dos sais do sangue para o leite, podendo alterar a estabilidade do leite (BARROS et al., 1999).  

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da CCS na estabilidade e na acidez titulável do leite.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado no Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária de Leite (SISPEL), na 

Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, localizada no município de Capão do 

Leão/RS em fevereiro de 2019. Foram coletadas 56 amostras de leite individuais de 28 vacas da raça Jersey em 

duas ordenhas, as quais foram misturadas proporcionalmente, originando 28 amostras compostas. As amostras de 

leite foram colocadas em frasco com 2-bromo-2-nitropropano1,3-diol e enviadas para análise de Contagem de 

Células Somáticas (CCS), usando citometria de fluxo. Os animais foram divididos em dois grupos, o grupo 1 

apresentou CCS abaixo de 200.000 cél./mL e o grupo 2 apresentou CCS acima de 200.000 cél./mL.  

As amostras coletadas para os Testes de Estabilidade ao Álcool e acidez titulável foram colocadas em 

frascos e refrigeradas por 12 horas. Foram realizadas as análises de acidez titulável (TRONCO, 2003) e teste de 

Estabilidade ao Álcool, utilizando solução alcoólica com concentrações de etanol que variaram de 68 a 82°GL 

(graus Gay Lussac), com intervalos de 2°GL, para determinar a concentração mínima capaz de precipitar a 

caseína do leite. Os dados foram submetidos à análise de variância do programa estatístico SAS, considerando o 

efeito de tratamento (n=2).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A estabilidade no teste do álcool foi estatisticamente superior (P=0,02) no grupo com CCS inferior a 

200.000 cél./mL em relação ao grupo com mais de 200.000 cél./mL. A acidez titulável não diferiu entre os grupos 

(P=0,37) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Média dos resultados para estabilidade (graus Gay Lussac) e acidez titulável (Dornic) quanto a 

Contagem de Células Somáticas do leite cru. 

Variáveis Grupo 1 Grupo 2 P 

Estabilidade (°GL) 73,54 69,92 0,02 

Acidez titulável (°D) 15,50 16,04 0,37 

  

Segundo a Instrução Normativa (IN) nº 76 (BRASIL, 2018) para leite cru refrigerado, a acidez titulável 

deve estar entre 14ºD e 18ºD. O leite deve ter estabilidade ao álcool na concentração mínima de 72ºGL. O leite 

com CCS superior a 200.000 cél./mL apresentou estabilidade ao álcool inferior ao mínimo exigido, e seria 

rejeitado pela indústria. Por outro lado, estudos anteriores (SILVA et al., 2012; VARGAS et al., 2014; 

MACHADO, 2010) não encontraram relação entre os valores de CCS e estabilidade do leite. Neste presente 

estudo, o aumento no número de células somáticas reduziu a estabilidade do leite, sem modificar a sua acidez 

titulável, indicando que outros fatores além da acidez podem estar afetando a estabilidade. Valores mais elevados 

de CCS foram relacionados maior atividade de proteases e consequentes alterações das frações proteicas, 

especialmente da beta-caseína. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O aumento de CCS acima de 200.000 cél./mL reduziu a estabilidade no teste do álcool do leite de vacas 

Jersey. 
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RESUMO 35. BOAS PRÁTICAS DE ORDENHA NA QUALIDADE DO QUEIJO ARTESANAL 
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INTRODUÇÃO: 
Os queijos artesanais serranos são um produto típico da região serrana de Santa Catarina e do Rio Grande 

do Sul, fabricados desde a época do tropeirismo com uma receita passada de geração a geração, há 

aproximadamente duzentos anos (CÓRDOVA et al., 2007). Sabe-se que ainda há muitos produtores que não se 

adequaram às normas sanitárias de produção e comercialização destes queijos. Existe falhas no controle das boas 

práticas de fabricação, o que pode resultar em produtos de má qualidade devido ao risco de intoxicações e 

toxinfecções aos consumidores, constituindo um problema de saúde pública (ZAFFARI et al., 2007).  

De acordo com a legislação estadual presente no Decreto Nº 54199 de 24/08/2018, considera-se produto 

maturado o queijo artesanal serrano mantido nas condições adequadas e pelo tempo necessário para garantir a 

inocuidade do produto, assim como as transformações bioquímicas e físicas responsáveis pelo desenvolvimento 

das características sensoriais típicas desse tipo de queijo. Para efeito de autocontrole devem ser realizadas, 

periodicamente, amostragens do leite do rebanho, conforme estabelecido em Instrução Normativa do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em laboratório credenciado à Rede Brasileira de Qualidade do Leite 

(RBQL), com o intuito de monitorar a Contagem Bacteriana Total (CBT), a Contagem de Células Somáticas 

(CCS), os resíduos químicos e a análise físico-química.  

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi averiguar a qualidade dos queijos artesanais serranos 

produzidos no município de São Francisco de Paula/RS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo ocorreu de 12 de setembro a 24 de novembro de 2017 no município de São Francisco de 

Paula/RS. Foram feitas seis visitas a três produtores de queijo artesanal serrano que possuíam agroindústria com 

Inspeção Sanitária Municipal (SIM) e que aceitaram participar do programa “Ordenha Melhor” desenvolvido 

pelos técnicos da Câmara Setorial do leite da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio 

Grande do Sul, com participação da Secretaria Municipal de Agricultura, da Emater de São Francisco de Paula e 

da Cooperativa Piá. 

Foram realizados checklists sobre o manejo da ordenha na primeira visita às propriedades. A coleta de 

amostras de queijo foi feita na primeira e na última visita de produtos com 15 dias de maturação, os mesmos 

foram enviados ao Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Leite e Derivados, Ovos e Mel da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. A coleta de amostras de leite diretamente dos tanques de expansão foi feita em 

todas as seis visitas, as quais eram enviadas para o Laboratório de Análises de Rebanhos Leiteiros da 

Universidade de Passo Fundo, conforme método analítico oficial do Ministério da Agricultura – MAPA. A partir 

do checklist e dos resultados das primeiras análises do leite, foi elaborado um plano de ação para melhorar as 

Boas Práticas de Ordenha, sendo este aplicado nas propriedades com o intuito de observar o efeito na qualidade 

do leite e dos queijos produzidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados das análises do leite estão apresentados na Tabela 1 e dos queijos na Tabela 2. 
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Tabela 1. Resultados das análises de leite no início e no final do trabalho. 

Produtor 
CCS inicial (400x10³) 

cel/mL 

CCS final (400x10³) 

cel/mL 

CBT inicial (100x10³) 

UFC/mL 

CBT final (100x10³) 

UFC/mL 

1 1.267 1.020 801 1.325 

2 71 240 1 21 

3 473 96 44 26 

 

Tabela 2. Resultado da análise microbiológica dos queijos coletados no início e no final do trabalho. 

 

Variáveis analisadas 
Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3   

Amostra Inicial Amostra final Amostra Inicial Amostra final Amostra Inicial Amostra final   

Coliformes 35°C 9,0 x 10
4
 8,0 x 10² 8,0 x 10

5
 2,0 x 10

4
 2,3 x 10

6
 1,7 x 10

6
   

Coliformes 45°C 2,0 x 10
4
 5,3 x 10³ 8, 0 x 10

5
 2,0 x 10

4
 Ausente 1,7 x 10

5
   

Staphylococus Ausente 1 x 10
5
 2,0 x 10

5
 2,0 x 10

5
 9,0 x 10

5
 1,0 x 10

4
 

Listeria sp. Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente   

Salmonella sp. Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
 

  

Quanto à qualidade do leite, apenas o produtor 3 teve os valores de CCS e CBT diminuídos com os planos 

de intervenção para melhoria das Boas Práticas de Ordenha. Entretanto, os queijos melhoraram a qualidade em 

quase todos os parâmetros. Coliformes a 45°C eram ausentes na amostra inicial do produtor 3, já na amostra final 

esteve presente, assim como ocorreu com o produtor 1 quanto à Staphylococus.  

Os valores de Listeria e Salmonella foram ausentes, atestando segurança alimentar aos consumidores e 

enquadrando os produtos à legislação. No trabalho realizado por Mello et al. (2013), os queijos foram coletados 

com 15, 30, 45 e 60 dias de maturação, onde os queijos com mais de 30 dias de maturação apresentaram menor 

quantidade de Coliformes, Staphylococus, Listeria e Salmonella, sendo o período de 60 dias o mais adequado para 

os queijos adquirirem maior estabilidade e segurança alimentar. O tempo de maturação dos queijos coletados no 

presente estudo era de apenas 15 dias de maturação, podendo ter contribuído com os valores de Coliformes e 

Staphylococus ainda presentes nos queijos.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A qualidade do leite através de melhorias nas Boas Práticas de Ordenha é fundamental para que se 

obtenha um produto final de qualidade como o queijo artesanal serrano que é feito de leite cru. O tempo de 

maturação deve ser superior a 15 dias, para garantir a segurança alimentar dos produtos.  
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INTRODUCTION: 
Green tea (Camellia sinensis L.) is a source of polyphenols, mainly catechins, but also contains saponins, 

cafein and L-theanine. Oregano (Origanum vulgare) is a source of essential oils such as carvacrol and thymol. 

Polyphenols and essential oils may modify rumen fermentation (LIN et al., 2013; HELENO et al., 2015) and 

affect methanogenesis. Based on previous reports (ERUDEN et al., 2005; HRISTOV et al., 2011, 2013; TEKIPPE 

et al., 2011; WINKLER et al., 2015), it is expected that the use of oregano and green tea extracts reduce methane 

emissions from lactating cows and the production or the proportion of volatile fatty acids in the rumen, but 

without major effects on digestibility, milk production and composition. However there are controversial results 

about the effects of plant extracts on milk production and composition. This study aimed to evaluate the use of 

oregano and green tea extracts as feed additives on milk production and composition of dairy cows in the 

beginning of lactation.  

 

MATERIALS AND METHODS: 
This study was approved by the Ethics Committee for the Use of Farm Animals from the UFRGS, 

protocol 18.510. Two trials were conducted: trial 1 was held at Embrapa Gado de Leite, Minas Gerais, Brasil with 

12 Holstein and 12 Gyr x Hostein cows between 28 and 87 days of lactation. Trial 2 was held at Embrapa, RS, 

Brasil with 24 Jersey cows in the first 21 days of lactation. Cows were assigned to one of the three following diet 

treatments with eight animals per treatment.  

The treatments were: Control diet (CON) - without addition of plant extracts in the diet; Oregano extract 

(OR) - addition of 10 g cow per day of oregano extract; green tea extract (GT) - addition of 5.0 g cow per day of 

green tea extract in the diet. With the exception of plant extracts, all animals received the same basal diets 

throughout the experiment. Oregano extract (Orego Stim®) had a minimum concentration of 50 g / kg, containing 

80-82% of carvacrol, 2.5-3.0% of thymol, 3.5-9.0% of p-cymene and 2.0-5.0% of Y-terpinene. Green tea extract 

had an approximate concentration of 56% (± 2.5%) of polyphenols.  

Milk production (kg) was recorded every day, at the morning and evening milking during the 

experimental period using the electronic sensors of the automatic milking machine. Milk samples were analyzed 

for ethanol stability (72 to 86% of ethanol v/v), pH and acidity (TRONCO, 2013). Fat, lactose, protein, total 

solids extracts concentrations were determined by NIRS (FONSECA AND SANTOS, 2000).  

Data were analyzed considering the randomized complete block design with four replicates per block. 

Data collected over time were subjected to a repeated measurements ANOVA, while mean values were analyzed 

according to a main effects ANOVA with treatment and block as main effects, using PROC MIXED procedures 

of SAS®, Version 9.4.  

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
In trial 1, overall inclusion of plant extracts into the diet did not change (P ≥ 0.10) milk yield, milk 

production efficiency and most of milk traits such as lactose, total solids extract, ethanolic stability and acidity. 

Compared to CON, OR decreased fat content in milk (P < 0.05) and tended (P < 0.10) to decrease the fat to 

protein ratio in milk. 
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In trial 2, OR increased (P <0.05) milk production compared to GT, while GT tended to decrease (P 

<0.10) feed efficiency compared to CON and OR. Cows fed OR produced milk with lower pH (P <0.05) 

compared CON and GT and tended (P<0.10) to produce milk with lower ethanol stability. Cows fed OR produced 

milk with lower SCC value (P <0.05) compared to CON. The use of plant extracts did not affect (P> 0.05) the 

following variables: protein, fat, lactose and total solids content. 

The differences in milk production observed in trial 2 are in agreement with Eruden et al (2005) who 

reported reduced milk production with the addition of 15% of green tea grounds silage in TMR. The lack of 

differences in trial 1 might be due to the fact that daily doses of plant extracts were similar per animal but not per 

kg of DMI or per kg of BW, being higher in trial 2, and thus probably presenting the effects.  

Because of the antimicrobial and antifungal activities of the plant extracts, it was thought that the changes 

in rumen microbial communities would lead to changes in the milk composition what was partially confirmed by 

our findings such as the decrease in milk fat percentage and fat to protein ratio found when oregano was added in 

TMR compared to the control (trial 1) and lower SCC and pH (trial 2). However other studies did not find 

significant changes in the milk composition (Hristov et al., 2013).   

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Green tea and oregano did not influence expressively variables such as milk production and milk 

components in dairy cows at the beginning of lactation. 
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RESUMO 37. AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO TESTE DE HOTIS COMPARADO À 

METODOLOGIA PADRÃO PARA DIAGNÓSTICO DE MASTITE INFECCIOSA. 

Beatriz Martinez, Andréa Ribeiro, Claudia Valle 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Poços de Caldas, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A mastite é um problema enfrentado por todos aqueles que entram na atividade leiteira. Ela é capaz de 

trazer grandes prejuízos econômicos e por isso, além da sua prevenção é importante o diagnóstico correto para 

assim fazer o melhor tratamento sem que haja perdas significativas e custos onerosos para o produtor. Desta 

forma é de grande interesse que esses diagnósticos sejam eficazes, fáceis de serem aplicados e deem o máximo de 

precisão em relação ao microrganismo infectante. 

Acredita se que a prova de Hotis é uma técnica que possa dar uma resposta mais rápida sobre a situação 

na fazenda de forma bastante prática quando feita por profissionais treinados e ao mesmo tempo pode favorecer o 

produtor com redução de custos na avaliação do antibiograma principalmente em grandes rebanhos segundo Cury 

et al. (1977).  

Este trabalho tem como objetivo comparar os métodos de diagnóstico para infecção mamária entre as 

técnicas da prova de Hotis e a forma tradicional de cultivo em laboratório. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Até o momento foram colhidas 47 amostras de leite de 5 fazendas localizadas na região de Poços de 

Caldas-MG, destas 89,36% eram reativas ao CMT. 

Para a coleta primeiramente era feito o teste da caneca preta e o teste de CMT. Os tetos eram limpos com 

uma solução de álcool iodado e o leite era coletado em um tubo de ensaio devidamente esterilizado com marcação 

de 9,5ml e levado refrigerado até o laboratório.  

No laboratório em cada tudo era acrescido 0,5ml de púrpura de bromocresol apresentando então uma cor 

arroxeada. Os tubos foram levados para estufa e a leitura feita após 48 horas onde era possível observar diferentes 

colorações. 

O mesmo leite era coletado em outro tubo para que se fizesse análise das amostras através do crescimento 

de microorganismos por semeadura em agar sangue. Em seguida as placas semeadas foram incubadas a 37 C, com 

leituras em 24, 48 e 72 horas. Os microorganismos foram então identificados de acordo com Murray et al. (1999), 

utilizando a coloração de Gram, produção de catalase, coagulação de plasma de coelho e fermentação em manitol, 

classificados de acordo com Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Brenner, Krieg, Sataley, Garrity, 

2005). O resultado dessa análise foi comparado com o resultado observado pela Prova de Hotis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Das 47 amostras coletadas até o momento foram identificados: 

Staphylococcus spp – 18 (38,30%) 

Corynebacterium spp – 10 (21,27%) 

Sem crescimento – 10 (21,27%)  

Streptococcus spp – 3 (6,38%) 

Staphylococcus aureus – 3 (6,38%) 

Contaminadas – 3 (6,38%) 

Das amostras identificadas como Streptococcus spp. observou-se que na prova de Hotis apresentavam-se 

de coloração amarela indicando acidez, sendo que em duas delas o leite apresentava-se digerido e coagulado e na 

outra amostra o leite estava somente coagulado. 
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Das 18 amostras identificadas como Staphylococcus spp. 13 (72,22%) apresentaram coloração amarela na 

prova de Hotis, sendo destas:  

- 8 (61,54%) estavam digeridos apresentando coágulo ao fundo. 

- 2 (15,38%) digerido e coagulado. 

- 2 (15,38%) coagulado  

-1 (7,7%) não digerido e coagulado. 

As 5 amostras restantes apresentaram coloração diversas do verde ao roxo 

  As amostras identificadas como Staphylococcus aureus não apresentaram o padrão comum 

esperado, pois uma amostra apresentou-se azul claro, outra amarela e outra verde claro, portanto não se conseguiu 

fazer a descrição.  

Das 10 amostras identificadas como Corynebacterium spp., no teste de Hotis 40% apresentavam-se com 

uma coloração azulada observando-se colônias ao fundo. As amostras restantes supõem-se que sofreram 

contaminação pois apresentaram-se digeridas e com alteração de coloração indicando uma alteração de pH não 

característico dele. 

Percebeu-se nesse teste a variação entre a intensidade das colorações, digestão e coagulação. Isso pode 

ocorrer devido a quantidade de microrganismos presentes na amostra e outras variáveis de acordo com Miller 

(1943). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluí-se que houve uma correlação entre os resultados de Hotis e o isolamento microbiano em 42,55% 

das amostras. Portanto acredita-se que até o final do estudo seja possível recomenda-lo como auxiliar no 

diagnóstico de mastite na propriedade rural. 
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RESUMO 38.  DESEMPENHO PRODUTIVO LEITEIRO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE 

ANIMAIS DA RAÇA JERSEY DA METADE SUL DO RIO GRANDE DO SUL E REGIÃO DA 

CAMPANHA 

Lucas Batista
1
, Silvana Haertel

2
, Verlise Silva

1
, Dra. Helenice Lima

1
 

1
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil. 

2
Associação de Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul, Pelotas, 

Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O Rio Grande do Sul é um estado que segundo levantamento da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER/RS), 2017, apresenta 173.706 produtores de leite, sendo que 

93,6% do rebanho é composto das raças de origem europeia, sabidamente mais adaptadas ao inverno local, sendo 

que 16,9% desse é da raça Jersey. Enquanto isso, segundo levantamento da Associação de Criadores de Gado 

Jersey do Rio Grande do Sul (ACGJRS, 2019), que é um cartório de registro de atividade leiteira da raça 

vinculado à Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil (ACGJB), por sua vez, credenciada junto ao 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), as regiões com maior número de animais da raça 

Jersey registrados no estado encontram-se na Metade Sul, e Região da Campanha, respectivamente com 4.227 e 

3.563 animais. 

Buscou-se, neste trabalho apurar o desempenho dos rebanhos pelo período de três anos nas duas regiões 

do Rio Grande do Sul que apresentam os maiores rebanhos do estado. O objetivo é verificar como se comporta, 

em média, quantitativamente e qualitativamente a produção leiteira dos rebanhos da raça Jersey, em cada região, e 

compara-las para verificar os potenciais de cada região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para o levantamento foram utilizados dados de quatro propriedades, duas da Região da Campanha e duas 

da Metade Sul do Rio Grande do Sul, oriundos de relatórios expedidos pelo Serviço de Controle Leiteiro Oficial 

(SCL) da ACGJRS, que é o responsável pela apuração e checagem dos dados, para o reconhecimento oficial das 

produções leiteiras da raça. As quatro propriedades realizam mensalmente o controle leiteiro de todos os animais 

lactantes de seus rebanhos, e este é revisado e cadastrado pelo SCL em programa próprio. 

Inicialmente foram apurados os valores individuais estudados de todos os animais lactantes do rebanho de 

cada propriedade, para cada mês, de cada parâmetro analisado. Após, foram calculadas as médias mensais de cada 

rebanho, para cada parâmetro. Posteriormente, calculadas as médias mensais de cada parâmetro, de cada região, 

entre as propriedades de cada região. Ao final obtiveram-se as médias anuais das regiões, com base nos valores 

mensais encontrados para cada região. 

Os parâmetros produtivos utilizados para análise das regiões foram: produção quantitativa (kg de 

leite/animal/dia); contagem de células somáticas (CCS) do leite, pelo método de citometria de fluxo; e 

composição bioquímica, pelo método de infravermelho, determinando o percentual de gordura bruta, proteína 

bruta, lactose e sólidos totais. 

Buscou-se utilizar rebanhos que representassem as regiões estudadas, com relação ao número de animais 

de cada região, e manejo adotado. 

O ínterim avaliado fora de junho de 2015 a julho de 2018. Utilizaram-se três períodos, de um ano cada, 

(de julho a junho do ano seguinte): 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 

Para fins de comparação, relacionado à quantificação da produção leiteira, checou-se a diferença 

numérica absoluta entre as duas regiões, e diferença percentual. Os parâmetros bioquímicos foram comparados, 

verificando a diferença percentual das concentrações. Já a CCS fora comparada em valores numéricos absolutos 

da diferença de cada região, e diferença percentual. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
No período 2015/2016 a produção diária individual média de um animal da raça Jersey na Região da 

Campanha foi de 18,64kg de leite, com diferença de 27,26% (5,08kg de leite/animal/dia) a mais que a Metade 

Sul, onde registrou-se 13,56kg. No período seguinte (2016/2017) a diferença reduziu-se, mas manteve-se em 

25,48% (4,76kg de leite/animal/dia) a mais na Região da Campanha, onde registrou-se média de 18,68kg, sendo 

superior ao período anterior. Ao mesmo tempo, a Metade Sul também apresentou oscilação positiva, atingindo 

média de 13,92kg. Sendo assim, a redução da diferença entre as regiões se deu em razão da oscilação da Metade 

Sul ser superior à oscilação da Região da Campanha. No período 2017/2018 houve a maior redução da diferença 

entre as regiões, 22,34% (4,14kg) a mais na Região da Campanha, pois enquanto houve o maior registro de 

produção da Metade Sul, com 14,39kg, fora registrado o menor valor para Região da Campanha, 18,53kg. 

A CCS, importante parâmetro para avaliar a saúde da glândula mamária dos animais apresentou tendência 

de queda durante todo ínterim na Região da Campanha, demonstrando que a qualidade sanitária do leite evoluiu. 

Já na Metade Sul, os valores entre o primeiro e o segundo período registraram aumento, todavia a queda no valor 

da CCS entre o segundo e o terceiro período avaliado superaram a alta anterior. 

Os valores médios de CCS individuais da Região da Campanha registrados no período 2015/2016 foram 

de 5,1x10
5
, o maior do levantamento, com 18,68% (9,6x10

4
) a mais que a Metade Sul, onde o registro no mesmo 

período fora de 4,2x10
5
. O período 2016/2017 fora o único em que a Região da Campanha registrou valores para 

CCS inferiores à Metade Sul em 7,58% (3,2x10
4
), cujos respectivos registros foram 4,2x10

5
 e 4,5x10

5
. Já no 

período 2017/2018, ambas as regiões demonstraram os menores registros, sendo a diferença de 11,82% (3,9x10
5
), 

onde o resultado foi de 2,9x10
5
 na Metade Sul, e 3,3x10

5
 na Região da Campanha. 

Durante todo período avaliado, a composição bioquímica do leite, para todos os fatores avaliados 

variaram menos de 1% entre as regiões. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observou-se, comparando os resultados da produção leiteira da Região da Campanha, e da Metade Sul do 

Rio Grande do Sul que os resultados produtivos quantitativos do rebanho Jersey da Região da Campanha superam 

os resultados produtivos quantitativos da Metade Sul.  Portanto, o potencial produtivo quantitativo da Região da 

Campanha é maior que o da Metade Sul. 

No resultado qualitativo do leite, tomando-se como parâmetro a CCS, que retrata o estado de saúde da 

glândula mamária dos animais, a Metade Sul supera a Região da Campanha.  Portanto a qualidade sanitária do 

leite da Metade Sul é superior à Região da Campanha. 
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RESUMO 39.  INFLUÊNCIA DO TEMPO DE RESFRIAMENTO NA AVALIAÇÃO DA 

ESTABILIDADE DO LEITE PELA PROVA DO ALIZAROL A 78% 

Caroline de Almeida Ribas, Fabiane Saad Talegnani, Joslaine Aparecida Dezone, Regina Thais Bastos, Thais Fatima Ferreira 

Neves, Priscila Judacewski, Victor Breno Pedrosa, Adriana de Souza Martins 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Nos últimos anos, a indústria tem intensificado o rigor no recebimento do leite, já que alguns fatores 

podem prejudicar as propriedades físico-químicas do leite quando submetido ao processamento térmico, causando 

transtornos por comprometer a qualidade do produto final (FISCHER, 2018).  

A instabilidade do leite pode estar relacionada principalmente com as caseínas, as principais proteínas do 

leite, porém, fatores como período de lactação dos animais, cálcio ionizado em excesso ou mudanças na dieta, que 

não tornam o leite ácido, fazem com que as micelas de caseína apresentem instabilidade à processos térmicos, 

sendo denominado Leite Instável Não Ácido (LINA) (BARROS, 2000).  Esta instabilidade causa reflexos 

negativos na produção de derivados como menor rendimento do leite, aumento no tempo da coagulação e perda 

sólidos na fabricação de queijos e aumento na taxa de viscosidade (BRASIL et al., 2015), além de alterações das 

características organolépticas.  

O teste do álcool/alizarol é utilizado para a detecção da instabilidade do leite no momento do 

carregamento pela indústria. É um teste rápido e de baixo custo, porém, pode apresentar falhas (FISCHER et al., 

2012). Fatores metodológicos como a concentração do álcool, a temperatura da solução, o pH do álcool 

(ZANELA et al., 2015), o tempo para análise, entre outros, podem comprometer a precisão da prova, dificultando 

a detecção da instabilidade.   O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tempo para a realização da prova 

do alizarol (3, 6, 24 e 48 h) na análise da estabilidade do leite, com álcool na concentração de 78%.    

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi conduzido na Fazenda pertencente à Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG, 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. As vacas foram mantidas em sistema semi-intensivo e alimentadas três 

vezes ao dia, sendo ordenhadas às 8:00h e às 15:00h. 

Foram coletadas semanalmente 16 amostras de leite de vacas da raça Holandesa e mestiças (Holandês x 

Jersey x Illawarra), totalizando 68 amostras, armazenadas em frascos de 50 mL, sem conservantes, identificados 

por animal e por tempo. As amostras foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo, para o transporte até o 

laboratório. Foram coletadas 4 amostras por animal, sendo uma para cada tempo de resfriamento (3, 6, 24 e 48 

horas). As amostras de leite foram coletadas na ordenha da manhã. No laboratório, as amostras foram mantidas 

sob refrigeração em estufa BOD (Biochemical Oxygen Demand), posteriormente, analisadas nos tempos de 

resfriamento de 3, 6, 24 e 48 horas. A temperatura das amostras foi monitorada constantemente e variou entre 6,2 

e 7,7ºC. Realizou-se a prova do alizarol e a acidez Dornic utilizando-se as metodologias descritas por Tronco 

(2010). A acidez do leite for determinada por meio da Solução Dornic (IAL, 2008).  

Para identificação dos casos de LINA, observou-se a coagulação do leite e a acidez Dornic (°D). 

Amostras de leite com coagulação, independente da intensidade, e com acidez titulável entre 14 e 18°D, foram 

consideradas como LINA.  

Para a análise estatística de dados não paramétricos, a comparação das médias foi realizada por meio do 

teste de qui-quadrado (X²), ao nível de 5% de significância. Utilizou-se o procedimento Chi-Square do pacote 

estatístico SAS (Versão 9.3 do sistema SAS para Windowns, 2014). Os dados foram analisados por meio de 

regressão logística multivariada por meio do procedimento GLIMMIX do programa SAS, considerando-se um 

nível de significância de 5%.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A análise de acidez é realizada no momento do descarregamento do leite, para identificar o leite ácido. 

Conforme a legislação, a acidez normal está entre 14 a 18 ºD. Não houve diferença na acidez entre os tempos de 

resfriamento (P>0,05) (Tabela 1).  

Tabela 1 – Valores médios de acidez titulável de amostras de leite em função do tempo de resfriamento. 

 Tempo de resfriamento (h) 

  3 6 24    48            P 

Acidez titulável (Dº) 16,59 16,69 17,05    17,13        0,15 

Valores de P<0,05 diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Algumas indústrias têm reduzido esta faixa de acidez para 14 a 16ºD, tornado esses padrões mais 

rigorosos, com o intuito de receber uma matéria prima de melhor qualidade, livre de contaminações. 

Considerando esta faixa de acidez, o leite de todos os tempos de armazenamento seria considerado inapropriado, 

já que a acidez diminui a estabilidade do leite frente a processos térmicos (FONSECA e SANTOS, 2000). 

A frequência de casos de LINA não diferiu em função dos tempos de resfriamento (P>0,05) (Tabela 2). 

Tabela 2 – Frequência relativa (%) da ocorrência de Leite Instável Não Ácido (LINA) de amostras de leite em 

função do tempo de resfriamento do leite, utilizando-se a prova do alizarol 

                  Tempo de resfriamento (h)  

        3  6 24 48 

Negativo para LINA     39,3       39,3 38,1 47,6 

Positivo para LINA     60,7       60,7 61,9 52,4 

   P=0,5715 

Valores de P <0,05 entre as médias na linha e coluna diferem pelo teste de Qui-quadrado (x²). LINA = coagulação e acidez 

titulável entre 14 a 18º D. 

Em média, mais da metade das amostras (58,9%) foram positivas para LINA, o que pode estar 

relacionado com a alta concentração do álcool utilizado (78%), tornando o teste mais rigoroso. Segundo Zanela et 

al. (2015), a alta concentração pode promover alterações devido ao alto poder desidratante do álcool, provocando 

estreitamento da faixa de normalidade da acidez do leite. Segundo os autores, a relação entre estabilidade ao 

álcool e a estabilidade térmica é questionável, porém, os laticínios fundamentam essa rigidez como a busca por 

um leite mais estável em processos que demandam de temperaturas mais elevadas (UHT e leite em pó). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A acidez titulável do leite não alterou em função do tempo de resfriamento, apresentando-se dentro dos 

padrões de normalidade exigidos pela legislação, entre 14-18°D. A ocorrência de casos de LINA também não foi 

afetada pelo tempo de resfriamento, porém, a maioria das amostras apresentou resultado positivo para LINA 

(58,92%), devido à alta concentração do álcool utilizado. Estes resultados refletem a realidade, já que muitas 

indústrias vêm aumentando a concentração do álcool para a realização do teste, tornando-o mais rigoroso. 
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RESUMO 40.  INFLUÊNCIA DO TEMPO DE RESFRIAMENTO NA AVALIAÇÃO DA 

ESTABILIDADE DO LEITE PELA PROVA DO ALIZAROL A 72% 

Fabiane Saad Talegnani, Joslaine Aparecida Dezone, Caroline de Almeida Ribas, Thais Fatima Ferreira Neves, Bianca 

Letícia Barbosa, Priscila Judacewski, Victor Breno Pedrosa, Adriana de Souza Martins 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A cadeia produtiva do leite apresenta demanda crescente quanto aos parâmetros de produtividade e 

qualidade, a fim de obter uma matéria-prima que atenda aos padrões da indústria e do consumidor. A qualidade do 

leite é a combinação de características que determinam o valor nutricional, o rendimento e a segurança dos 

derivados lácteos (ZANELA et al., 2015). 

A estabilidade do leite é um dos parâmetros que mais influenciam em sua qualidade. Leite com baixa 

estabilidade térmica traz prejuízos a indústria, devido a possibilidade de coagulação durante os processos térmicos 

realizados, elevando os custos com limpeza, além do descarte de leite (BRASIL, 2013). A perda da estabilidade 

está relacionada com a caseína, que quando submetida ao teste do álcool, sofre coagulação mesmo quando não há 

acidez no leite. Neste caso, o leite é denominado LINA (Leite Instável Não Ácido) (ZANELA, 2004). A principal 

causa de instabilidade do leite está relacionada com a acidez, porém, outros fatores podem estar envolvidos, 

mesmo com o leite com pH dentro da faixa de normalidade. 

A análise da estabilidade do leite é realizada pela prova do álcool/alizarol, no entanto, podem ocorrer 

falhas, gerando resultados falsos positivos. Fatores metodológicos como a concentração do álcool, a temperatura 

do teste, o pH do álcool (ZANELA et al., 2015), o tempo para análise, entre outros, podem comprometer a 

precisão da prova. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do tempo 3, 6, 24 e 48 horas na análise da 

estabilidade do leite com álcool na concentração de 72%.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG, 

localizada no município de Ponta Grossa-PR, no período de janeiro a fevereiro de 2018.  

Foram coletadas amostras de leite de dezesseis vacas da Raça Holandesa e mestiças Holandês x Jersey x 

Illawarra, uma vez por semana, após a ordenha da manhã. As vacas foram mantidas em sistema semi-intensivo e 

alimentadas três vezes ao dia, em comedouros coletivos, sendo ordenhadas às 8:00h e às 15:00h. 

Foram coletadas quatro amostras por animal, sendo uma para cada tempo de resfriamento (3, 6, 24 e 48 

horas). Após a coleta, as amostras foram armazenadas em quatro frascos de 50 mL, sem conservantes, totalizando 

68 amostras. As amostras foram identificadas e acondicionadas em caixas de isopor com gelo, para o transporte 

até o laboratório. 

Foram realizadas análises da prova do alizarol, com álcool na concentração de 72%, e o teste da acidez 

Dornic, conforme descrito por Tronco (2010). Para identificação dos casos de instabilidade do leite, observou-se a 

ocorrência de coagulação e a acidez titulável. Amostras com coagulação, independente da intensidade, e com 

acidez titulável entre 14-18°D, foram consideradas como LINA (Leite Instável Não Ácido). Avaliou-se os teores 

de gordura, proteína, sólidos não gordurosos (SNG) e densidade do leite por meio do analisador ultrassônico de 

leite da marca AKSO, em duplicata. 

Para a análise estatística não paramétrica, os dados foram comparados por meio do teste de qui-quadrado 

(X²), ao nível de 5% de significância. Utilizou-se o procedimento Chi-Square do pacote estatístico SAS (Versão 

9.3 do sistema SAS para Windowns). Os dados foram analisados por meio de regressão logística multivariada por 

meio do GLIMMIX do SAS.  

 

 



197                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O tempo de resfriamento não interferiu (P>0,05) na frequência relativa de casos positivos para LINA 

(Tabela 1), porém, observou-se aumento percentual dos casos de LINA (8,4%) com o aumento do tempo de 

resfriamento até 24 horas.  

Tabela 1 – Frequência relativa (%) da ocorrência de Leite Instável Não Ácido (LINA) em função do tempo de 

resfriamento, pela prova do alizarol a 72% 

Valores de P <0,05 na mesma linha e coluna diferem pelo teste de F. LINA = coagulação e acidez titulável entre 14 a 18º D.  

Este comportamento pode estar relacionado com a proliferação de bactérias psicrotróficas, que 

multiplicam-se em temperaturas igual ou inferior a 7°C (temperatura das amostras de leite do presente trabalho), 

aumentando as chances de instabilidade do leite (SANTOS; FONSECA, 2007; CEMPÍRKOVÁ; MIKULOVÁ, 

2009).  Estas bactérias hidrolisam a caseína sem alterar a acidez, podendo ser o fator desencadeador da 

instabilidade (SANTOS; FONSECA, 2007).  Segundo Muir (1996), quanto maior o tempo de armazenamento do 

leite em temperaturas de 7°C, maior a chance de alteração no produto final (leite pasteurizado, UHT e queijos), 

pela ação das enzimas microbianas. 

A composição do leite não diferiu quanto à ocorrência ou não de LINA (P>0,05) (Tabela 2). 

Tabela 2 – Valores médios de gordura, proteína, sólidos não gordurosos (SNG) e densidade de amostras de leite 

submetidas à prova do alizarol, com álcool 72%, na ocorrência ou não de Leite Instável Não Ácido (LINA) 

Parâmetro Negativo para LINA Positivo para LINA    P 

Gordura (%) 4,03 4,53 0,073 

Proteína (%) 3,04 3,02 0,521 

SNG (%) 8,26 8,16 0,462 

Densidade (g/mL) 1,031 1,031 0,751 

Valores de P <0,05 entre as médias na mesma linha diferem pelo teste F. 

Zanela et al. (2009) em estudo comparando leite estável e LINA, não encontraram alterações na 

porcentagem de gordura do leite. Marques et al. (2007) detectaram decréscimo de 0,1% para gordura e 0,2% para 

proteína bruta para amostras positivas para LINA. Os autores concluíram que mesmo com pequenas alterações na 

composição, o LINA apresenta valores considerados normais. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tempo de resfriamento do leite (3, 6, 24 e 48 horas) não interferiu nos resultados de ocorrência ou não 

de LINA, por meio do teste do alizarol, com álcool na concentração de 72%. Da mesma forma, a ocorrência de 

LINA não interferiu nos teores de gordura, proteína, sólidos não gordurosos e densidade do leite. 

Tempo de resfriamento (h) 

  3 6 24 48 
Negativo para LINA 64,3 63,1 55,9 65,5 
Positivo para LINA 35,7 36,9 44,1 34,5 

    P=0,5828  
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RESUMO 41. AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA DO LEITE E DA CONCENTRAÇÃO DO ÁLCOOL 

NO TESTE DO ALIZAROL SOBRE A OCORRÊNCIA DE LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO 

Regina Thais Bastos, Joslaine Aparecida Dezone, Caroline de Almeida Ribas, Fabiane Saad Talegnani, Priscila Judacewski, 

Thais Fatima Ferreira Neves, Victor Breno Pedrosa, Adriana de Souza Martins 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Com o propósito de assegurar a qualidade do leite, vigora o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Leite Cru Refrigerado (IN 76/2018). Entre os parâmetros mencionados, a acidez titulável do leite 

deve apresentar valores entre 0,14 a 0,18 g/ácido lático/100 mL de leite e estabilidade no teste do alizarol com 

álcool na concentração mínima de 72 %. A instabilidade do leite tem reflexos negativos para indústria, tornando o 

leite impróprio ao processamento térmico, devido à sua coagulação. A principal causa de instabilidade do leite é a 

acidez, porém, tem se observado casos em que o leite apresenta pH dentro da normalidade, mas instável na prova 

do alizarol. Neste caso, o leite é denominado Leite Instável Não Ácido (LINA). 

O LINA é definido como o conjunto de alterações físico-químicas do leite, sendo observado 

principalmente a perda da estabilidade da caseína ao teste do álcool (ZANELA et al., 2006). Entre as causas da 

ocorrência de LINA estão a nutrição do rebanho, a restrição alimentar, desordens metabólicas, entre outros. 

Fatores metodológicos também podem interferir nos resultados do teste, como a concentração do álcool, 

temperatura da amostra de leite e pH da solução. 

Com o intuito de selecionar o leite com maior estabilidade térmica, indústrias utilizam concentrações 

maiores de álcool no teste do alizarol. Porém, esse procedimento pode levar a ocorrência de resultados 

controversos, prejudicando o produtor e a indústria. Objetivou-se avaliar o efeito da temperatura do leite e da 

concentração do álcool na detecção do LINA por meio do teste do alizarol. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Escola Capão da Onça, pertencente à Universidade Estadual 

de Ponta Grossa-PR, de março a junho de 2018. Foram avaliadas semanalmente amostras de leite de 20 vacas da 

raça Holandesa e mestiças Holandês x Jersey x Illawarra, totalizando 189 amostras. As vacas foram ordenhadas 

duas vezes ao dia (8:00 e 15:00 horas) e mantidas em sistema semi-intensivo, sendo alimentadas três vezes ao dia. 

A dieta das vacas foi composta de silagem de milho à vontade e concentrado (55% de milho, 26% de farelo de 

soja, 15,5% de farelo de trigo; 3% de sal mineral e 0,5% de bicarbonato de sódio). Após ordenha da tarde as vacas 

eram conduzidas aos piquetes, os quais permaneciam até a manhã do dia seguinte.  

As amostras de leite de cada vaca foram armazenadas em frascos de 50 mL e transportadas em caixa de 

isopor com gelo ao laboratório. As amostras foram mantidas em estufa BOD (Biochemical Oxygen Demand) sob 

temperaturas controladas de 5 e 12ºC, para a realização das análises. A análise de acidez titulável 

(em graus Dornic) e o teste do alizarol foram realizados segundo a metodologia descrita por Tronco (2010). O 

teste do alizarol foi realizado com o álcool nas concentrações de 72%, 74%, 76% e 78%.  Amostras de leite 

com coagulação, independente da intensidade, e com acidez titulável entre 14 e 18°D, foram consideradas como 

LINA.  

A análise estatística para avaliação das temperaturas avaliadas foi realizada pelo teste não paramétrico 

binomial, com distribuição de Bernoulli. As concentrações do álcool no teste de alizarol foram avaliadas pelo 

teste Qui-quadrado (X²), ao nível de 5% de significância. Utilizou-se o procedimento Chi-Square, do pacote 

estatístico SAS (Versão 9.3 do sistema SAS para Windowns, SAS Institute Inc., Cary, 2014).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Houve diferença na ocorrência ou não de LINA em função da concentração do álcool utilizado no teste do 

alizarol (Tabela 1).  

Tabela 1 - Frequência relativa da ocorrência (positivo) ou não (negativo) de LINA (Leite Instável Não Ácido), por 

meio do teste do Alizarol, determinado sob diferentes concentrações do álcool 

Concentração do álcool (%) Negativo para LINA (%) Positivo para LINA (%) 

72 79,3 20,7 

74 72,7 27,3 

76 70,0 30,0 

78 63,3 36,7 

      P = 0,0242   
 

Valores de P <0,05 entre as médias na mesma linha e coluna diferem pelo teste Qui-quadrado (X²). 

O aumento na concentração do álcool levou ao aumento (P<0,05) dos casos de LINA. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2012) que mostraram que com a elevação das concentrações do 

álcool, a instabilidade da caseína se intensifica e, com isso, os casos de LINA aumentam. Molina et al. (2001) 

relataram que quando se utiliza concentração alcoólica elevada, a perda de estabilidade aumenta devido a 

alteração dielétrica do meio, havendo redução na repulsão das proteínas com cargas iguais e, devido sua 

aproximação, sofrem coagulação. 

A temperatura das amostras de leite não influenciou (p> 0,05) a ocorrência de LINA, em todas as 

concentrações de álcool utilizadas (Tabela 2). Na literatura, observa-se divergência de informações quanto à 

temperatura do leite recomendada para a realização do teste e também sua relação com a precipitação das 

proteínas.  

Tabela 2 – Frequência relativa da ocorrência de LINA em diferentes temperaturas e concentrações do álcool 

utilizado no teste do Alizarol 

Concentração do álcool (%) 
 Temperatura  

LINA 5º C 12º C P 

72 Negativo 83,3 75,6 0,2493 
 Positivo 16,7 24,4 

74 Negativo 73,6 71,8 0,8035 
 Positivo 26,4 28,2 

76 Negativo 70,8 69,2 0,8309 
 Positivo 29,2 30,8 

78 Negativo 62,5 64,1 0,8390 
 Positivo 37,5 35,9 

Valores de p <0,05 entre as médias na mesma coluna, diferem, pelo teste Qui-quadrado (X²). 

Costa et al. (2014), analisando a temperatura do leite na prova do álcool em diferentes concentrações, 

observaram que quanto maior a temperatura, maior a estabilidade das proteínas ao álcool, na concentração de até 

80%.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A temperatura de armazenamento do leite, de 5 e 12º C, não interferiu nos resultados da prova do alizarol 

na detecção do LINA. Por outro lado, o aumento da concentração do álcool de 72% para 78% deixou o teste mais 

rigoroso, aumentando os casos positivos para LINA, independente da temperatura.  
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RESUMO 42. ANÁLISE DO LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO (LINA) E SUA RELAÇÃO COM A 

COMPOSIÇÃO DO LEITE 

Joslaine Aparecida Dezone, Fabiane Saad Talegnani, Caroline de Almeida Ribas, Priscila Judacewski, Thais Fatima Ferreira 

Neves, Luiza Caroline Chiezi Mendes, Anderson de Araújo, Adriana de Souza Martins 

Universidade Estadual Ponta Grossa, Ponta Grossa, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
É crescente a preocupação das indústrias de laticínios com a qualidade da matéria-prima recebida, uma 

vez que esta irá influenciar nas características do produto final. Apesar dos avanços quanto a melhoria na 

qualidade, problemas com a instabilidade do leite ainda ocorrem, como o Leite Instável Não Ácido (LINA). 

O LINA é definido como um conjunto de alterações físico-químicas no leite, sendo observado 

principalmente a perda da estabilidade da caseína ao teste do álcool. Durante anos, a principal causa da perda da 

estabilidade do leite foi devido à ação de bactérias no leite causando acidez. Porém, com a melhoria da qualidade 

do leite devido a fatores como transporte adequado do leite e o armazenamento em tanques de resfriamento, 

problemas quanto à instabilidade do leite passaram a ser reavaliados (ZANELA et al., 2017).   

A instabilidade do leite reduz o tempo de validade do leite UHT (Ultra High Temperature), aumenta a 

fragilidade do coágulo e o tempo de coagulação por culturas e enzimas (SANTOS, 2001). As causas da 

instabilidade térmica do leite são diversas, como distúrbios metabólicos e nutricionais nos animais, desequilíbrios 

energéticos e protéicos, falhas na suplementação mineral e estádio de lactação (ZANELA et al., 2009). Outros 

fatores como a ocorrência de mastite, presença de colostro e de agentes desinfetantes no leite (SANTOS, 2001) 

também estão relacionados com a ocorrência de LINA. Objetivou-se avaliar ocorrência do LINA e sua relação 

com a composição química do leite e a contagem de células somáticas (CCS), por meio da prova do alizarol.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi desenvolvido na Fazenda Escola Capão da Onça, pertencente à Universidade Estadual 

de Ponta Grossa - PR. Foram avaliadas semanalmente amostras de leite de 20 vacas da raça Holandesa e mestiças 

Holandês x Jersey x Illawarra, totalizando 189 amostras. As vacas foram mantidas em sistema semi-intensivo, 

recebendo alimentação três vezes ao dia, sendo ordenhadas às 8:00h e às 15:00h. Os animais receberam silagem 

de milho e concentrado (55% milho, 26% farelo de soja, 15,5% farelo de trigo, 3% de suplemento mineral e 

vitamínico e 0,5% de bicarbonato de sódio) duas vezes ao dia, em comedouros coletivos, com água à vontade.  

As amostras de leite foram coletadas na ordenha da manhã e armazenadas em frascos de 50 mL, 

identificados e acondicionados sob refrigeração até o momento das análises laboratoriais. A prova do alizarol e a 

acidez foram determinadas seguindo a metodologia descrita por Tronco (2010). O pH foi analisado utilizando um 

potenciômetro digital. Os teores de proteína, gordura, lactose e sólidos totais, foram determinados por analisador 

ultrassonico portátil de leite (ASKO). Análise de ureia, por espectrofotômetro de infravermelho (B 2300 Combi, 

Bentley) e de CCS por Citometra de Fluxo (Somacount 500), sendo realizadas no laboratório da Associação 

Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Amostras com coagulação, independente da intensidade, 

e com acidez titulável entre 14-18°D, foram classificadas como LINA. 

A ocorrência ou não de LINA foi analisada por meio de regressão logística multivariada utilizando-se o 

procedimento GLIMMIX do pacote estatístico SAS (Versão 9.3 do sistema SAS para Windowns, 2014). Por meio 

da análise de variância (ANOVA) foi avaliada a composição do leite e a CCS e a ocorrência ou não de LINA, 

utilizando o teste de F, a 5 % de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Não houve diferença (p>0,05), na composição química e na CCS em função da ocorrência ou não de 

LINA (Tabela 1). Zanela et al. (2009) relataram que a porcentagem de gordura não varia em função do LINA.  

Tabela 01 – Composição química, CCS, pH e acidez titulável do leite em função da ocorrência (positivo) ou não 

(negativo) de LINA por meio da prova do alizarol 

Parâmetro Negativo para LINA Positivo para LINA 
P 

Gordura (%) 3,57 3,68 0,478 

Proteína (%) 3,23 3,19 0,415 

Lactose (%) 4,59 4,58 0,820 

CCS (cels/mL x 1.000) 695 335 0,519 

N-uréico (g/dL) 10,08 9,19 0,125 

pH 6,86 6,86 0,923 

Acidez titulável (
o
 Dornic) 17,4 16,57 0,081 

Valores de p <0,05 entre as médias na mesma linha, diferem pelo teste de F. LINA = leite com coagulação e acidez entre 14 a 

18º D. 

O teor de proteína não alterou (P>0,05) em função da ocorrência ou não de LINA, sendo este resultado 

semelhante ao encontrado por Marx et al. (2011). Segundo os autores, o LINA não exerce influência quantitativa 

nos teores de proteína. 

A lactose é o componente de menor variação. Segundo Fagnani et al. (2016), os teores de lactose 

normalmente são menores no LINA quando comparados ao leite normal, devido a atuação da lactose no equilíbrio 

osmótico. Com a redução deste componente há interferência no equilíbrio osmótico, aumentando a concentração 

de minerais no leite e, com isso a força iônica.  

Não houve diferença (p>0,05) nos teores de CCS em função da instabilidade do leite. De acordo com 

Zanela et al. (2009) não há relação de positividade entre a ocorrência de LINA e a CCS.  Para Machado (2010), a 

CCS pode influenciar na instabilidade do leite devido ao aumento da permeabilidade da glândula mamária, 

permitindo a passagem de componentes do sangue para o leite (cálcio, fósforo e cloro), que podem interferir na 

estabilidade. 

O leite apresenta acidez titulável entre 14-18°Dornic (BRASIL et al., 2015). Segundo Tronco (2010), a 

acidez pode ser influenciada pelo estádio de lactação, mastite, ação enzimática, composição do leite (caseínas, 

citratos, albumina), entre outros. Neste trabalho, a acidez titulável ficou dentro dos valores de normalidade. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ocorrência de casos de LINA no rebanho não está relacionada com as variações nos teores de gordura, 

proteína, lactose, N-uréico, CCS e acidez titulável no leite, quando se utiliza o álcool na concentração de 72%.  
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RESUMO 43. AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 
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INTRODUÇÃO: 
      A pecuária leiteira vem sendo marcada por um processo intenso de modernização, a todo momento 

surgem novas tecnologias que vão sendo agregada a cadeia de produção. O tanque de refrigeração é um 

equipamento destinado a armazenar e manter o leite em temperatura adequada na fazenda até o momento da 

coleta a granel (CBQL, 2002). Ele inibe a multiplicação de microrganismos, conserva a qualidade do leite e dos 

seus derivados, e reduz as perdas com leite ácido. A Instrução Normativa Nº 77 (BRASIL, 2018) estabelece a 

obrigatoriedade do resfriamento do leite na unidade de produção e no seu transporte a granel, com objetivo de 

conservar a sua qualidade até a chegada aos estabelecimentos. Considerando os diversos benefícios do tanque, nos 

últimos anos, houve uma acelerada adoção de programas de resfriamento do leite imediatamente após a ordenha 

incentivada pelos laticínios e pela normativa. 

       Dessa forma, os produtores rurais passaram a adquirir o tanque, o que foi um ponto crítico para os 

pequenos produtores, tendo em vista que muitos desses apresentam uma baixa escala de produção, o que 

inviabilizaria o investimento. A permanência dos pequenos produtores na atividade se deu pela estratégia de 

utilização de tanques de resfriamento de uso coletivo. No entanto muitas propriedades subutilizam seus tanques, 

diminuindo o seu aproveitamento e podendo acarretar problemas no equipamento e na qualidade do leite 

armazenado.  Portanto, este trabalho tem o objetivo de avaliar o uso dos tanques de resfriamento individuais e 

coletivos em fazendas leiteiras no Rio Grande do Norte. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram avaliados 44 tanques de expansão individuais (n=35) e coletivos (n=9) localizados nas 

mesorregiões Agreste, Litoral e Central do Rio Grande do Norte, no período de junho de 2018 a fevereiro de 

2019. Os dados foram obtidos através da verificação da capacidade nominal do tanque e da produção diária da 

propriedade. Os tanques individuais e coletivos foram classificados de acordo com sua capacidade nominal em 

pequeno (1000 – 1950 litros), médio (2000 a 2950 litros) e grande (a partir de 3.000 litros). O uso da capacidade 

do tanque, em percentual, foi obtido pela razão entre o volume de leite em litros produzido diariamente na 

propriedade e a capacidade nominal do tanque. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 A proporção de tanques em cada classe foi a seguinte: 40 e 33,33% pequenos, 31,42 e 44,44% médios e 

28,57 e 22,22% grandes, considerando os tipos individual e coletivo, respectivamente. 

Em 84% dos tanques são utilizados menos de 50% de sua capacidade nominal. Esses resultados 

demonstram que grande parte das propriedades possuem tanques maiores do que suas necessidades. Foi 

observado que 22,22% dos produtores com tanques coletivos e 17,14% com tanques individuais utilizam igual ou 

menos que 10% da capacidade nominal do tanque. O uso do tanque abaixo de 10% da sua capacidade nominal 

pode ocasionar uma homogeneização ineficiente pelo agitador e o congelamento do leite. Quando o leite ocupa 

entre 10% e 100% da capacidade do tanque, e a uma temperatura ambiente entre 5ºC e a temperatura de 

funcionamento ideal especificada, não deve se formar gelo sob o leite durante o arrefecimento ou durante o 

armazenamento (ISO, 1992). 
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O congelamento do leite pode provocar alterações em seu sistema coloidal, em que a maioria das 

alterações se deve à instabilidade físico-química podendo apresentar separações de gordura e coagulação proteica, 

rompendo a emulsão gordurosa devido à pressão desenvolvida durante o processo (CURI, 2002). Além da 

destruição da emulsão de gordura, o processo de congelamento diminui o número de moléculas dissolvidas no 

leite, podendo aumentar a crioscopia após o descongelamento. 

No total de seis tanques, utilizam mais que 50% da capacidade nominal, sendo apenas um coletivo e cinco 

individuais, evidenciando a subutilização da capacidade nominal da maioria dos tanques 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi constatada uma subutilização dos tanques de refrigeração na região estudada, o que demonstra 

ineficiência no planejamento da produção, nos investimentos e na rentabilidade das fazendas.  
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RESUMO 44.  EFEITO DO ESTÁGIO DE LACTAÇÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO 
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INTRODUÇÃO: 
Um número considerável de equinos tem sido criado em diversos países do mundo com objetivo de 

produzir leite (DANKÓW et al., 2006), dadas as propriedades nutricionais e terapêuticas deste produto. 

Consumido por 30 milhões de pessoas no mundo, o leite de éguas vem sendo estudado como sucedâneo lácteo em 

recém-nascidos e pré-maturos humanos (MALACARNE et al., 2002) além de ser frequentemente usado como 

suplemento dietético para cidadãos idosos, convalescentes e, principalmente, crianças alérgicas ao leite bovino 

(DANKÓW et al., 2006). 

Em média, o leite equino é composto por 6,5% de lactose, 1,8% de proteína, 1,0% de gordura e 440 

kcal/kg de energia (SANTOS et al., 2005). Apresenta perfil proteico desejado na alimentação humana devido à 

relação proteínas do soro : caseína e à estrutura espongiforme das micelas, que o tornam fisiologicamente mais 

digerível do que o leite bovino (EGITO et al., 2001).  

Idade, ordem de parto, peso corporal das éguas, dieta, condições ambientais e, sobretudo, estágio da 

lactação têm influencia sobre a composição química do leite (SANTOS & ZANINE, 2006; SALAMON et al., 

2009). Além destes fatores, a raça e a genética podem alterar a composição do leite equino (PIESZKA et al., 

2011). Assim, objetivou-se caracterizar, em aspectos físico-químicos, o colostro e o leite de éguas puras da raça 

Quarto de Milha de diferentes idades, ordens de parto e estágios de lactação.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram selecionadas 34 éguas puras em três diferentes haras do Rio Grande do Norte especializados na 

criação e seleção de cavalos da raça Quarto de Milha. As matrizes foram separadas em grupos de acordo com o 

estágio de lactação: terços inicial (7 a 60 dias pós-parto); terço médio (61 a 120 dias pós-parto); e terço final (121 

a 180 dias pós-parto). As coletadas aconteceram entre os meses de julho/2017 e setembro/2018.  

 Amostras de leite foram coletadas a partir do 7º dia pós-parto, com intervalos de 14 dias, e assim 

seguiram até o final da lactação (180 dias após o parto). No dia determinado para realização de coleta, o potro 

permaneceu separado da égua ao longo das duas últimas horas que antecediam o procedimento, a fim de que se 

garantisse a existência de volume de leite suficiente para amostragem acumulado no úbere. No momento da 

coleta, os três primeiros jatos de leite foram desprezados e, em seguida, o úbere foi totalmente ordenhado, sendo o 

leite colocado em um recipiente estéril. As amostras foram identificadas e acondicionados em caixa isotérmica 

contendo gelo artificial (4 a 8ºC) e encaminhadas para o Laboratório de Qualidade do Leite da UFRN 

(LABOLEITE). Para determinação da composição química, as amostras foram submetidas à análise eletrônica por 

absorção infravermelha no equipamento DairySpec FT Bentley
®.

  

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e submetidos à estatística descritiva e análise de 

variância pelo Teste F. Os grupos, divididos em função do estágio de lactação, foram comparados pelo teste 

Tukey, utilizando-se o nível de 5% de significância para o erro tipo I. As análises estatísticas foram realizadas 

com auxílio do pacote estatístico SAS (Statistical Analysis System). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Verificou-se efeito significativo do estágio de lactação sobre os teores de gordura, proteína total, caseína e 

extrato seco desengordurado (Tabela 1). 

Tabela 1. Efeito do estágio de lactação sobre a composição do leite de éguas da raça Quarto de Milha 

Variável (%) 
Dias em lactação 

7 - 60 61 - 120 121 - 180 

Gordura 0,61 ± 0,41
b
 0,85 ± 0,54

a
 0,70 ± 0,36

ab
 

Proteína total 1,94 ± 0,31
a
 1,69 ± 0,18

b
 1,53 ± 0,18

c
 

Caseína 1,47 ± 0,24
a
 1,27 ± 0,14

b
 1,15 ± 0,15

c
 

Lactose 6,62 ± 0,23 6,60 ± 0,30 6,64 ± 0,32 

Sólidos totais 10,11 ± 0,50 10,09 ± 0,73 9,86 ± 0,46 

Extrato seco desengordurado 9,49 ± 0,26
a
 9,29 ± 0,25

b
 9,20 ± 0,24

b
 

a, b, c
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05).  

Segundo Markiewicz-Keszycka et al. (2013), a evolução da lactação em éguas caminha para a produção 

de um leite rico em lactose, mas pobre em gordura, proteína e sólidos totais. Nesta pesquisa, os teores de gordura 

ao final da lactação foram superiores àqueles encontrados no início, contudo, foram inferiores aos 0,9% relatados 

por Burns et al. (1992) para o leite de éguas Quarto de Milha aos 150 dias de lactação, o que reafirma a 

dificuldade de esvaziamento total do úbere durante a coleta e a permanência de leite alveolar nas éguas avaliadas 

neste ensaio.  Em relação aos teores de proteína e suas frações, houve redução gradativa ao longo da lactação 

exatamente da forma relatada por Salimei e Fantuz (2012): decréscimo de 20 a 25% da proteína total entre os 28º 

e 150º dias de lactação, acompanhado de decréscimo de 20 a 30% da caseína dentro do mesmo período.   

 Destaca-se que as variações na composição do leite ao longo da lactação são imprescindíveis para ajustes 

no manejo nutricional de potros, dado o precoce desenvolvimento e rápido crescimento dos equinos nesta fase de 

vida (NRC, 1989). Some-se a estes fatos o expressivo desenvolvimento muscular da raça Quarto de Milha, que 

certamente exige incremento na ingestão de proteína para que não haja déficit nutricional e, consequentemente, 

prejuízos no desempenho animal.    

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estágio de lactação altera os teores de gordura, proteína total, caseína e extrato seco desengordurado do 

leite de éguas da raça Quarto de Milha. 
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INTRODUÇÃO: 
A redução do rebanho de animais da espécie asinina ocorreu em função do processo de mecanização 

agrícola que reduziu o uso dos animais de tração e, por consequência, os jumentos passaram a ser abandonados. O 

uso do leite asinino, seja para produção de queijos, iogurtes, ou até mesmo o consumo do leite in natura é uma das 

formas de trazer de volta a utilidade desses animais.  

O leite asinino é muito semelhante ao leite humano e o iogurte, por sua vez, é uma boa opção em função 

de suas características químicas e sensoriais de reconhecida aceitação pelo mercado consumidor. Diante disso, 

objetivou-se com este trabalho avaliar a aceitação sensorial e a intenção de compra de iogurtes de leite de jumenta 

elaborados em mistura aos leites bovino, bubalino e caprino adicionados de polpa de manga concentrada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O iogurte foi elaborado na Unidade de Processamento de Laticínios da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram desenvolvidas três formulações com leite da 

espécie asinina na concentração de 50%, acrescida de leite de outras espécies: JBV (leite de jumenta + leite de 

vaca), JBF (leite de jumenta + leite de búfala) e JCA (leite de jumenta + leite de cabra). Para elaboração dos 

iogurtes, foram adicionados 8% de açúcar aos leites das respectivas formulações e, em seguida, procedeu-se a 

pasteurização (85°C/15min), resfriamento (até 45°C), inoculação, incubação (45°C até atingir pH 4,6) e 

armazenamento (5°C). Após um dia sob refrigeração, os iogurtes foram saborizados com polpa concentrada de 

manga (15%). A análise sensorial foi realizada ao terceiro   dia de elaboração por 95 provadores não treinados 

mediante aplicação do teste de Escala Hedônica de 9 Pontos, ancorados nos extremos 1 (desgostei muitíssimo) e 9 

(gostei muitíssimo) para avaliação dos atributos aparência, aroma, consistência e sabor. O teste de Intenção de 

Compra foi feito com aplicação de escala de 1 (não compraria) a 5 (compraria). As amostras foram servidas de 

forma casualizada em copos descartáveis com código de três dígitos, para limpeza do paladar entre as amostras foi 

oferecido bolacha salgada e água. Para a análise estatística foi aplicado o teste de Tukey a 5% de significância, 

para comparação de médias, com auxílio do programa Statistica (versão 7.0). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados descritos na Tabela 1 mostram que ao terceiro dia de armazenamento, os grupos JBV e JBF 

foram semelhantes entre si (p>0,05) em todos os atributos avaliados e na intenção de compra e apresentaram 

médias superiores (p<0,05) ao JCA para consistência e intenção de compra. Aparência e aroma foram 

semelhantes para todas as formulações, com escores sensoriais entre “gostei ligeiramente” e “gostei 

regularmente”. A formulação JCA ficou com média mais baixa no atributo consistência quando comparado aos 

demais (p<0,05). Em relação ao sabor, apesar de apresentar média mais baixa, esta foi semelhante (p>0,05) ao 

JBV, no terceiro dia de vida de prateleira. As médias mais baixas alcançadas no iogurte JCA, provavelmente, 

foram influenciadas pela consistência mais fluida dessa formulação proporcionado pela presença do leite caprino. 
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Tabela 1. Avaliação sensorial de iogurtes de iogurte de leite de jumenta em mistura com leite bovino, bubalino de 

caprino. 

Formulações  Dias  Aparência  Aroma  Consistência  Sabor  
Intenção de 

Compra  

 JBV  3  6,67±1,47  6,68±1,51  7,19±1,54
a
  7,23±1,53

ab
  3,87±1,02

a
  

JBF  3  6,63±1,62  6,86±1,46  6,72±1,56
a
  7,36±1,45

a
  3,79±0,89

a
  

JCA  3  6,33±1,47  6,65±1,66  5,86±2,02
b
  6,82±1,68

b
  3,05±1,23

b
  

Resultados apresentados como médias + desvio padrão. a,b: médias na mesma coluna com diferentes letras representa 

diferença estatística significativa, conforme o teste de Tukey (p < 0,05). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os iogurtes de leite de jumenta adicionados de leite bovino, bubalino e caprino alcançaram boa aceitação 

sensorial no terceiro dia de armazenamento. 
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RESUMO 46. PERCEPÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE REALEZA- PR E REGIÃO SOBRE 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DO LEITE 
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INTRODUÇÃO: 
A agricultura familiar é patrimônio histórico e cultural do interior do país, sendo crucial para a economia. 

Dentro da agricultura familiar, a pecuária leiteira se destaca, onde as regiões Sudeste e Sul lideram na produção 

nacional. O Paraná é o terceiro maior produtor de leite, sendo responsável por 12,3% da produção nacional. A 

região Sudoeste do Paraná está em processo de consolidação no cenário leiteiro, tanto em produção quanto em 

produtividade, e por ser formada principalmente pela agricultura familiar demonstra o forte vínculo que a 

atividade leiteira tem com esta categoria, representando uma atividade de grande relevância, principalmente no 

que diz respeito à questão social, uma vez que a maioria dos produtores têm na pecuária leiteira sua principal 

fonte de renda.  

Mesmo diante de expectativas de crescimento, sabe-se que o sistema produtivo de leite conta com alguns 

fatores que, por vezes, comprometem sua viabilidade e a qualidade final do produto. Dentre estes fatores, pode-se 

mencionar as doenças atreladas às vacas leiteiras, como a mastite, que muitas vezes, está relacionada ao manejo 

utilizado com os animais tanto na ordenha quanto no ambiente, interferindo diretamente na qualidade do produto 

final que chega na mesa do consumidor.  

Conhecer adequadamente o sistema de produção é fundamental para garantir um produto de qualidade 

assim como assegurar melhor rentabilidade ao produtor. Diante disso, a presente pesquisa buscou conhecer a 

percepção dos produtores de leite de Realeza- PR e região sobre parâmetros de qualidade do leite.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul sob 

o protocolo número 95211518.6.0000.5564. 

O estudo foi realizado em Realeza e municípios próximos. Todos os produtores incluídos no estudo foram 

de propriedades leiteiras fornecedoras de leite para um laticínio da região, não havendo outro critério de inclusão 

ou exclusão dos produtores. 

Foi aplicado um questionário composto por questões objetivas referentes a características do rebanho, 

produção leiteira, manejo empregado, saúde da glândula mamária, controle da mastite e práticas de 

biosseguridade, seguindo a metodologia adotada por Da Costa et al. (2016) com algumas adaptações. Para avaliar 

a percepção e nível de conhecimento dos produtores, estes foram questionados acerca dos valores máximos de 

contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) impostos nas normativas em vigor, 

valores de CCS do tanque que caracterizariam problemas com mastite no rebanho, monitoramento da saúde da 

glândula mamária através de cultura microbiológica do leite do tanque, análise de CCS individual dos animais e 

uso de California Mastitis Test (CMT). 

O questionário foi aplicado de forma presencial aos produtores em casas agropecuárias e/ou nas 

propriedades rurais pelos integrantes do projeto.  

Os resultados obtidos pelos questionários foram tabulados utilizando uma ferramenta do Excel
®
 

conhecida como Tabela Dinâmica ou Pivot Table e realizada uma estatística descritiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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O estudo ocorreu entre dezembro de 2018 e junho de 2019, totalizando 225 produtores entrevistados. 

Observou-se que, 24,44% (55/225) dos entrevistados, afirmaram ter ciência dos valores máximos de CCS e CBT 

impostos nas normativas em vigor, 70,67% (159/225) responderam não ter conhecimento e outros 4,89% (11/225) 

não responderam esta pergunta.  Winck e Thaler Neto (2012) em seu estudo encontraram resultados inferiores, 

onde observaram que produtores de Santa Catarina ao serem questionados sobre a normatização da qualidade de 

leite, somente 2,4% afirmaram dominar o conhecimento  

Quando questionados sobre qual valor de CCS do leite do tanque de expansão consideravam que há 

problemas de mastite do rebanho, 72,89% (164/225) dos produtores não souberam responder, 1,33% (3/225) 

consideraram até 200.000 células/mL, 6,22% (14/225) de 200.001 a 400.000 células/mL, 9,33% (21/225) de 

400.001 a 750.000 células/mL, 4,89% (11/225) disseram considerar valores acima de 750.001 células/mL e 

5,33% (12/225) não quiseram responder a pergunta. Esses resultados evidenciam a carência de informação dos 

produtores da região. 

Dos produtores entrevistados, 87,11% (196/225) não realizavam controle individual para CCS e 86,67% 

(195/225) nunca realizou cultura microbiológica do leite do tanque de expansão. Langoni et al. (2017) citam a 

importância do monitoramento microbiológico nas propriedades não apenas para facilitar o tratamento, mas 

também para avaliar a prevalência de patógenos contagiosos ou ambientais e posteriormente conduzir os manejos 

preventivos. 

Quanto ao uso do CMT no rebanho, 55,11% (124/225) dos produtores nunca realizou o teste na 

propriedade, 1,78% (4/225) realiza somente na secagem dos animais, 8,89% (20/225) realiza uma vez por mês, 

16,44% (37/225) realiza mais de uma vez por mês e 17,78% (40/225) não responderam. O uso do CMT é uma 

ferramenta excelente para detecção de mastite subclínica, fundamental para auxiliar nas medidas de controle e 

prevenção de novos e atuais quadros de mastite. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, a partir dos resultados pode-se observar a carência de conhecimento dos produtores acerca dos 

parâmetros de qualidade do leite e seus limites máximos utilizados para a avaliação da mesma, bem como dos 

testes de triagem e diagnósticos que podem ser aplicados para verificar a ocorrência de mastite. Nota-se que há 

necessidade de oferta de conhecimento técnico e divulgação do conteúdo das normativas em vigor sobre CCS e 

CBT, a fim de melhorar a qualidade do leite oferecido ao consumidor, acompanhar a saúde da glândula mamária 

do rebanho e reduzir os prejuízos do produtor.  
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RESUMO 47.  MANEJO NO PERÍODO SECO DE VACAS LEITEIRAS EM REALEZA - PR E REGIÃO 

Julia Elisabett Klocoski Bolsonello, Angélica Link, Ana Aline Oliveira Kolcheski, Stefanie Lazzaretti, Ademir Roberto 

Freddo, André Lazarin Gallina, Maiara Garcia Blagitz, Karina Ramirez Starikoff 

UFFS, Realeza, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O período seco pode ser dividido em duas partes, a fase inicial, logo após a secagem até a terceira semana, 

e a fase final que seriam as três semanas que antecedem o parto. Este período é caracterizado pela recuperação da 

lactação. Neste momento, a vaca cessa sua produção leiteira, em decorrência da ausência de estímulos de ordenha, 

e promove desta forma o descanso da glândula mamária e regeneração de alvéolos, preparando o animal para a 

lactação subsequente.  

O período seco adequado é indispensável, pois a eficiência na produção da lactação seguinte está 

intimamente ligada com o tempo que o animal permanece neste período. Além disso, a duração afeta o estado 

energético de vacas periparturientes e o balanço energético negativo predispõe às doenças metabólicas, como a 

cetose, deslocamento do abomaso e hipocalcemia. 

No período de transição, caracterizado pelas três semanas antes e três semanas após o parto, ocorrem 

mudanças fisiológicas devido ao aumento nas exigências do organismo para a manutenção, crescimento do feto, 

tecidos anexos e produção de leite.  

Dessa maneira, devido a importância dessa fase na atividade leiteira, o objetivo deste trabalho consistiu 

em avaliar as práticas adotadas pelos produtores de leite de Realeza - PR e região durante o período seco dos 

animais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O presente trabalho foi aprovado sob protocolo 88506018.7.0000.5564 emitido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).  

Os dados foram obtidos por meio de aplicação de questionário aos produtores de leite de Realeza - PR e 

demais municípios da região, totalizando 225 produtores no período de dezembro de 2018 a junho de 2019, em 

que todos produtores são fornecedores de leite para um laticínio da região. 

O questionário abrangia perguntas referentes ao momento de decisão de secagem dos animais, como a 

secagem era realizada e a duração do período seco. Para aplicação do questionário os alunos se deslocaram até as 

propriedades e através de entrevista, os produtores respondiam aos questionamentos, logo após a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Após a coleta das informações, os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica (Excel
®
) e 

inseridos em Tabela Dinâmica, seguida da análise estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Dos resultados, 84,44% (190/225) relataram que a decisão de realizar a secagem dos animais é baseada na 

data prevista do parto, 13,78% (31/225) tomam a decisão com base na produção leiteira e os demais não 

responderam (1,78%, 4/225). 

Em relação a duração do período seco, 62,22% (140/225) dos produtores afirmaram que a duração desse 

período é superior a 60 dias. Segundo Cordioli et al. (2009), a prática de secar as vacas 60 dias antes do parto 

diminui a ocorrência de mastite no rebanho, consequentemente diminuindo a contagem de células somáticas do 

leite e melhorando a qualidade. Já um período curto, inferior a 40 dias, repercute em significativa perda de 

produção. 

O manejo de secagem relatado foi secagem abrupta em 19,11% (43/225), redução na frequência de 

ordenha em 34,22% (77/225) e modificação na dieta dos animais em 12,89% das respostas (29/225). Além disso, 
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24,44% (55/225) associam a diminuição da frequência de ordenha com a alteração da dieta, apenas 6,67% 

(15/225) associam secagem abrupta com alteração da dieta e 0,44% (1/225) associam a dieta, redução de oferta de 

água e da frequência de ordenha, os demais não responderam (2,22%, 5/225). 

Quando os produtores foram questionados sobre a utilização de algum tratamento no momento de 

secagem das vacas, 50,22% (113/225) responderam não fazer nenhum tratamento, 12,89% (29/225) fazem 

tratamento com bisnaga de antibiótico, 25,78% (58/225) faz uso de selante interno de teto, outros 8% (18/225) 

fazem uso de antibiótico e/ou selante e 3,11% (7/225) não responderam.  

Sabe-se que o tratamento com antibiótico no momento da secagem objetiva a cura de infecções 

subclínicas e a prevenção de novas infecções durante o período seco, haja visto que este tempo é de maior risco 

para a infecções por agentes ambientais (BRADLEY e GREEN, 2000), visto que nas primeiras semanas após a 

secagem a taxa de risco para novas infecções é muito alta. Sendo assim, procedimentos adequados no período 

seco associados à um ambiente devidamente confortável e limpo são medidas essenciais para o controle e 

prevenção de mastites (FERREIRA et al., 2015) e melhoria da qualidade do leite na lactação subsequente.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir dos resultados obtidos observa-se que as práticas adotadas pelos produtores de Realeza – PR e 

região durante o período seco possuem algumas técnicas de manejo inadequadas que possuem potencial de 

interferir na saúde do animal e na produção leiteira. Desta forma, mostra-se necessário instruir os produtores 

quanto ao manejo adequado dos animais nesse período, visando aumentar os índices produtivos e evitar 

problemas metabólicos pós-parto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRADLEY, A. J.; GREEN, M. J. A study of the incidence and significance of intramammary enterobacterial 

infections acquired during the dry period. Journal of dairy science, v. 83, n. 9, 2000. 

CORDIOLI, E.; OLDRA, A.; SCHMITT FILHO, A.L. Sistemas de Produção de Leite e Qualidade do Produto 

Final na Agricultura Familiar. Revista Brasileira de Agroecologia, v.4, n.2, 2009. 

FERREIRA, G. A. et al. Estratégias de prevenção da mastite bovina no período de transição. REVISTA 

VETERINÁRIA EM FOCO, v. 12, n. 2, 2015. 



213                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

RESUMO 48.  A ÁGUA UTILIZADA NAS PROPRIEDADES LEITEIRAS DA REGIÃO SUDOESTE DO 

PARANÁ 

Julia Elisabett Klocoski Bolsonello, Ademir Roberto Freddo, André Lazarin Gallina, Fabiana Elias, Fábio Luiz Bozza Filho, 

Maria Victoria Vasquez Guerrero Nunes, Larissa Akemi Yamasaki, Karina Ramirez Starikoff 

UFFS, Realeza, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Com as mudanças da realidade no campo e atividades agropecuárias é essencial que o abastecimento de 

água nas propriedades rurais seja de qualidade a fim de atender as exigências de humanos e animais. Assim, deve-

se obter uma fonte de água abundante para a produção de leite, logo, a disponibilidade de água diária para cada 

animal a ser ordenhado deve ser em torno de 100 litros e o ideal para cada litro de leite produzido que haja seis 

litros de água a ser empregados no processo produtivo. Para ser considerada potável, a água deve atender os 

padrões exigidos por normativa (Portaria 5/2017 do Ministério da Saúde) e de qualidade para ser usada na 

produção de leite (IN77/2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

Na cadeia produtiva do leite, a água é utilizada principalmente na higienização dos tetos dos animais em 

lactação e nos procedimentos de sanificação e limpeza dos equipamentos de ordenha e resfriadores. Em vista 

disso, a água não potável pode gerar contaminação do leite por microrganismos patogênicos, os quais também 

podem desencadear enfermidades nas vacas leiteiras, a exemplo da mastite, que prejudica o desempenho 

produtivos desses animais.  

Se a água for de má qualidade há riscos potenciais para a saúde única, ou seja, saúde animal, humana e 

ambiental. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a origem e disponibilidade da água fornecida aos animais e 

utilizada na ordenha dos animais e limpeza dos equipamentos de ordenha. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul 

por meio do protocolo 88506018.7.0000.5564 e conduzida conforme os princípios éticos.  

Para a obtenção dos dados foi elaborado um questionário aplicado a 207 produtores de leite da região 

Sudoeste do Paraná no período de dezembro de 2018 e junho 2019. 

O questionário foi aplicado por um entrevistador que se deslocava até as propriedades leiteiras. As 

perguntas feitas foram: 1) origem da água utilizada na rotina de ordenha, 2) fonte da água fornecida às vacas 

leiteiras, 3) se realizavam ou não análises ou tratamento tanto na água utilizada nos procedimentos de ordenha e 

limpeza dos equipamentos quanto na água para dessedentação animal.  

Após a coleta, os dados foram tabulados em planilha eletrônica e submetidos à análise estatística 

descritiva (resultados expressos em porcentagem). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Em relação a origem da água utilizada na ordenha das propriedades visitadas, em 40,98% das 

propriedades a água era oriunda de poço comum, 33,66% de curso d’água de origem natural (rio ou fonte), 

23,41% de poço artesiano, 0,98% recebia água da companhia de abastecimento público, 0,49% dos produtores 

tinham poço comum e artesiano e 0,49% utilizavam água do poço artesiano e de origem natural. Os produtores 

rurais tendem a optar por águas de poço próprio, porque têm a concepção que estas fontes não têm adição de 

compostos químicos e seriam de qualidade superior em comparação àquelas de abastecimento público tratadas 

(BORTOLI et al., 2017). 

Quanto a origem da água para dessedentação animal, 55,07% das propriedades ofertavam aos animais 

água sem tratamento em bebedouros e somente 4,83% forneciam água clorada em bebedouros. Já em 31,4% das 

propriedades os animais ingerem água de fontes naturais (rio, córrego e açude). Segundo Bortoli et al. (2017), as 
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principais fontes de água disponíveis para as vacas leiteiras beberem não passam por tratamento e tem origem em 

banhados, córregos, açudes e poços construídos pelos produtores. 

A maioria dos produtores (85,37%) não realiza tratamento na água, estando em desacordo com as 

normativas que exigem cloração da água. Assim, 14,63% afirmaram realizar tratamento na água utilizada nos 

procedimentos de limpeza e ordenha. Quando questionados se já realizaram análises microbiológicas ou físico-

químicas na água utilizada, 31,71% afirmaram realizar e 68,29% dos produtores nunca realizaram análises na 

água da propriedade. Esses dados corroboram com Polegato e Amaral (2005), em que o tratamento e análises da 

água das propriedades não eram realizados por 90% dos entrevistados.  

Nessas condições, um dos principais agentes patogênicos que pode ser encontrado é a Escherichia coli, 

indicador de contaminação fecal. Stepaniak et al. (2018) verificaram a presença da E. coli em amostras de água e 

leite da mesma propriedade na região Sudoeste do Paraná, e reiteram que a contaminação da água influencia 

diretamente na contaminação do leite.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A maior parcela dos produtores entrevistados não realiza tratamento e nunca realizou análises na água 

utilizada para a rotina de ordenha e dessedentação animal. Dessa forma, por não realizar cloração da água, não 

estão atendendo os padrões das normativas estabelecidas, assim, contribuem com o risco de disseminação de 

patógenos e consequente contaminação do leite. Portanto, denota-se que há a necessidade de disseminar 

informações de educação em saúde aos produtores, evidenciando a importância de se ter água de boa qualidade 

para consumo animal e humano e manutenção de procedimentos de ordenha adequados, visando, assim, evitar 

riscos à saúde única. 
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RESUMO 49.  IMPORTÂNCIA DO DESCARTE DOS TRÊS PRIMEIROS JATOS NA OBTENÇÃO DE 

UM LEITE DE QUALIDADE 

Naiara Vitoria Ferreira Cortes Koprovski, Larisa Gobato, Cleiri Maieli Capeletti, Débora Santos Amâncio, Heloísa Busatta, 

Rodrigo Mateus Souza, Christian Carpeggiani Giotto, Karina Ramirez Starikoff 

UFFS, Realeza, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Em virtude da sua importância econômica, a produção leiteira vem assumindo uma das atividades 

econômicas de maior importância no país, principalmente como atividade da agricultura familiar. O leite é um 

alimento rico em nutrientes assumindo o posto de mais nobre dos alimentos. Com o aumento na produtividade, 

também é almejado melhorar os padrões de qualidade, buscando atender a legislação sanitária em vigor. 

A higiene, sanidade e o manejo dos animais contribuem diretamente para a obtenção de uma maior 

quantidade e melhor qualidade do leite. Dessa maneira, a contagem de células somáticas - CCS é reflexo da 

qualidade do leite produzido, sendo que os valores elevados correspondem a diminuição da vida útil do leite e de 

seus derivados acarretando em grandes prejuízos a toda cadeia. 

As células somáticas do leite são constituídas por células epiteliais e de defesa (leucócitos), sendo que a 

maior quantidade está presente nos três primeiros jatos de leite e quando não desprezados corretamente acabam 

por causar a elevação dos seus valores no leite total influenciando negativamente a qualidade dos produtos 

derivados. 

 Esse trabalho teve como objetivo a investigação da influência dos valores de CCS no desprezo dos três 

primeiros jatos como intenção de conscientizar os produtores atendidos pelo Programa de Educação Tutorial 

(PET) - Medicina Veterinária/Agricultura Familiar sobre a obtenção de um leite de qualidade e fomentar a 

permanência destas propriedades na atividade.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O PET presta assistência à quatro propriedades leiteiras do município de Realeza-PR, que possuem em 

média um rebanho de 24 animais com produção média de 19,75 litros/vaca/dia.  

Foram coletadas assepticamente duas amostras de leite cru de cada propriedade (A, B, C e D): uma do 

tanque de expansão e outra da caneca de fundo escuro, com leite proveniente dos três primeiros jatos do total de 

animais ordenhados. As amostras foram coletadas no decorrer das visitas técnicas realizadas no mês de junho de 

2019. Após a coleta as amostras foram imediatamente encaminhadas ao laboratório da Universidade Federal da 

Fronteira Sul, campus Realeza, conservadas em frasco plástico sob refrigeração. 

A contagem das células somáticas foi realizada por meio de microscopia direta usando do método 

de Prescott e Breed (1910). Para tanto, as lâminas foram confeccionadas em duplicata com esfregaço, após 

período de secagem de 24h foram fixadas em metanol e coradas usando do corante de May-Grunwald e 

posteriormente solução de Giemsa. 

A análise foi realizada em microscopia de campo claro no equipamento Olympus CX21. A contagem 

leucocitária total das lâminas efetuou-se em 100 campos visuais usando objetiva de 1000X em imersão, o valor 

obtido foi multiplicado pelo fator microscόpico previamente calculado (BLAGITZ et al., 2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Após a realização das análises os resultados de CCS entre os três primeiros jatos de leite e o leite do 

tanque de expansão, respectivamente, nas propriedades A foi de 4.740.000 (cels/mL) e 2.262.000 (cels/mL); B foi 

de 796.333 (cels/mL) 292.000 (cels/mL); C de 406.000 (cels/mL) 126.000 (cels/mL); e D de 1.020.000 (cels/mL) 

712.000 (cels/mL). 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2018000400773&script=sci_arttext#B20
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2018000400773&script=sci_arttext#B20
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2018000400773&script=sci_arttext#B2
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2018000400773&script=sci_arttext#B2
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-736X2018000400773&script=sci_arttext#B2


216                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

As amostras do tanque de expansão das propriedades B e C apresentaram-se satisfatórias em relação a IN 

76/2018, que preconiza que o leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar no 

máximo 500.000 CS/mL, já as amostras das propriedades A e D estão além do valor estipulado pela legislação.  

O desprezo dos três primeiros jatos é recomendado como manejo rotineiro de ordenha pelo grupo PET. 

Balestrini e Pasqualotto (2011) ao comparar a influência direta do descarte dos três primeiros jatos sobre o CCS 

do tanque constatou que é de baixa relevância quando em rebanhos pequenos, de baixa ou média produção. No 

entanto, esta prática se faz importante para a visualização direta do leite, podendo reduzir de forma indireta a CCS 

do rebanho, uma vez que representa um importante método de diagnóstico para mastite nas propriedades rurais 

(MORAES, 2017).  

Os primeiros jatos apresentam altas contagens de microrganismos e sua eliminação diminui a 

contaminação dos equipamentos, utensílios de ordenha e no leite, contribuindo para qualidade do produto final e 

sanidade do úbere (FDA, 2007).   

Os valores elevados de CCS no leite estão atrelados a falhas na realização das boas práticas de ordenha e 

a sugestão da aplicação das mesmas pode proporcionar a redução considerável destes valores. Outras medidas 

também podem ser tomadas, como por exemplo a eliminação de animais que apresentam mastite crônica (BOZO, 

2013).  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a realização deste estudo foi possível concluir que os três primeiros jatos de leite apresentam CCS 

superior à contagem de células do leite do tanque, portanto, quando estes são adicionados junto ao restante do 

leite ordenhado, a contagem final de células tende a ser maior, reduzindo a qualidade do produto. O descarte dos 

primeiros jatos de leite se torna uma prática importante e sua implantação é justificada especialmente quando se 

objetiva produzir um alimento de qualidade, que além disso, esteja de acordo a legislação vigente, permitindo a 

permanência dos produtores atividade leiteira.  
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RESUMO 50. ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF) EM 4 MINI USINAS DE 

LEITE DE CABRA NA REGIÃO DO CARIRI 

Iara Nunes de Siqueira, Filipe Jordão Pereira de Medeiros Filipe Medeirs, Aline Antas Cordeiro Cavalcanti, Joyce Galvão de 

Souza, Débora Luíse Canuto de Sousa, Samuel Fernandes Garcia, João Carlos Taveira, Marcia Almeida de Melo  

Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O leite é considerado um alimento extremamente nutritivo e bastante consumido no Brasil e no mundo. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram industrializados 19.403 litros de 

leite no estado da Paraíba no primeiro trimestre de 2019 (IBGE, 2019). Com a alta taxa de crescimento 

populacional, as preocupações com as matérias primas vêm aumentando, tal fator demonstra a importância de 

medidas que previnam e dificultem a contaminação de alimentos e que melhorem a produção, evitando 

desperdícios e perdas produtivas. 

Os programas de BPF são de extrema importância para indústrias alimentícias que almejam produtos de 

qualidade com níveis adequados de segurança. É um quesito da legislação vigente, estando incluso nos programas 

de segurança alimentar. O programa elabora planos de controle e sugestões do manuseio e estocagem da matéria 

prima, de como deverá ser as edificações e infraestrutura da indústria, além de elaborar mecanismos para o 

controle de pragas, higiene dos trabalhadores, condições ambientais, higienização de equipamentos, entre outros 

(MACHADO et al., 2015). 

Segundo a RDC nº 275/02 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os estabelecimentos 

produtores ou industrializadores de alimentos devem atender de imediato a todos os itens discriminados na lista 

de verificação das boas práticas de fabricação. 

Esse trabalho teve como objetivo de realizar uma análise do nível de boas práticas de fabricação utilizados 

em quatro usinas de pequeno porte, de leite de cabra, na região do cariri paraibano por meio da aplicação de uma 

lista de verificação proposta pela ANVISA. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado em miniusinas de leite de cabra na região do Cariri paraibano, nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2019. Os estabelecimentos foram identificados como A, B, C e D, sendo realizada uma vistoria em 

cada mini usina. 

As avaliações do nível e percentual das BPFs ocorreram por meio de observação direta, aplicando lista de 

verificação proposta pela resolução RDC nº 275/02 ANVISA (BRASIL, 2002), que possui tópicos e subtópicos 

relacionados a edificações e instalações, equipamentos, moveis e utensílios, manipuladores, produção e transporte 

do alimento e documentação.  

Este check list possui 3 respostas (sim, não e não se aplica) que foram marcadas de acordo com as 

observações. Quando a usina estava de acordo com a legislação era marcado sim, quando a usina não estava de 

acordo com a legislação vigente era marcado não, e não se aplica quando o quesito não influencia nas BPFs. 

A metodologia utilizada por Oliveira, Silva e Carvalho (2018), o cálculo percentual de conformidades e 

não conformidades foram atribuídas pontuações para cada quesito. Quando a usina estava de acordo com a 

legislação, foi atribuída pontuação 1,0 quando a usina não estava conforme, a pontuação utilizada foi 0,0. As 

respostas que não se aplicaram foram desconsideradas e diminuídas do total de itens avaliados. O cálculo da 

porcentagem de itens em acordo foi realizado por meio da seguinte equação: 

  Itens conformes % =                  Total de conformes           x 100 

                                      Total de itens – itens não se aplica 
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As usinas foram classificadas com base nos seus percentuais, de acordo com a RDC, ANVISA em grupos 

de baixo risco (os que atenderam de 76 a 100% de conformidades), de médio (51 a 75% de conformidades) e 

grupos de alto risco (0 a 50% de conformidades). Os itens de verificação foram apresentados em valores absolutos 

e percentuais utilizando estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Foi observado nesse presente estudo que nenhuma miniusina apresentou alto risco à segurança alimentar, 

de acordo com os níveis percentuais analisados. Assim como demonstrado na tabela 1, as mini usinas A e C foram 

enquadradas em grupos que oferecem médio risco e as mini usinas B e D em grupos de baixo risco. 

  

Tabela 1. Resultados percentuais de conformidades avaliadas e suas respectivas classificações quanto ao nível de BPF na 

mini usinas no cariri paraibano.   

Usinas Conformidades (%) Classificação 

A 67,10 Médio risco 

B 90,13 Baixo risco 

C 73,85 Médio risco 

D 79,73 Baixo risco 

As mini usinas avaliadas processavam cerca de 800 a 3.200 litros de leite, sendo esse leite levado por 

pequenos produtores da cidade ou região em que a usina se encontrava. Todas as usinas em questão eram 

registradas no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

Oliveira, Silva e Carvalho (2018), em trabalho realizado com oito estabelecimentos de fabricação de 

queijo de coalho constatou que, dos estabelecimentos apenas dois se enquadraram em grupos de baixo ou médio 

risco, sendo os outros seis classificados como de alto risco. 

Quintão et al., (2013) em estudo realizado em um laticínio no município de Rio Pomba/MG, constataram 

que o mesmo estava com apenas 48,7% de conformidades, classificando-o como ruim e impróprio para o 

processamento de alimentos, sugerindo que haja mais fiscalização por parte dos órgãos competentes pelo fato 

dessas inadequações poderem comprometer a saúde do consumidor final. 

Tonini (2014), em análise dos níveis de BPF realizados em 4 laticínios do estado do Espirito Santo, 

classificou os estabelecimentos como satisfatórios (76 a 100% de conformidades), regular de (51 a 75%) e em 

insatisfatório (0 a 50% de adequação), encontrando resultados semelhantes ao do presente estudo, onde dois 

laticínios apresentaram conformidades superiores a 76%, sendo classificados como satisfatórios e outros dois que 

obtiveram percentuais entre 51 e 75%, foram classificados como regulares.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A lista de verificação aplicada mostrou-se eficiente para avaliação das usinas, abordando pontos 

importantes para uma produção de qualidade no que diz respeito à segurança alimentar. Assim sendo, constatou-

se que das usinas analisadas apenas B e D obtiveram pontuação considerada satisfatória, oferecendo baixo risco a 

segurança alimentar. As usinas A e C deverão corrigir itens que não estão em conformidades a fim de alcançar 

porcentagens acima de 75% para se enquadrarem como satisfatórias. As mini usinas que na análise dos itens não 

obtiveram níveis satisfatórios precisam realizar correções que aumentem o seu percentual de conformidades e 

consequentemente a qualidade do produto. 
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RESUMO 51. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO LEITE DE CABRA IN 

NATURA E PASTEURIZADO DO CARIRI PARAIBANO 

Iara Nunes de Siqueira, Aline Antas Cordeiro Cavalcanti, Daneelly Henrique Ferreira Freire , Débora Luíse Canuto Sousa, 

João Carlos Taveira, Samuel Fernandes Garcia, Filipe Jordão Pereira de Medeiros, Marcia Almeida de Melo  

Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A caprinocultura é uma das principais atividades socioeconômicas para região Nordeste, principalmente 

no semiárido brasileiro, que concentra 90% do efetivo do rebanho nacional (IBGE, 2017). O consumo do leite 

caprino tem aumentado pela procura por produtos diferenciados e também por ser uma alternativa alimentar para 

pessoas sensíveis ao leite de vaca, além de ser uma ótima fonte de cálcio e proteína de alto valor biológico 

(SILVA et al., 2011). Devido à riqueza nutricional do leite, este se torna um meio ideal para o crescimento de 

diferentes microrganismos. Com isso, a microbiota inicial influencia enormemente na qualidade do leite e, 

consequentemente, nos produtos com ele fabricados, pois a deterioração é determinada pelo número e tipo de 

microrganismos presentes (SUAREZ e FERREIROS, 1991). No Brasil, os parâmetros de qualidade e as 

exigências de produção do leite de cabra estão contidos na Instrução Normativa nº 37/2000, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2000) que regulamenta, além das condições de 

produção, a identidade e os requisitos mínimos de qualidade do leite destinado ao consumo humano em âmbito 

nacional. Desta forma, observa-se que, se houver falta de cuidados higiênicos na cadeia produtiva ocorrerá a 

obtenção de leite com alta contagem microbiana, de qualidade duvidosa e fora dos padrões exigidos pela 

legislação, o que aumenta a probabilidade de riscos à saúde humana (SILVA et al., 2017). Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica do leite de cabra in natura e pasteurizado de miniusinas do 

cariri paraibano.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Este trabalho foi desenvolvido durante o período de janeiro a fevereiro de 2019 em quatro miniusinas de 

leite de cabra no Cariri paraibano. Foram coletadas amostras do leite do tanque in natura e pasteurizado, 

totalizando em oito amostras. As amostras foram submetidas às análises microbiológicas de acordo com a 

American Public Health Association (APHA, 2001). Para a contagem presuntiva de coliformes totais, realizaram-

se diluições sucessivas em tubos com caldo lauril sulfato contendo tubos de Durhan invertidos e incubados à 35ºC 

durante 24 a 48 horas. Os tubos positivos foram repicados para caldo Bile Verde Brilhante 2% para o teste 

confirmatório. Para a contagem de coliformes termotolerantes utilizou-se o caldo Escherichia coli oriundos dos 

tubos positivos do caldo laurel sulfato, sendo mantidas em temperatura à 45ºC durante 24 a 48 horas. As 

contagens de mesófilos e psicrotróficos foram realizadas em duplicata em ágar Padrão para Contagem (PCA), 

incubadas a 37ºC/24-48 horas e a 7°C/10 dias, respectivamente. Os resultados das análises microbiológicas foram 

avaliados de forma descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A IN n° 37 (BRASIL, 2000), o leite quando cru não deve ter uma carga de bactérias aeróbias mesófilas 

superior a 5 x10
5
 UFC/mL. Quando pasteurizado, produto não deve ultrapassar 5 x 10

4
 UFC/mL; coliformes a 

35ºC, admite-se uma carga máxima quando pasteurizado de 4 NMP/mL; coliformes a 45ºC, este limite é de 1 

NMP/mL. Valores para bactérias aeróbias mesófilas de leite cru variaram de >2,5 x 10
2
   4,5 x 10

6
 

UFC/mL, pasteurizado variaram de >2,5 x 10
2
 a 8,3 x 10

2
 UFC/mL, estando duas amostras de leite cru em 

desacordo com o padrão. Segundo Mendes et al. (2009), bactérias aeróbias mesófilas são verificadas, em 

situações com falta de condições básicas de higiene. Psicrotróficos variaram de zero a 2,4 x 10
6
 para o leite cru e 

de zero a 9,3 x 10
5
 para leite pasteurizado. Microrganismos psicrotróficos são importantes devido a produção de 
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enzimas termorresistentes. Os valores para coliformes a 35°C e a 45°C variaram de <3 a 240 NMP/mL e 2,4 x 10
2
 

a 2,4 x 10
3
 NMP/mL para leite cru; e de ≥2400 NMP/mL   de <3 a 2,4 x 10

2
 a para leite pasteurizado, 

respectivamente. Três amostras de leite pasteurizado apresentaram valores acima dos limites para os coliformes a 

35°C e 45°C.  

Tabela 1. Presença de Mesófilos, Psicrotróficos, Coliformes  35°C,  a 45°C em leite de cabra in natura e 

pasteurizado do Cariri paraibano. 

 
Amostras 

Mesófilos 

(UFC/mL) 

Psicrotróficos 

(UFC/mL) 

Coliformes  35°C 

(NMP/mL) 

Coliformes  45°C 

(NMP/mL) 

Leite  pasteurizado 

1 

2 

3 

4 

8,3 x 10
2
 

>2,5 x 10
2
 

>2,5 x 10
2
 

4,3 x 10
2
 

6,0 x 10
1
 

0 

9,3 x 10
5
 

0 

46 

2,4 x 10
2
 

<3 

93 

1,1 x 10
2
 

2,4 x 10
2
 

<3 

1,1 x 10
2
 

Leite in natura 

5 

6 

7 

8 

4,5 x 10
5
 

1,2 x 10
6
 

>2,5 x 10
2
 

>2,5 x 10
2
 

1,7 x 10
5
 

0 

>2,5 x 10
2
 

2,4 x 10
6
 

≥2,4 x 10
3
 

≥2,4 x 10
3
 

≥2,4 x 10
3
 

≥2,4 x 10
3
 

≥2,4 x 10
3
 

2,4 x 10
2
 

≥2,4 x 10
3
 

≥2,4 x 10
3
 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os níveis de contaminação do leite de cabra in natura e pasteurizado recebido e produzido nas miniusinas 

do Cariri paraibano inferem possíveis falhas no processo de obtenção, transporte, armazenamento e/ou 

processamento destes produtos. Necessitando de medidas para diminuir essa contaminação e desta forma garantir 

a segurança alimentar. 
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RESUMO 52. Staphylococcus SPP. ENTEROTOXIGÊNICO ORIUNDOS DE LEITE CAPRINO 

Daneelly Henrique Ferreira Freire
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, Natanael de Souza Silva 

1
, Iara Nunes de Siqueira

1
, Priscylla Carvalho Vasconcelos ², 

Núbia Michelle Vieira da Silva
2
, Celso José Bruno de Oliveira

2
, Marcia Almeida de Melo

1
 

1
Universidade Federal de campina Grande, Patos, Brasil. 

2
Universidade Federal da Paraíba, Areia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Os Staphylococcus e suas enterotoxinas são os principais agentes etiológicos envolvidos nas intoxicações 

alimentares mundialmente. Suas enterotoxinas são termoestáveis e as clássicas (SEA-SEE) são as principais 

responsáveis por surtos de intoxicações (JARRAUD et al., 1990), embora as novas (SEG-SEU) também possam 

causar (JARRAUD et al, 1999). 

Os staphylococcus spp. são os patógenos comumente isolados em casos de infecção intramamária em 

caprinos (VIEIRA et al. 2018), esses agentes caracterizam-se por serem potencialmente produtores de 

enterotoxinas estafilocócicas (ES) que representam riscos a saúde pública.  

Dessa maneira, objetivou-se com este estudo avaliar a segurança microbiológica do leite de cabra, 

considerando a ocorrência de genes codificadores de enterotoxinas produzidas por Staphylococcus spp. 

procedentes de mastite caprina subclínica, no estado da Paraíba, Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram coletadas 330 amostras de leite caprino em 25 propriedades da região leiteira caprina da Paraíba-

PB com finalidade de isolamento microbiológico. As amostras foram cultivadas em ágar sangue ovino 5%. Os 

microrganismos isolados foram submetidos a prova de catalase e teste de Gram. Um total de 105 amostras 

apresentaram características do gênero Staphylococcus spp. Que foram submetidos à Reação de Cadeia em 

Polimerase (PCR) para detecção de genes enterotoxigênicos. 

O DNA genômico foi extraído com Fenol:Clorofórmio:Álcool isoamílico (FRITSCH et al, 1989). Foram 

realizadas PCR individuais objetivando identificar genes sea, seb, sec, sed, see, seg, seh e sei. As reações 

possuíam volume final de 50μL, foi usado PCR SuperMix (Invitrogen, Brasil) com 0,4mM de cada primer. A 

sequência dos primers e os tamanhos dos produtos da PCR estão evidenciados na Tabela I. A amplificação foi 

realizada por termociclador que obedeceu a seguinte programação para todos: um ciclo inicial de 95°C por 5 

minutos seguidos por 30 ciclos com etapas de desnaturação a 95°C/30 segundos, anelamento a 55°C/75 segundos 

e uma extensão a 72°C/30 segundos. Uma extensão final a 72°C por 5 minutos.  

Os géis de agarose a 1,5% foram visualizados em transiluminador após a coloração em solução de Gel 

Red (Uniscience). A presença ou ausência das bandas foram analisadas em luz ultravioleta. Os controles positivos 

das reações incluíram S.aureus American Type Culture Collection (ATCC) 13565 (sea), S. aureus ATCC 14458 

(seb), S. aureus ATCC 19095 (sec, seh, seg e sei), S. aureus ATCC 23235 (sed), S.aureus ATCC 27664 (see), Foi 

utilizada análise estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
De um total de 330 amostras, houve crescimento de 105 Staphylococcus spp. os quais foram testados por 

PCR para detecção de genes de enterotoxinas estafilocócicas (ES) clássicas (a, b, c, d e e) e novas (g, h e i). Os 

resultados são mostrados na tabela II. 

A presença de genes foi identificada em oito Staphylococcus (7,6%), destes três apresentaram sec e cinco 

seh, três amostras apresentaram o gene sec e seh simultaneamente, indicando a capacidade enterotoxigênica dessa 

espécie em isolados de leite caprino. Os genes a, b, d, e, g e i não foram observados. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Lyra et al. (2013) ao pesquisar genes enterotoxigênico de Staphylococcus no cariri 

Paraibano, identificou nove cepas toxigênicas, relatando sec como o gene de maior frequência entre as 
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enterotoxinas clássicas, confirmando que este gene é comumente encontrado em Staphylococcus de origem 

caprina.  

Entre as novas SE (seg, seh e sei), o gene seh foi encontrado em 62,5%. Em outros estudos realizado na 

região do cariri paraibano não revelou a ocorrência do gene seh (FERREIRA et al, 2014; LYRA et al, 2013) 

caracterizando um novo fator de virulência nas cepas isoladas na região. 

Tabela I. Presença de genes enterotoxigênicos 

Genes                                         Amostras 

Sea                                                 0 

Seb                                                 0 

Sec                                                 3 

Sed                                                 0 

See                                                 0 

Seg                                                 0 

Seh                                                 5 

Sih                                                  0 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A produção de enterotoxinas por Staphylococcus spp. oriundos de leite caprino mastítico representa risco 

potencial à saúde pública, sendo capaz de causar intoxicações alimentares aos consumidores deste produto, uma 

vez que as toxinas podem resistir ao tratamento térmico do leite.  
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RESUMO 53. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MINI 

USINAS DE LEITE DE CABRA NO CARIRI PARAIBANO 

Iara Nunes de Siqueira , Aline Antas Cordeiro Cavalcanti, Débora Luíse Canuto de Sousa, Daneelly Henrique Ferreira Freire, 

Filipe Jordão Pereira de Medeiros, João Carlos Taveira, Samuel Fernandes Garcia, Marcia Almeida de Melo  

Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A higienização na indústria de alimentos se insere dentro das boas práticas de fabricação e dos programas 

de garantia da qualidade, visando a obtenção de alimentos seguros, particularmente sob os aspectos 

microbiológicos, além de contribuir para a manutenção das características sensoriais e nutritivas desses alimentos 

(ANDRADE, 2008). Nas diversas etapas que levam à obtenção dos produtos processados, os alimentos estarão 

sujeitos a contaminação por diferentes microrganismos, provenientes de manipulação inadequada, contato com 

equipamentos, superfícies e utensílios não corretamente sanificados, ou mesmo procedentes do ambiente 

(ROITMAN et al., 1988). Diante disso, o Ministério da Agricultura instituiu os Procedimentos Padronizados de 

Higiene Operacional (PPHOs) de acordo com a resolução DIPOA/SDA Nº 10, de 22 de maio de 2003, onde os 

PPHOs na indústria de leite têm como objetivo normatizar os procedimentos de higiene (BRASIL, 2003). Tendo 

em vista a implementação desta resolução, é de fundamental importância que os envolvidos no setor recebam 

orientações quanto aos procedimentos higiênicos e aos impactos que os mesmos podem causar. Segundo Krepp et 

al. (2005), existem estudos que relacionam a contaminação dos alimentos por utensílios usados no seu 

processamento e também por manipuladores, bem como contaminações em plantas de laticínios que também 

podem ocasionar perdas econômicas e problemas para a saúde pública. Por isso, é importante controlar suas 

operações de higiene e determinar quais pontos oferecem maiores riscos de contaminação (PERRY, 2004; 

FURTADO, 2005). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a higienização dos equipamentos em usinas 

processadores de leite de cabra no Cariri Paraibano. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Este trabalho foi desenvolvido durante o período de janeiro a fevereiro de 2019 em quatro mini usinas de 

leite de cabra no Cariri paraibano. Foram coletadas amostras do tanque de resfriamento, mão de um manipulador, 

tanque de pasteurização, embaladeira, embalagens e paredes, totalizando em vinte e quatro amostras. Para as 

amostras de superfície, foram utilizados moldes com 25 cm
2
, previamente esterilizados, para determinação da área 

a ser amostrada com swabs. Posteriormente, foram colocados diretamente em frascos estéreis com 10 mL de água 

peptonada tamponada a 1%, armazenados em caixa isotérmica com gelo reciclável e levadas ao Laboratório de 

Tecnologia de Leite e Derivados da UFCG (LTLD). Os resultados foram expressos em UFC/cm
2
 de amostra. Para 

a contagem presuntiva de coliformes totais, realizaram-se diluições sucessivas em tubos com caldo lauril sulfato, 

contendo tubos de Durhan invertidos e incubados à 36ºC durante 24 a 48 horas. Os tubos positivos foram 

repicados para caldo bile verde brilhante 2% para o teste confirmatório. Para a contagem de coliformes 

termotolerantes, utilizou-se o caldo Escherichia coli oriundos dos tubos positivos do caldo lauril, sendo mantidas 

à 45ºC durante 24h. A contagem de mesófilos foi feita em duplicata em ágar Padrão para Contagem (PCA). Após 

a incubação (37ºC/24-48 h), realizou-se a contagem das colônias presentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A quantificação de microrganismos mesófilos visa verificar a contaminação geral de um alimento 

(FRANCO e LANDGRAF, 1996), coliformes termotolerantes são indicadores de más condições higiênico-

sanitárias dos alimentos, dos locais de preparação e ou armazenamento e são problemas frequentes na 

manipulação de alimentos (SILVA et al., 2005).  
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Tabela 1. Quantificação de mesófilos, coliformes totais e termotolerantes em miniusinas de leite de cabra do 

Cariri paraibano durante o período de janeiro a fevereiro de 2019. 

 
Usinas 

Mão do 

manipulador 

Tanque de 

recepção 

Tanque de 

pasteurização 
Embaladeira Embalagens Parede 

Mesófilos 

(UFC/cm
2
) 

A 

B 

C 

D 

7,4 x 10
2
 

5,5 x 10
1
 

4,5 x 10
2
 

1,3 x 10
3
 

1,7 x 10
2
 

2,4 x 10
1
 

>2,5 x 10
2
 

4,6 x 10
2
 

5,5 x 10
2
 

<2,5 x 10
1
 

5,1 x 10
4
 

>2,5 x 10
2
 

Negativo 

<2,5 x 10
1
 

Negativo 

< 2,5 x 10
1
 

3,7 x 10
2
 

Negativo 

4,3 x 10
3
 

2,7 x 10
2
 

Negativo 

Negativo 

>2,5 x10
2
 

1,1 x 10
3
 

Coliformes 

Totais 

(NMP/cm
2
) 

A 

B 

C 

D 

2,3 

<0,3 

1,5 

<0,3 

2,3 

<0,3 

<0,3 

24 

0,9 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

0,9 

<0,3 

<0,3 

1,5 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/cm
2
) 

A 

B 

C 

D 

0,4 

<0,3 

1,5 

<0,3 

0,4 

<0,3 

<0,3 

24 

0,4 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

0,9 

<0,3 

<0,3 

4,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

<0,3 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os equipamentos e manipuladores de alimentos se encontram com valores de mesófilos e coliformes 

totais e termotolerantes fora dos limites estabelecidos. Diante disso, é notória a real necessidade de intervenção 

nos procedimentos de higienização para que seja assegurada a qualidade final do produto. 
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RESUMO 54. PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS COMO FERRAMENTA POTENCIAL NO 

DIAGNÓSTICO DE MASTITE SUBCLÍNICA 
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INTRODUÇÃO: 
A mastite é caracterizada pela inflamação da glândula mamária e considerada a uma das doenças de maior 

custo ao sistema produtivo leiteiro, tendo em vista que as perdas econômicas devido à mastite em bovinos 

leiteiros são estimadas em US$ 200 / vaca / ano (CASSOL et al., 2010). 

A imunidade inata do animal tem grande potencial no controle dessa patologia, a lactoperoxidase (LP) é 

um fator da imunidade inata sintetizada e liberada pelas células epiteliais alveolares, desempenhando um papel 

importante na proteção da glândula mamária lactante contra microrganismos patogênicos (KUMAR E BHATIA, 

1999). Em estudo realizado por Isobe et al. (2011), os resultados mostram que a correlação da atividade da LP 

com a CCS no leite bovino pode relacionar a quantidade da enzima como indicador de mastite. 

O nível de infecção do úbere pode ser expresso como mastite subclínica ou clínica. Na forma clínica é 

caracterizada pelo aparecimento de grumos no leite e o úbere pode apresentar edema, vermelhidão e dor. Já a 

mastite subclínica se apresenta como uma inflamação sem sinais visíveis no úbere e é caracterizada por uma alta 

CCS e uma maior probabilidade de desenvolver mastite clínica, sendo ela de difícil identificação nos rebanhos 

leiteiros. (MACESIC et al., 2016). 

Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma ferramenta simples por processamento de 

imagens, com foco no diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras, capaz de apresentar portabilidade de 

sistema, rapidez, mínimo pré-tratamento de amostras, possibilidade de análise online, baixo custo e efetividade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi desenvolvido nas fazendas São Miguel e na Estação Experimental Felipe Camarão, 

localizadas no município de São Gonçalo do Amarante (RN) no período abril a dezembro de 2018. Foram 

colhidas amostras compostas de leite (n=82) de vacas Jersey (n= 66), Gir (n= 08) e Guzerá (n= 08). As análises 

foram realizadas no Laboratório de Qualidade do Leite da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   Os 

métodos analíticos utilizados corresponderam à CCS, identificação qualitativa da enzima LP para captação das 

imagens e quantificação enzimática. A CCS foi realizada utilizando o Kit Somaticell
@ 

(Madasa, São Paulo, 

Brasil). Para a identificação enzimática qualitativa, foi utilizada a metodologia do MAPA (Brasil, 2006). A 

quantificação da LP foi realizada de acordo com a metodologia recomendada por Kumar e Bhatia (1999). As 

amostras foram fotografadas em triplicata, totalizando em 246 imagens que foram obtidas através de uma câmera 

de smartphone, modelo Motorola g5 plus, as regiões de interesse para análise foram recortadas utilizando o 

software livre GIMP 2.8.18 como uma parcela quadrada de 50 × 50 pixels e os parâmetros CCS e 

lactoperoxidase, foram quantificados pelo sistema de cores RGB (Red-Green-Blue). A análise dos dados foi 

realizada utilizando a plataforma estatística R 3.6.1. Os dados obtidos foram submetidos à Análise por 

Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) e Análise Discriminante por Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS-DA, do inglês Partial Least Squares Discriminant Analysis) (HIBBERT, 2016), 

considerando CCS acima de 200 mil céls/mL e atividade enzimática acima de 5 unidades mL
-1

. O sistema de 

avaliação das amostras consistiu em correlacionar a cor apresentada pela amostra com a concentração da enzima e 

com a CCS, utilizando o sistema de cores RGB. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados do modelo PCA mostraram que uma princípio de classificação devido à presença de mastite 

sub-clínica estabelecida durante a primeira componente (PC 1 [82,8%]), em conjunto com a segunda componente 

(PC 2 [15,6%]), proporcionando uma variância de 98,4%. As intensidades dos canais de RGB de LP e CCS 

aumentaram da direita para a esquerda conforme aumentou a concentração de lactoperoxidase, principalmente o 

canal B. O algoritmo de Kennard-Stone foi usado para seleção de amostras, que foram divididas em dois grupos: 

172 amostras no grupo de treinamento/validação e 74 amostras no grupo teste. Um método supervisionado foi 

treinado usando PLS-DA. Após a construção da matriz de confusão, o método apresentou para o grupo teste uma 

sensibilidade de 96% e uma especificidade de 81,6% dos resultados obtidos. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processamento de imagens pelo sistema de cores RGB apresenta possível inovação a ser utilizada como 

método analítico para quantificação de células somáticas e da enzima lactoperoxidase, indicando assim sua 

viabilidade e potencialidade como nova ferramenta no diagnóstico da mastite subclínica. 
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RESUMO 55. DETERMINAÇÃO DA LACTOPEROXIDASE E CONTAGEM DE CÉLULAS 

SOMÁTICAS NO DIAGNÓSTICO DA MASTITE SUBCLÍNICA VIA PROCESSAMENTO DE 

IMAGENS 
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INTRODUÇÃO: 
Caracterizada pela inflamação da glândula mamária, a mastite é a doença infecciosa que mais acomete os 

rebanhos leiteiros. A afecção é uma resposta inflamatória ocasionada por alterações metabólicas, fisiológicas e 

traumáticas, infecciosa pela invasão de microrganismos patogênicos. Além de alterar a contagem de células 

somáticas (CCS), a mastite também provoca aumento da atividade enzimática, causando alterações no rendimento 

e qualidade dos produtos lácteos. A lactoperoxidase é uma glicoproteína encontrada no colostro, leite e em outras 

secreções dos mamíferos, sendo, dentre as enzimas, a encontrada em maior quantidade no leite. A lactoperoxidase 

LP atua na defesa da glândula mamária durante os estágios iniciais da infecção, produzindo substâncias 

antimicrobianas, que vão agir destruindo ou inibindo a ação dos patógenos. A quantificação enzimática pode ser 

utilizada como triagem no diagnóstico da mastite subclínica, pois os estudos mostram que existe correlação 

positiva entre a CCS e a LP. Dessa forma, visando contribuir com o desenvolvimento de novas ferramentas para 

triagem e diagnóstico da mastite. O estudo teve como objetivo identificar e quantificar a atividade da 

lactoperoxidase, analisar a CCS, e por análise de imagens, verificar o potencial do sistema lactoperoxidase e da 

CCS, na detecção da mastite subclínica em vacas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi desenvolvido nas fazendas São Miguel e na Estação Experimental Felipe Camarão, 

localizadas no município de São Gonçalo do Amarante (RN) no período abril a dezembro de 2018. Foram 

colhidas amostras compostas de leite (n=82) de vacas Jersey (n= 66), Gir (n= 08) e Guzerá (n= 08).  Os métodos 

analíticos utilizados corresponderam à CCS, identificação da enzima LP com captação das imagens das amostras, 

quantificação enzimática e padronização da curva de calibração, utilizando a enzima LP bovina pura para 

validação dos dados. A análise de CCS foi realizada utilizando o Kit Somaticell
@ 

(Madasa, São Paulo, Brasil). 

Para a identificação enzimática, foi utilizada a metodologia do MAPA (Brasil, 2006). A quantificação da LP foi 

realizada de acordo com a metodologia recomendada por Kumar e Bhatia (1999). As amostras foram fotografadas 

em triplicata, totalizando em 246 imagens. As imagens foram obtidas através de uma câmera de smartphone, 

modelo Motorola g5 plus, e os parâmetros CCS e lactoperoxidase, foram quantificados pelo sistema de cores 

RGB (Red-Green-Blue). As regiões de interesse para análise foram recortadas utilizando o software livre GIMP 

2.8.18 como uma parcela quadrada de 50 × 50 pixels. A análise dos dados foi realizada utilizando a plataforma 

estatística R 3.5.0. Os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão linear múltipla e o sistema de 

avaliação das amostras consistiu em correlacionar a cor apresentada pela amostra com a concentração da enzima e 

com a CCS, utilizando o sistema de cores RGB (Red-Green-Blue). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A curva de calibração da enzima lactoperoxidase apresentou um coeficiente de correlação de 0,98, valor 

similar ao encontrado por Che et al. (2015), corroborando a metodologia de Kumar e Bhatia (1999) para 

quantificação enzimática ao determinar a lactoperoxidase. Esse valor expressa a validação do método analítico 
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utilizado nesse experimento, assegurando a confiabilidade em relação aos resultados encontrados. Para os dados 

de CCS, o ajuste de coeficiente correlacionado com o sistema de cores RGB, apresentou um R
2
 igual a 0,86, ou 

seja, 86% dos resultados de CCS puderam ser avaliados por esse método. O coeficiente de correlação entre a 

quantificação enzimática e o sistema de cores RGB foi de 0,96. Os resultados mostraram que os canais RGB 

aumentaram de intensidade conforme a concentração de lactoperoxidase aumentava nas amostras, sugerindo que o 

modelo mensura a atividade enzimática da lactoperoxidase de forma eficaz, podendo ser uma nova ferramenta de 

identificação de mastite subclínica. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A enzima lactoperoxidase pode ser usada para avaliação da saúde da glândula mamária de vacas. O 

processamento de imagens pelo sistema de cores RGB pode ser utilizado como método analítico para 

quantificação de células somáticas e da enzima lactoperoxidase. 
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RESUMO 56. CARACTERIZAÇÃO DE QUEIJOS FRESCOS COM ADIÇÃO DE COLOSTRO BOVINO 
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INTRODUÇÃO: 
A primeira secreção da glândula mamária após o parto é conhecida como colostro; sua composição muda 

significativamente nos primeiros dias se diferenciando do leite maduro. Contém componentes bioativos em 

grandes quantidades, incluindo fatores de crescimento, imunoglobulinas, lactoperoxidase, lisozima, lactoferrina, 

vitaminas, peptídeos e oligossacarídeos, que são de extrema relevância para a saúde (RATHE et al., 2014). O 

colostro bovino pode apresentar ação antimicrobiana e neutralizadora de endotoxinas no trato gastrointestinal, 

combatendo inflamações intestinais e auxiliando em reparos em casos de lesões teciduais em humanos (SAAD et 

al., 2016).  

Normalmente, em propriedades leiteiras, o colostro é produzido em quantidades maiores do que as 

exigidas pelos bezerros (AZEVEDO e DUARTE, 2014), gerando assim excedente do produto que pode ser 

utilizado na produção de alimentos para seres humanos.  

Dadas as suas características químicas e atributos funcionais, vários produtos alimentícios têm sido 

elaborados com a adição de colostro com o intuito de melhorar suas propriedades tecnológicas e/ou 

nutricionais. Já existem alguns produtos que utilizam o colostro como alimento base ou ingrediente de produtos, 

tanto na forma líquida quanto liofilizada, direcionados ao consumo humano (DZICK et al., 2017). Pesquisas 

realizadas por Saalfeld (2013) com análise sensorial de manteiga e dois sabores de bebida láctea adicionados de 

silagem de colostro bovino, resultou em uma boa aceitação dos produtos. Nesse sentido, a presente pesquisa teve 

como objetivo a elaboração e caracterização físico-química de queijos frescos com adição de diferentes níveis de 

colostro bovino. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
 Os queijos foram elaborados na Unidade de Processamento de Laticínios da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, utilizando leite e colostro de vacas da raça Jersey. Para o processamento térmico, foram 

utilizadas misturas de leite e colostro bovino nas proporções 100:0, 85:15, 80: 20 e 75:25 (v:v, leite:colostro), as 

quais, foram submetidas à temperatura de 60 ºC por 45 minutos, e em seguida resfriadas a 37 ± 1 °C. O processo 

de pasteurização foi acompanhado pela realização de análise microbiológica de coliformes totais e 

termotolerantes pelo método do Número Mais Provável (NMP). A obtenção dos queijos consistiu na adição de 

cultura láctea mesofílica, cloreto de cálcio, adição do coalho, homogeneização e coagulação. Depois, realizou-se o 

corte da coalhada, mexedura, aquecimento a 45 ± 1 °C, separação do soro e salga. A massa foi então distribuída 

em formas com dessorador e prensada. Os queijos frescos foram embalados a vácuo após fabricação. O leite e o 

colostro foram submetidos às análises de pH com auxílio pHmetro (Lucadema
®
) e acidez total titulável no 

Acidímetro de Dornic (Cap-lab
®
). Foram realizadas análises de composição do leite (gordura, proteínas, caseína, 

lactose, extrato seco, extrato seco desengordurado) utilizando o método de absorção infravermelha (Dairy 

Spec
® 

FT Bentley Instruments Inc., Chasca MN, EUA). As determinações físico-químicas dos queijos foram 

realizadas em triplicata, de acordo com os procedimentos descritos pelo Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008) para pH, 

acidez titulável, sólidos totais, umidade, cinzas, lipídios, extrato seco desengordurado (ESD), gordura no extrato 

seco total (GES), proteína e atividade de água (LabSwift-aw Novasina
®
). 

As médias foram calculadas a partir dos resultados experimentais alcançados. As diferenças entre grupos 

foram determinadas através da análise de variância (ANOVA), complementada pelo teste de Tukey com nível de 

5 % de significância, com auxílio do programa estatístico Statistical Analysis Software (SAS), versão 9.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 



230                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

Todos os parâmetros do leite utilizado para fabricação dos queijos apresentaram-se dentro dos padrões de 

qualidade determinados pelo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, 

decreto nº 9.013/2017. Foi detectada maior acidez no colostro, no entanto essa característica é explicada 

pela maior concentração de proteínas (CUMMINS et al., 2016). O processo de pasteurização resultou em 

contagem de coliformes totais e termotolerantes da matéria prima equivalente ao valor mínimo estimado pelo 

método (<3,0 NMP/mL), atestando a sua excelente qualidade microbiológica. 

De acordo com a Portaria Nº 146/MAPA, o queijo controle se caracteriza como de alta umidade, enquanto 

as formulações com adição de colostro são classificadas como queijos de muito alta umidade, pois possuem 

umidade superior a 55,0% (Tabela 1). Quanto ao teor de matéria gorda no extrato seco, todos os queijos 

caracterizam-se como semigordos (BRASIL, 1996). 

Tabela 1.  Parâmetros físico-químicos dos queijos com diferentes níveis de colostro. 

PARÂMETRO Controle          15%    Colostro    20% Colostro 25% Colostro 

Umidade (%) 47,53
c
 56,98

b
 63,22

a
 57,13

b
 

Cinzas (%) 2,95
c
 3,45

a
 3,21

b
 3,25

b
 

Sólidos Totais (%) 52,73
a
 43,18

b
 36,96

c
 43,04

b
 

ESD (%) 31,05
a
 31,84

a
 25,29

b
 25,70

b
 

Lipídeos (%) 21,67
a
 11,33

b
 11,67

b
 17,33

a
 

GES (%) 41,10
a
 26,24

c
 31,56

bc
 40,29

ab
 

Proteína (%) 22,24
a
 25,30

a
 24,66

a
 24,73

a
 

pH 5,40
c
 5,62

b
 5,73

b
 6,23

a
 

Atividade de Água 0,95
a
 0,96

a
 0,97

a
 0,95

a
 

ESD: Extrato Seco desengordurado; GES: Gordura no Extrato Seco.  

Médias com letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,05). 

O queijo controle obteve maior concentração de sólidos (52,73%) que está ligado ao elevado teor de 

lipídios e menor percentagem de umidade. No ESD houve diferença estatística entre a amostra controle e as 

formulações com 20 e 25% de colostro. A adição de colostro promoveu maior concentração de cinzas e proteínas 

nos queijos, embora só tenham sido verificadas diferenças significativas (p<0,05) para os teores de cinzas. O pH 

dos queijos aumentou gradativamente à medida em que se aumentou o percentual de colostro, porém não houve 

diferença estatística entre os queijos com 15% e 20%. Atividade de água está dentro do previsto para queijos do 

tipo fresco, variando de 0,95 a 0,97. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os queijos formulados com crescentes percentuais de colostro bovino podem ser classificados como 

queijos frescos semigordos, os quais apresentaram maior teor de umidade e cinzas que o queijo sem adição de 

colostro. O beneficiamento do colostro para aplicação em derivados lácteos como o queijo tem se mostrado uma 

alternativa viável, pois além de promover o aproveitamento desta matéria prima, cujo excedente de produção vem 

sendo desperdiçado, torna-se uma excelente maneira de agregar valor aos queijos frescos por atrelar à sua 

composição os benefícios à saúde relacionados aos compostos bioativos presentes no colostro. 
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INTRODUÇÃO: 
Diversos estudos têm demonstrado a similaridade do leite asinino com o leite humano em aspectos como 

composição química, valor nutritivo e a possibilidade de ser consumido como alternativa na alimentação de 

crianças com intolerância à proteína do leite de vaca ou alergias alimentares múltiplas. Apresentando vantagens 

nutricionais e mercadológicas, alguns países vêm se esforçando para aumentar a produção deste leite, crescendo a 

necessidade de análises rápidas e precisas. Para o controle de qualidade do leite, diversas técnicas e equipamentos 

são capazes de medir parâmetros importantes. Técnicas de análises físico-químicas convencionais em leite 

possuem fácil execução, porém exigem demanda de tempo e gasto com reagentes analíticos. Procedimentos 

analíticos automatizados, de menor custo e de rápida execução, são importantes, pois podem avaliar a composição 

do leite de maneira rápida, eficiente e com qualidade, auxiliando no controle da composição do leite. Diversos 

equipamentos são capazes de medir parâmetros físico-químicos rapidamente e com altos níveis de eficiência. O 

Bentley DairySpec FT
®
 utiliza um espectrofotômetro industrial com transformada de Fourier capturando o 

espectro completo da amostra de leite para análise de composição. Outro equipamento é o analisador Lactoscan 

SP
®
, que realiza a análise do leite por meio do método de espectroscopia ultrassônica. Tendo em vista a 

comparação dos resultados encontrados entre as duas técnicas e a necessidade de ter um padrão fisico-químico do 

leite asinino, objetivou-se verificar a eficiência dos dados obtidos pelos equipamentos de infravermelho e 

ultrassom assegurando a eficiência destes na qualidade no leite asinino da raça Nordestina, do Semiárido 

Brasileiro. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As amostras (n=109) de leite cru, refrigeradas (4°C ± 1°C) foram coletadas de 16 animais, entre 3-5 anos, 

em 8 coletas realizadas entre os meses de maio a agosto de 2018. Os animais foram alimentados com pastagem 

nativa do semiárido Brasileiro. Após a coleta, foi retirada uma alíquota de 40 mL de cada amostra e os leites 

foram analisados em duplicata nos equipamentos de infravermelho (Bentley DairySpec FT
®
) e ultrassom 

(Lactoscan SP
®
) para os parâmetros de gordura, proteína, lactose e sólidos totais. As calibrações dos 

equipamentos foram determinadas conforme 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os dados obtidos nos equipamentos de infravermelho e no ultrassom apresentaram diferenças (P<0,05) 

conforme a Tabela 1. Foram observados valores superiores de proteína (2,79 g/100 mL), no método de ultrassom, 

quando comparado ao obtido no método de infravermelho (1,50 g/100 mL). A gordura (0,15 g/100 mL), lactose 

(5,87 g/100 mL) e os sólidos totais (8,29 g/100 mL) obtiveram valores maiores no método do infravermelho. 

Os resultados obtidos com o método analisador ultrassônico para leite, apresentaram-se diferentes 

(P>0,05) daqueles obtidos por infravermelho, porém, indicaram correlação positiva alta para sólidos totais (r 

= 0,84), moderada para gordura (r = 0,70) e lactose (r = 0,63) e baixa para proteína (r = 0,27), podendo, 

portanto, ser utilizado para determinação de sólidos totais. Os teores dos constituintes do leite asinino desta 

pesquisa são similares aos valores médios encontrados por Massouras et al., (2017), Altieri et al., (2016), todos 

em pesquisas com leite de asno. Como o teor de gordura é reconhecidamente mais baixo nesta espécie, faz-se 

necessário o uso de um equipamento com maior precisão e sensibilidade para sua determinação. A metodologia 
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de infravermelho apresenta inúmeras vantagens, como rapidez e precisão, necessidade de pouca mão-de-obra e 

pouca ou nenhuma preparação da amostra para análise. Sendo assim, a espectroscopia do infravermelho atestou 

ser a ferramenta mais eficiente e avançada para avaliação de composição do produto, podendo o analisador 

ultrassônico ser utilizado apenas como ferramenta de aproximação na obtenção prévia, em campo, dos 

constituintes do leite asinino. 

 

Tabela 1. Comparação dos parâmetros físico-químicos sob os métodos de Infravermelho e Ultrassom do leite 

asinino da raça “Nordestina”. 

Parâmetros (g/100mL) 
Infravermelho Ultrassom 

Média ± D.P C.V Média ± D.P C.V 

Gordura 0,15
a
 ± 0,25 0,13 0,05

b
 ± 0,18 0,20 

Proteína 1,50
b
 ± 0,47 0,30 2,79ª ± 0,27 0,10 

Lactose 5,87
a
 ± 0,99 0,17 4,15

b
 ± 0,52 0,13 

Sólidos Totais 8,29
a
 ± 1,15 0,14 7,63

b
 ± 0,71 0,09 

D.P: Desvio-Padrão; C.V: coeficiente de variação; 
a,b

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa. Teste 

t (P<0,05) 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise por espectroscopia do infravermelho é o método analítico mais adequado para determinação da 

composição físico-química do leite asinino, podendo o método ultrassônico ser utilizado apenas para os sólidos 

totais com a mesma eficácia que o infravermelho, segundo os resultados encontrados, bem como, para atividades 

em campo. Os estabelecimentos beneficiadores de leite asinino poderão realizar o controle do leite, a partir do 

método por espectroscopia do infravermelho como forma de avaliar o atendimento aos padrões de composição e 

assegurar ao consumidor um produto de qualidade sob os aspectos físico-químicos. 
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INTRODUÇÃO: 
A indústria láctea vem sendo marcada por um forte processo de modernização e as exigências dentro da 

cadeia produtiva do leite tem a finalidade de elevar o padrão de qualidade com maior compromisso dos setores, 

estabelecendo critérios rigorosos e eficazes afim de entregar um produto seguro e de qualidade trazendo 

benefícios para a saúde do consumidor.  

As novas regras para a produção e padrão de qualidade do leite cru resfriado entraram em vigor em maio 

de 2019. A Instrução Normativa n° 76, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), trata 

das características e da qualidade do produto utilizado na indústria para o processamento de produtos lácteos 

(BRASIL, 2018).  

A qualidade do alimento produzido e o rendimento industrial dependem da composição do leite e saúde 

de glândula mamária. Por isso, o controle da qualidade físico-químico e a Contagem de Células Somáticas (CCS) 

é fundamental para a garantia da qualidade do produto final. Os constituintes do leite sofrem influência da dieta 

fornecida aos animais e dos fatores climáticos (ANDRADE et al., 2014).  

Portanto, objetivou-se avaliar a influência dos períodos seco e chuvoso sobre a CCS e os parâmetros 

físico-químicos do leite cru resfriado proveniente de tanques na região Semiárida do Rio Grande do Norte e se 

estes atendem aos requisitos estabelecidos pela IN-76.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
No período de setembro de 2018 a junho de 2019, foram analisadas mensalmente amostras de leite cru 

coletadas em 10 tanques de refrigeração, localizados na região semiárida do Rio Grande do Norte. Os meses do 

ano foram divididos em períodos seco (setembro a janeiro) e chuvoso (fevereiro a junho).  

O procedimento de coleta foi realizado após a homogeneização e, posteriormente, foi retirada uma 

alíquota de 40 mL de leite do tanque. As amostras de leite foram acondicionadas em frascos plásticos e mantidas 

em recipiente térmico conservadas à temperatura entre 4 e 7°C até sua chegada ao Laboratório de Qualidade do 

Leite (LABOLEITE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A CCS foi obtida através do kit 

Somaticell®. A determinação da gordura, proteína total, lactose, sólidos totais e extrato seco desengordurado, foi 

realizada em instrumento de absorção infravermelha (DairySpec Bentley 2000®, Bentley Instruments Inc, 

Chaska, Minnesota, USA). Os dados foram avaliados pela ANOVA e as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de significância no programa estatístico Statistical Analyses System, 9.0 (SAS Institute Inc., Cary - 

NC, USA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As médias obtidas para as características avaliadas em ambos os períodos estão de acordo com os valores 

recomendados pela IN76 para os componentes do leite cru refrigerado (Brasil, 2018). Todos os fatores avaliados 

foram influenciados pelos períodos do ano (Tabela 1). O percentual de gordura, proteína, lactose, sólidos totais e 

estrato seco desengordurado foram menores no período seco (P<0,05). O menor percentual dos constituintes do 

leite no período seco pode ser explicado pelas características climáticas da região durante esse período. Com a 

redução das chuvas, a quantidade e qualidade das forragens diminuem. Além disso, os meses mais quentes 
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influenciam no consumo de matéria seca, resultando na diminuição dos sólidos do leite. O regime alimentar 

parece ser o fator preponderante na variação da composição do leite entre os períodos do ano (RANGEL et al., 

2008). 

A média da CCS no período chuvoso (388 mil células/mL) foi menor de que a apresentada no período 

seco (495 mil células/mL) (P<0,05), diferentemente do estudo realizado por Magalhães et al. (2006), em que a 

CCS se apresentou mais baixa no período seco e diferentemente do estudo de Andrade et al. (2014), na região 

agreste do Rio Grande do Norte, onde não houve diferença estatística significativas entre o período seco e 

chuvoso. Os resultados corroboram as observações realizadas por Philpot et al (2002) os quais relatam que a CCS 

pode aumentar nas épocas mais quentes do ano em decorrência da menor produção de leite e consequente efeito 

de concentração das células somáticas.  

 TABELA 1. Médias dos percentuais de gordura (GOR), proteína (PROT), lactose (LAC), sólidos toais (ST) e 

extrato seco desengordurado (ESD) e contagem de células somáticas (CCS) do leite bovino oriundo de tanque nos 

períodos seco (n=50) e chuvoso (n=50).   

COMPOSIÇÃO DO LEITE 
PERÍODO DO ANO 

SECO CHUVOSO 

GOR (% m/m) 3,55
b
 3,99

а
 

PROT (% m/m) 3,08
b
 3,42

а
 

LACT (% m/m) 4,49
b
 5,08

а
 

ST (% m/m) 12,34
b
 13,39

а
 

ESD (% m/m) 8,38
b
 9,26

а
 

CCS (mil/ml) 495,00
а
 388,00

b
 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os períodos do ano influenciaram a composição e a contagem de células somáticas do leite cru de tanques 

de resfriamento na região semiárida. Apesar do efeito climático, o leite dos tanques amostras avaliadas 

apresentaram valores dentro dos padrões e exigências da normativa brasileira vigente.   
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INTRODUÇÃO: 
A primeira secreção produzida pala glândula mamária após o parto é conhecida como colostro, sua 

composição diferencia-se do leite maduro por apresentar uma maior concentração de gorduras, proteínas, 

vitaminas, minerais e imunoglobulinas. Os recém-nascidos de espécies ruminantes são considerados 

imunodeficientes ao nascimento, uma vez que características fisiológicas da espécie impedem a transferência de 

anticorpos da corrente sanguínea da fêmea para o feto, tornando esses animais dependentes da imunização passiva 

através do consumo de colostro para garantir seus primeiros mecanismos de defesa até o desenvolvimento de seu 

sistema imunológico (GULLIKSEN et al., 2008). O período entre o nascimento e a ingestão do colostro apresenta 

grande importância para o desenvolvimento do neonato, uma vez que a absorção de grandes moléculas como as 

imunoglobulinas pelas vilosidades do intestino desses animais só é possível nas primeiras horas após o 

nascimento.  A composição do colostro pode sofrer diferenças de acordo com a espécie, raça, período do ano, 

manejo nutricional, número de lactação, entre outros. Devido a importância do colostro para o recém-nascido é 

recomendado que as propriedades leiteiras possuam um banco de colostro.  

 O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a composição físico-química do colostro de vacas Jersey 

em suas primeiras seis ordenhas após o parto. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram coletadas 228 amostras de colostro das primeiras seis ordenhas após o parto de vacas da raça 

Jersey, pertencentes a uma fazenda comercial localizada no município de São Gonçalo do Amarante -   Rio 

Grande do Norte, Brasil. Durante os meses de agosto de 2018 a abril de 2019.  O Grupo Experimental foi 

composto por 62 animais, sendo 30 primíparas e 32 multíparas criadas em sistema Compost Barn. As amostras de 

colostro foram coletadas com até uma hora após o parto e a cada 12 horas até a sexta ordenha após o parto. As 

amostras foram colhidas em frascos plásticos com capacidade de 40 mL, devidamente identificados e, 

acondicionadas em caixas isotérmicas a uma temperatura de 3° a 7°C. Posteriormente, as amostras foram 

encaminhadas para o Laboratório de Qualidade do Leite da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(LABOLEITE), no Campus Macaíba. As amostras de colostro foram submetidas à análise para a determinação da 

gordura, proteína total, lactose, caseína, sólidos totais e extrato seco desengordurado em instrumento de absorção 

infravermelha (Dairy Spect, Bentley Instruments Inc, Chaska, Minnesota, USA). Foram realizadas 

estimativas  das concentrações  de imunoglobulinas com o auxílio do refatrômetro optico (Kasvi
®
, modelo- k52-

032, China). Os dados foram analisados mediante cálculo de médias e desvio padrão das amostras e as diferenças 

entre as composições foram determinados por meio de análise de variância (ANOVA), complementada pelo teste 

t de Tukey (p < 0,05) com auxílio do software SAS versão 9.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados da avaliação dos componentes do colostro de vacas Jersey em suas primeiras ordenhas após 

o parto encontram-se na Tabela 1. 

Foram observadas diferenças estatísticas significativas (p < 0,05) para os valores de gordura entre as 

ordenhas avaliadas com redução dos valores de 5,78% na primeira ordenha para 1,51% na sexta ordenha. 

Comportamento semelhante é observado por El-Faath et al. (2012). Os valores de proteína apresentam diferenças 

estatísticas com redução gradual dos seus teores entre as análises avaliadas, reduções essas relatadas por Oliveira 

et al., (2018) o que de acordo com os autores está relacionado com a diminuição das concentrações de 

imunoglobulinas com o avanço das ordenhas. A rápida diminuição dos valores de proteínas entre as ordenhas é 
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responsável pela diminuição nos teores de caseína, sólidos totais e extrato seco desengordurado. Entre os 

componentes avaliados a lactose apresenta comportamento oposto, sendo observadas diferenças estatísticas entre 

as ordenhas, com elevação em seus teores de 1,17% na primeira ordenha para 3,61% na sexta ordenha. 

Comportamento semelhante para a lactose são relatados por El-Faath et al. (2012). Os valores de Brix apresentam 

diferenças estatísticas significativas com redução entre as ordenhas analisadas, com valores de 29,45% para a 

primeira e 12,42% para sexta ordenha. Os valores de Brix obtidos para as primeiras três ordenhas são 

classificados como colostro de alta qualidade de acordo com estudo realizado por Morril et al., (2015) que 

estabelece corte de 18% para colostro de vacas Jersey. 

Tabela 1. Composição físico-química e Brix no colostro de vacas Jersey 

Ord. 
Gor. 

(%) 

Prot. 

(%) 

Case. 

(%) 

Lact. 

(%) 

ST 

(%) 

ESD 

(%) 

BRIX 

(%) 

1 5,78
a
  22,63

a
 18.75

a
 1,17

c
 31,33

a
 23,61

a
 29,45

a
 

2 2,85
bc

 20,93ª 16,64
a
 1,06

c
 25,67

b
 22,82

a
 26,19

b
 

3 4,05
ab

 15,20
b
 12,07

b
 1,48

c
 21,52

bc
 17,46

b
 20,75

c
 

4 3,37
bc

 10,91
c
 8,66

bc
 1,76

bc
 16,68

cd
 13,29

bc
 16,16

d
 

5 2,97
bc

 6,72
cd

 5,63
cd

 2,48
b
 13,43

d
 10,39

c
 13,94

e
 

6 1,51
c
 5,26

d
 4,14

d
 3,61ª 11,27

e
 9,70

c
 12,42

e
 

Ord. Ordenha, Gor. Gordura, Prot. Proteína Case. Caseína, Lact. Lactose, St. Sólidos totais, ESD. Extrato seco 

desengordurado, DP. Desvio padrão. Médias com letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Duncan 

(P<0,05). 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As amostras de colostro de primeira a sexta ordenha após o parto, apresentaram redução gradual para os 

teores de gordura, proteína, caseína, sólidos totais e extrato seco desengordurados e brix e elevação para os teores 

de lactose. Os valores de Brix para o colostro das primeiras três ordenhas do rebanho avaliado, são considerados 

como colostro de qualidade podendo ser utilizadas para a composição do banco de colostro. 
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INTRODUÇÃO: 
Com uma composição e propriedades nutricionais atraentes, o uso do leite asinino pode ser uma 

alternativa interessante e ser destinado ao consumo por crianças pela sua semelhança com o leite humano. Além 

disso, o consumo do leite asinino por idosos pode ser facilmente digerido, pelo baixo teor de gordura e conteúdo 

de cálcio elevado. Os minerais, presentes no leite, têm papéis chave em nosso corpo, desempenhando diversas 

funções necessárias, como transmissão de impulsos nervosos, controle da pressão arterial e formação de ossos 

fortes. A composição mineral do leite pode ser influenciada por diversos fatores, tais como espécie, saúde da 

glândula mamária e dieta do animal. Entretanto, poucas informações sobre a composição mineral do leite asinino 

têm sido relatadas na literatura embora os minerais afetem a estabilidade e as propriedades nutricionais e 

tecnológicas do leite. Este estudo teve como objetivo determinar e analisar o conteúdo mineral, por meio da 

quantificação dos minerais (Ca, Mg, P, K, Na e Zn) por ICP-OES do leite asinino da raça Nordestina. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As amostras (n=109) de leite cru, refrigeradas (4°C ± 1°C) foram coletadas de 16 animais, entre 3-5 anos, 

em 8 coletas realizadas entre os meses de maio a agosto de 2018. Os animais foram alimentados com pastagem 

nativa do semiárido Brasileiro. Após a coleta, foi retirada uma alíquota de 40 mL de cada amostra e os leites 

foram analisados em duplicata nos equipamentos de infravermelho (Bentley DairySpec FT
®
) e ultrassom 

(Lactoscan SP
®
) para os parâmetros de gordura, proteína, lactose e sólidos totais. As calibrações dos 

equipamentos foram determinadas conforme instruções de cada fabricante, e segundo a metodologia de Silveira et 

al., 2004 e Venturoso et al., 2007, respectivamente. Os dados encontrados foram analisados pelo SigmaStat, 

realizando-se a análise de variância (ANOVA), e o teste t, ao nível de 5% de significância. Ao final foram 

efetuadas as correlações entre os métodos analíticos para cada componente do leite. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os valores médios de todos os minerais avaliados no leite asinino da raça Nordestina (Tabela 1) foram 

superiores aos leites de outras raças da mesma espécie, encontradas no estudo de Malacarne et al. (2016) para Ca 

(54,36 mg/100 g), P (43,44 mg/100 g) e Mg (6,13 mg/100 g) e de Li, Liu e Guo (2018), o cálcio (68,9 mg/100 g), 

P (41,0 mg/100 g), K (65,7 mg/100 g), Na (37,0 mg/100 g), Mg (8,89 mg/100 g) e Zn (0,14 mg/100 g). Essas 

diferenças do conteúdo mineral encontrado, pode estar relacionado com a raça do animal, sendo o leite de asno 

Brasileiro da raça Nordestina superior ao leite Chinês e Italiano. 

Tabela 1. Conteúdo mineral do leite asinino da raça Nordestina determinado pelo método ICP-OES 

Minerais Cálcio Fósforo Potássio Sódio Magnésio Zinco 

Média (±DP*) 100,83 ± 49,12 ± 66,01 ± 43,77 ± 8,78 ± 0,25 ± 

mg/100 g 16,41 9,89 9,61 1,96 1,89 0,03 

*D.P: Desvio-Padrão             
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O leite asinino contém uma variedade de elementos minerais, ressaltando-se o conteúdo de cálcio e 

potássio, que foram de 100,83 e 66,01mg/ 100 g, respectivamente. Sendo o Ca e o K inferior ao leite de vaca (122 

e 152 mg/100 g), mas superior à do leite humano (33 e 51 mg/100 g) (LI et al., 2018). Tendo em vista a 

alimentação de lactentes, a proporção ideal entre cálcio e o fósforo é de 1,5-2,0:1. No leite asinino a proporção foi 

de 1,62:1, enquanto no estudo de Li, Liu e Guo (2018), no leite de vaca foi de 2,36:1 e no leite humano de 1,31:1. 

Ressaltando que esta proporção foi melhor no leite asinino estudado do que no leite de vaca, podendo este leite 

ser uma boa alternativa para consumo de lactentes. Teor médio de Mg (8,78 mg/100 g) foi menor que no leite de 

vaca (12 mg/100 g) e maior que no leite de cabra (0,16 mg/100 g), além de duas vezes maior que o encontrado no 

leite humano (4 mg/100 g) (FANTUZ et al., 2009). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A determinação do perfil mineral do leite asinino da raça Nordestina tem grande relevância nos estudos 

do leite dessa espécie ainda pouco explorada, pois, foi possível identificar neste trabalho um conteúdo superior de 

cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio e zinco quando comparado ao leite de outras espécies e raças asininas 

em estudos anteriores, possibilitando assim, a substituição do leite bovino, caprino e até o humano pelo leite de 

jumentas da raça Nordestina. 
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RESUMO 61. INFLUÊNCIA DOS DIFERENTES PERÍODOS DO ANO SOBRE A COMPOSIÇÃO DO 

LEITE DE VACAS JERSEY EM SISTEMA COMPOST BARN 
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INTRODUÇÃO: 
A pecuária leiteira tem grande importância socioeconômica para o Brasil e para o mundo, mas para 

alcançar esse patamar foram implementadas novas tecnologias nas áreas de manejo e nutrição. O fator ambiência 

influencia na produção animal através de aspectos físicos e climáticos. Nesse sentido, o Compost Barn, como um 

sistema intensivo de criação de animais, visa melhorar as condições de bem-estar animal trazendo vantagens ao 

sistema de produção de leite no aspecto produtivo, sanitário e de qualidade.  

A composição do leite é uma das características mais importantes para a indústria de produtos lácteos. A 

gordura, proteína e sólidos totais têm relação direta com o rendimento industrial do leite. Esses e outros 

componentes podem sofrer alterações devido a fatores como a raça, alimentação, região e clima. 

Os componentes do leite também podem sofrer alterações devido a presença de mastite subclínica, uma 

doença causada principalmente por microrganismos, que reduz significativamente os percentuais de gordura e 

sólidos totais (ANDRADE, 2014). A Contagem de Células Somáticas (CCS) do leite de tanque é utilizada como 

indicador da saúde da glândula mamária do rebanho, sendo também uma ferramenta importante para avaliar a 

qualidade do leite.  

Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes períodos do ano sobre a 

composição do leite cru refrigerado proveniente de vacas da raça Jersey mantidas em sistema Compost Barn. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado em uma propriedade no munícipio de São Gonçalo do Amarante, no estado do Rio 

Grande do Norte, no período de agosto de 2018 a junho de 2019. O clima característico da região é tropical 

chuvoso, com temperatura média de 25.6 °C anual. A época chuvosa ocorre no período de março a julho e a época 

seca de agosto a fevereiro com precipitação média anual de 1200 mm. 

O rebanho era composto de vacas da raça Jersey, criadas em sistema intensivo do tipo Compost 

Barn, alimentadas com silagem de capim elefante e concentrado (milho, casca de soja, caroço de algodão), 

ordenhadas duas vezes ao dia (6h e 16h).  

Foram coletadas semanalmente amostras de leite cru refrigerado em tanque para fins de análises físico-

químicas e contagem de células somáticas. Após homogeneização, foi realizada a coleta da amostra com o auxílio 

de uma concha coletora em aço inoxidável previamente higienizada transferindo-se uma alíquota de 40ml de leite 

do tanque para frascos plásticos. As amostras foram conservadas em temperatura entre 4° e 7° C em recipiente 

térmico até sua chegada ao Laboratório de Qualidade do Leite (LABOLEITE) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

As amostras foram analisadas através de instrumento de absorção infravermelha (DairySpec
®
; Bentley 

Instruments Inc, Chaska Minnesota, USA) para determinação dos percentuais de gordura, proteína total, lactose, 

sólidos totais e extrato seco desengordurado. A contagem de células somáticas foi obtida através do Kit 

Somaticell
®
. Os resultados foram classificados de acordo com o período do ano, sendo eles: agosto a outubro 

(seco); novembro a janeiro (seco); fevereiro a abril (seco); maio a junho (chuvoso). 

Os dados foram avaliados pela ANOVA e submetidos ao teste de Tukey a 5% de significância no 

programa estatístico Statistical Analyses System, 9.0 (SAS Institute Inc., Cary - NC, USA). 



241                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As médias obtidas para os percentuais de gordura, proteína total, lactose, sólidos totais, extrato seco 

desengordurado e para a contagem de células somáticas encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela1. Médias dos percentuais de gordura (GOR), proteína total (PT), lactose (LAC), sólidos totais (ST), 

extrato seco desengordurado (ESD) e contagem de células somáticas (CCS) do leite de tanque de vacas Jersey em 

sistema Compost Barn em diferentes períodos do ano. 

Períodos GOR PT LAC ST ESD CCS 

Ago-Out 4,73
a
 3,63

a
 4,69

b
 14,14

b
 9,34

ab
 256,92

b
 

Nov-Jan 4,98
a
 3,22

b
 4,84

b
 14,53

ab
 8,83

b
 205,00

b
 

Fev-Abr 5,21
a
 3,72

a
 5,08

a
 15,08

a
 9,06

a
 304,92

ab
 

Mai-Jun 5,26
a
 3,84

a
 5,21

a
 15,22

a
 9,85

a
 401,29

a
 

Médias com letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

Houve efeito do período do ano sobre todos os componentes estudados, com exceção da gordura 

(P>0,05). A média do percentual da proteína total no segundo período foi menor (P<0,05) que nos demais 

períodos e são superiores aos resultados encontrados por Duarte et al. (2005), avaliando o efeito de diferentes 

níveis de gordura na dieta de vacas Jersey. No terceiro e quarto período a lactose apresentou médias superiores 

aos valores encontradas no primeiro e segundo período. A lactose é um dos parâmetros que tem menor variação 

em função de fatores ambientais e nutricionais, no entanto, é possível que o percentual de lactose possa diminuir 

com o avanço da lactação e idade das vacas.  

Os resultados encontrados para sólidos totais foram superiores à média (13,2%) encontrada por Pelegrini 

et al. (2018) que avaliou a produtividade e qualidade do leite de vacas Jersey em Santa Catarina. A média 

encontrada para CCS no quarto período foi superior que as demais médias e isso pode estar relacionado a 

concentração de chuvas nesse período. De acordo com Silva et al. (2014) que avaliou a correlação entre a 

contagem de células somáticas e composição do leite de tanques nos períodos de seca e chuva, a época de chuvas 

apresentou maior média para CCS, pois o acumulo de sujidades dificultava a limpeza dos tetos, contribuindo com 

o aumento da incidência de infecção intramamária e, consequentemente, a contagem de células somáticas. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O período de maio a junho apresentou maior concentração de proteína total, lactose, sólidos totais e 

contagem de células somáticas no leite. O menor percentual encontrado para contagem de células somáticas 

ocorreu no período de agosto a outubro e apresentou menores concentrações de lactose e sólidos totais. 
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RESUMO 62.  VARIAÇÃO DOS COMPONENTES DO LEITE DE CABRA EM DECORRÊNCIA DA 
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INTRODUÇÃO: 
O leite caprino apresenta importância nutricional e terapêutica ao consumidor, pelo fato de ser mais 

facilmente absorvido pelo organismo de quem o ingere em relação ao leite de bovinos. Em geral, quando 

comparado ao leite de vaca, o leite de cabra apresenta maior teor de gordura, proteínas e minerais e menor 

quantidade de lactose (Yadav et al., 2016). 

Os componentes do leite podem apresentar variações em suas quantidades, o que reflete nos valores 

tecnológico, nutricional e e5conômico do produto. Tais variações ocorrem em função da raça, sazonalidade, 

estágio da lactação, nutrição e saúde da glândula mamária (Souza et al., 2009; Yadav et al., 2016). Casos de 

inflamação da glândula mamária interferem na composição e ocasionam a elevação da contagem de células 

somáticas (CCS) no leite. Todavia, os resultados de CCS de caprinos geralmente apresentam valores altos mesmo 

em glândulas saudáveis e, por isso, CCS alta nem sempre representa mastite. Portanto, os resultados obtidos pela 

citometria de fluxo, pouco auxiliam na avaliação de prejuízos à qualidade do leite caprino. Em decorrência disso, 

o objetivo deste estudo foi avaliar o quanto a CCS influencia na variação dos componentes gordura, proteína, 

lactose e extrato seco do leite de cabra em uma fazenda de caprinos leiteiros. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram coletadas amostras de leite de 104 cabras em lactação, em um rebanho caprino localizado no 

munícipio de Sapucaia, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Os caprinos da raça Saanen, criados em 

sistema confinado com acesso a solário, eram submetidos a ordenha tipo “balde ao pé”. Foram selecionadas 

cabras de primeira e segunda lactação, com ausência de mastite clínica e alteração física do leite. As amostras de 

leite eram compostas de leite oriundo dos 2 meios mamários, coletadas após o teste da "caneca fundo escuro", 

utilização do pré-dipping e secagem dos tetos.  

O leite foi coletado em recipientes com conservante Bronopol
®
 e enviados em caixas isotérmicas com 

gelo reciclável até o Laboratório de Qualidade do Leite na Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora, Minas Gerais). 

As amostras foram submetidas a citometria de fluxo para a contagem de células somáticas (Bentley Somacount 

300/CHASKA, MN). As amostras também foram submetidas ao método de espectroscopia por infravermelho 

com metodologia FTIR (Fourier Transform Infrared), para quantificação da gordura, proteína, lactose e extrato 

seco do leite. Os dados de CCS obtidos pela citometria de fluxo foram corrigidos para CCS – 25%, pois o 

equipamento estava calibrado para análise de amostras de leite bovino (Souza et al., 2009).  

A análise estatística foi realizada no pacote estatístico IBM SPSS 22. Através da análise dos dados, 

realizou-se a estatística descritiva dos dados e estatística analítica através da análise de variância (ANOVA) das 

médias, após estas apresentarem distribuição normal.  

Uma margem de 1.000.000 células/mL foi utilizada para dividir as cabras em dois grupos com diferentes 

contagens de células somáticas. Este valor foi determinado de acordo com o padrão de corte indicado por um 

estudo realizado na raça Saanen (Vilanova et al., 2008).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A média de CCS encontrada nas amostras de leite analisadas foi de 1.348.000 células/mL. Todavia, 71 

das 104 cabras encontravam-se no grupo com CCS menor que 1.000.000 células/mL, enquanto apenas 33 cabras 

integravam o grupo com CCS maior que esta margem. 

Cabras com CCS menor que 1x10
6 
células/mL apresentaram maior teor de lactose do que cabras com 

CCS acima deste padrão (Tabela I; p<0,001). Este resultado pode ocorrer pela diminuição da produção de lactose 

pelos alvéolos quando há inflamação intramamária, como acontece na espécie bovina (Le Maréchal et al., 2011), 
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fator que pode ter sido causa da elevada CCS neste grupo. A concentração de proteína foi maior no grupo com 

CCS acima do limite estipulado (Tabela I; p<0,009). O aumento deste componente pode ser justificado pela 

diminuição de produção de leite e maior concentração deste sólido, em decorrência de uma possível inflamação 

da glândula mamária das cabras deste grupo. 

Os valores encontrados para gordura, proteína e extrato seco, apresentam-se maiores que o perfil químico 

estipulado para leite de cabras Saanen (Vilanova et al., 2008). Todavia, a composição do leite pode variar de 

acordo com a nutrição do rebanho e estágio de lactação. Para os demais componentes (gordura, extrato seco e 

extrato seco desengordurado) não foi observada diferença estatística entre os dois grupos (Tabela I). 

Tabela I. Variação média dos componentes do leite de cabra de acordo com a contagem de células somáticas 

(CCS). 

Componente CCS (x1.000 células/mL) N Média DP P 

Gordura(%) ≤1.000 71 3,09
a
 0,79 0,522 

  >1000 33 3,20
a
 0,91 

Proteína(%) ≤1000 71 3,28
a
 0,26 0,009 

  >1000 33 3,44
b
 0,35 

Lactose(%) ≤1000 71 4,29
a
 0,17 0,001 

  >1000 33 4,16
b
 0,23 

Extrato Seco(%) ≤1000 71 11,55
a
 0,94 0,545 

  >1000 33 11,68
a
 1,2 

ESD(%) ≤1000 71 8,47
a
 0,36 0,829 

  >1000 33 8,49
a
 0,51 

ESD – extrato seco desengordurado; N – número de cabras; DP – desvio padrão; P – nível de significância na análise de 

variância (ANOVA); 
a
 Letras diferentes entre linhas significa diferença estatística (P<0,05).  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O aumento de CCS do leite de caprinos refletiu na diminuição da concentração de lactose e aumento da 

quantidade de proteína, o que provavelmente ocasionou redução de produção do leite e concentração de sólidos. 

Os resultados da variação destes componentes caracterizam a presença da mastite, o que demonstra a tendência da 

doença em caprinos com CCS acima de 1x10
6
 células/mL, neste rebanho. Não houveram variações significativas 

na porcentagem de gordura, extrato seco e extrato seco desengordurado. A alteração quantitativa no perfil de 

componentes interfere na produção de derivados lácteos do leite caprino. 
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INTRODUÇÃO: 
A mastite bovina é a doença que mais causa prejuízo à cadeia produtiva do leite. Em função disso, faz-se 

necessário o seu diagnóstico correto e dos seus agentes etiológicos. A avaliação da contagem de células somáticas 

(CCS) e o exame microbiológico das amostras de leite, estão entre os métodos mais utilizados para o diagnóstico 

da mastite e infecção intramamária (ADKINS e MIDDLETON, 2018). Através da identificação dos patógenos, o 

exame microbiológico demonstra quais são os agentes etiológicos mais prevalentes no rebanho. Também é 

possível entender qual o tipo da mastite é predominante na propriedade avaliada, se contagiosa ou ambiental. A 

partir destes dados, determinam-se pontos de melhoria no manejo do rebanho, assim como melhores formas de 

controle e tratamento da doença. 

A presença das bactérias na glândula mamária desencadeia diferentes quantidades de CCS, de acordo com 

a intensidade da reação inflamatória ocasionada por cada patógeno (SOUZA et al., 2009). Ao entender a 

influência de agente etiológico no aumento de CCS da glândula mamária e a prevalência destes em um rebanho, é 

possível obter medidas para reduzir a CCS a nível de tanque, afim de melhorar a qualidade do leite fornecido. Em 

função disso, o objetivo deste estudo foi de avaliar a relação entre os principais patógenos da mastite e o seu 

impacto na glândula mamária, através da análise das médias de CCS para cada um dos agentes etiológicos 

encontrados.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Amostras de leite foram obtidas de 160 vacas em lactação em um rebanho da Zona da Mata de Minas 

Gerais. Os bovinos eram da raça Holandês, submetidos a 3 ordenhas ao dia, criados no sistema de confinamento 

Free stall.  

Foram coletadas 2 amostras compostas de leite por cada animal: amostra de leite para a CCS em 

recipiente com conservante Bronopol
®
 e amostra de leite em frasco estéril para a realização do exame 

microbiológico. A coleta do leite para o exame microbiológico foi realizada após assepsia dos tetos com álcool 

70%, enquanto o leite coletado para a amostra de CCS foi retirado do recipiente coletor do maquinário de 

ordenha. Após o procedimento, as amostras foram conduzidas em caixas isotérmicas ao Laboratório de Qualidade 

do Leite e ao Laboratório de Microbiologia do Leite, ambos da Embrapa Gado de Leite. 

A CCS foi realizada através da citometria de fluxo (Bentley Somacount 300/CHASKA, MN), com 

determinação em células x mL
-1

 . 

O exame microbiológico foi realizado a partir do protocolo estabelecido pelo National Mastitis Council 

(OLIVER, 2004). As amostras que apresentaram contaminação ou infecção mista (dois ou mais patógenos) foram 

desconsideradas. 

Análises estatísticas foram realizadas no pacote estatístico IBM SPSS 22. Para se obter distribuição 

normal dos dados, os resultados de CCS foram transformados para logaritmos na base 10. Na avaliação de CCS 

por patógeno, foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) para comparação de médias. Para demonstração do 

resultado da média de CCS por patógeno, os dados de CCS foram retirados da transformação logarítmica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A média de CCS obtida das amostras analisadas, apresentou-se elevada com aproximadamente 945.000 

células somáticas(CS)/mL. Este dado revelou que havia alta prevalência de animais com mastite subclínica neste 

rebanho, já que a glândula mamária saudável do bovino possui até 200.000 CS/mL (KEEFE, 2012).  
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No exame microbiológico, foram isolados os patógenos responsáveis infecção intramamária destes 

animais. Após a seleção das amostras que possuíam crescimento microbiológico puro (apenas um padrão de 

colônias), as principais bactérias encontradas foram Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis e Corynebacterium bovis.  

Na comparação de médias de CCS por patógeno (Tabela I), observou-se que não houve diferença 

estatística de CCS entre as amostras que tiveram crescimento de Corynebacterium bovis, 

Staphylococcus coagulase negativo e amostras sem crescimento. Entretanto, as médias de CCS destes patógenos 

apresentaram diferença estatística (e diferença numérica relevante) das amostras que tiveram crescimento de 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e Streptococcus uberis, que apresentaram média de CCS 

superiores.  

Uma vez que Staphylococcus aureus e o gênero Streptococcus apresentaram médias de CCS superiores 

aos demais patógenos, a alta prevalência destes em uma propriedade provoca o aumento de CCS do leite de 

tanque. A média de CCS a nível de rebanho, se deu elevada devido ao elevado número de amostras isoladas com 

estes patógenos: Streptococcus agalactiae, responsável pela maior média de CCS (1.658.000 CS/mL), foi isolado 

em 50 das 120 amostras. Em contrapartida, a presença de Corynebacterium bovis ou Staphylococcus coagulase 

negativos na glândula mamária, não ocasionou aumento significante da CCS quando comparado a média das 

amostras sem crescimento. Fato que demonstra a menor relevância destes patógenos e justifica sua denominação 

como patógenos secundários da mastite.  

Tabela I – Contagem de células somáticas (CCS) por patógeno isolado no exame microbiológico. 

Isolamento microbiológico N Média (Log10CCS) DP (Log10CCS) CCS (1.000 células/mL-1) 

Não crescimento 21 2,142 0,68848 139
a
 

Corynebacterium bovis 14 2,1284 0,53159 134
a
 

Staphylococcus coagulase negativo 12 2,1782 0,43421 151
a
 

Staphylococcus aureus 11 2,8631 0,65225 730
b
 

Streptococcus uberis 12 3,1198 0,59545 1.318
b
 

Streptococcus agalactiae 50 3,2197 0,47482 1.658
b
 

N – Número de amostras de leite. DP – Desvio Padrão. 
*
Letras diferentes entre linhas significam diferença estatística 

(P<0,05) para ANOVA. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Patógenos da mastite contagiosa, Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, juntos ao 

Streptococcus uberis, que causa mastite ambiental, mostram-se como os principais responsáveis da CCS de um 

rebanho. Portanto, seu controle é importante não apenas para diminuir sua incidência e prevalência, mas também 

para reduzir a CCS a nível de tanque. Os demais patógenos apresentaram médias de CCS iguais às amostras sem 

crescimento, o que comprova o fato deste serem denominados “patógenos secundários”, por sua importância 

clínica e epidemiológica menos relevante. 
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RESUMO 64. VARIAÇÃO DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS EM FUNÇÃO DA 

LIBERAÇÃO DE BACTÉRIAS PELA GLÂNDULA MAMÁRIA DE CABRAS 

Luiza Aymée Pires Soares
1
, Felipe Seabra Cardoso Leal

1
, Juliana França Monteiro de Mendonça

1
, Guilherme Nunes de 

Souza
2
 

1
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. 

2
Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A contagem de células somáticas (CCS) é um dos principais métodos de avaliação da qualidade de leite 

caprino. O exame fornece resultados sobre a sanidade da glândula mamária do animal e seu impacto na 

produtividade do rebanho. Todavia, o uso de dados de CCS determinados pelo método de contagem padrão 

(citometria de fluxo), pouco auxilia no diagnóstico da mastite em caprinos. Isso ocorre pelo fato da glândula 

mamária da cabra ser apócrina e, por isso, apresentar particulas citoplasmáticas do seu epitélio glandular no leite. 

Devido a isso, há CCS elevada mesmo em glândulas mamárias saudáveis, pois a citometria de fluxo não 

diferencia as partículas epiteliais das células inflamatórias (SOUZA et al., 2009). Isto contribui para que não haja 

um limite de CCS estabelecido para cabras com glândula mamária saudável como há para vacas - 200.000 

células/mL (KEEFE, 2012). 

O exame microbiológico é um dos métodos utilizados para complementar os dados de CCS para o 

diagnóstico da mastite. Todavia, o resultado deste exame depende da liberação de bactérias pela glândula 

mamária. A liberação de bactérias está relacionada a uma infecção intramamária existente, que pode ocasionar 

aumento de CCS. No entanto, em caprinos, a presença da infecção intramamária é apenas uma das diversas fontes 

de variação de CCS (GRANADO et al., 2014). Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre a 

liberação de bactérias e CCS pela glândula mamária de cabras, tal como entender o quanto a infecção 

intramamária interferiu no aumento da CCS de um rebanho caprino. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram coletadas amostras de leite de 104 cabras em lactação, em um rebanho caprino situado no 

município de Sapucaia, região serrana do estado do Rio de Janeiro. As cabras da raça Saanen, criadas em sistema 

confinado com acesso a solário, eram submetidas a ordenha tipo “balde ao pé”. Foram selecionadas cabras de 

primeira e segunda lactação com ausência de mastite clínica e de alteração física do leite.  

A amostras de leite foram coletadas após a utilização do pré-dipping e secagem dos tetos e foram 

compostas de leite proveniente dos 2 meios mamários. O leite foi coletado em recipientes com conservante 

Bronopol
®
, para a CCS, e com Azidiol

®
 para a contagem bacteriana total (CBT). As amostras foram enviadas em 

caixas isotérmicas com gelo reciclável até o Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa Gado de Leite (Juiz 

de Fora, Minas Gerais).  

A amostras foram submetidas a citometria de fluxo para a CCS (Bentley Somacount 300/CHASKA, MN) 

e para a CBT no Bentley IBC (CHASKA, MN). 

A análise estatística foi realizada no pacote estatístico IBM SPSS 22. Para fins de normalidade, os dados 

de CCS foram transformados em logaritmo na base 10, transformados em escore de células somáticas. Os dados 

de CCS obtidos foram corrigidas pois a amostras foram submetidas a um equipamento calibrado para analisar 

amostras de leite bovino. A correção foi realizada através da diminuição de 25% do resultado de CCS (Souza et 

al., 2009). Não houveram correções nos dados de CBT. A estatística descritiva foi realizada com o propósito de 

avaliar média e desvio padrão, seguida da estatística analítica pela análise da variância (ANOVA) e regressão 

linear (Y = a + b.x). Após a realização das análises, para melhor demonstração dos resultados de média de CCS, 

os dados de escore de células somáticas foram retirados do logaritmo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados foram agrupados de acordo com a liberação de bactérias pela glândula mamária e com a 

média de CCS corrigida (Tabela I). O primeiro agrupamento compreendeu cabras com liberação de até 5.000 
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UFC/mL que apresentaram baixa CCS, em média de 84.000 CS/mL. Cabras com liberação bacteriana entre 5.000 

e 153.00 CBT/mL, representaram o segundo grupo, apresentando um valor CCS também intermediário, com 

média de 560.000 CS/mL. Caprinos com CCS elevada, com média de 3.605.000 CS/mL, representaram o grupo 

com maior liberação bacteriana, acima de 153.000 UFC/mL.  

A quantidade de bactérias liberadas foi proporcional à média de CCS corrigida encontrada em cada grupo, 

o que demonstra a relação entre a infecção intramamária e a contagem de células somáticas.  

Segundo os resultados obtidos pela regressão linear dos dados analisados (Y = 591 + 0,975.x), a glândula 

mamária livre de infecção intramamária possui 591.000 CS/mL. A cada 1.000 unidades formadoras de colônias 

eliminadas pela glândula mamária, foram acrescentadas, em média, 97.500 CS ao total da CCS. O coeficiente de 

determinação da regressão (r
2
 = 0,762) indicou que 76,2% da variação da CCS deste rebanho é explicada pela 

liberação bacteriana (p < 0,001). Outros fatores como raça, sazonalidade, período e quantidade de 

lactações (GRANADO et al., 2014) podem ter explicado os outros 23,8% de variação da CCS. 

Os resultados representam a relação entre CCS elevada e a alta liberação de bactérias, confirmando que a 

CCS elevada desse rebanho foi justificada pela presença da inflamação da glândula mamária, como resultado de 

uma infecção. Além disso, o exame microbiológico de cabras com alta CCS, apresenta maior probabilidade de 

isolar o patógeno devido à alta liberação de bactérias. 

Tabela 1 – Relação da liberação de bactérias pela glândula mamária de cabras a contagem de células somáticas 

corrigida. 

Liberação Bactérias 

(x1.000 UFC/mL) 
N Média (Log10CCS) DP (Log10CCS) 

CCS* 

(x1.000 células/mL) 

≤ 5 53 1,92 0,64 84
a
 

5≤ LB <153 25 2,75 0,39 560
b
 

> 153 26 3,56 0,27 3.605
c
 

LB – liberação de bactérias. UFC – Unidades Formadoras de Colônias.  N – número de amostras.  DP – Desvio Padrão. 
a
 

Letras diferentes entre linhas significam diferença estatística (P<0,05) na ANOVA. * CCS corrigida. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme há aumento da contagem de células somáticas, há elevação na liberação de bactérias. Ao 

separar cabras que possuem alta CCS, aumenta-se a chance de isolar patógenos no exame microbiológico, 

incrementando o diagnóstico de mastite em caprinos. O estudo também mostrou que 76,2% da CCS alta no 

rebanho avaliado estava relacionada a inflamação intramamária em decorrência da presença de patógenos na 

glândula. São necessários mais estudos da análise de CCS de cabras para definir um limite de corte que defina a 

glândula mamária saudável. 
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RESUMO 65. CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES LEITEIRAS ASSISTIDAS PELO PET 

MEDICINA VETERINÁRIA/AGRICULTURA FAMILIAR 
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Heberle, Samoel Ricardo Maldaner, Karina Ramirez Starikoff 
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INTRODUÇÃO: 
A produção mundial de leite é de 798 milhões de toneladas e o Brasil ocupa o terceiro lugar com 34,23 

milhões de litros. Mesmo com redução do número de propriedades a pecuária leiteira segue em crescimento tanto 

em produção como em produtividade e número de animais ordenhados. 

A produção leiteira está presente em todo território nacional, contudo não existe padrão na produção, 

observando-se desde propriedades de subsistência até propriedades com alta tecnificação e produtividade. A 

melhoria dos índices de produtividade e qualidade do leite envolvem investimento em genética do rebanho, 

manejo adequado dos animais e da pastagem, nutrição, reprodução, sanidade e gestão técnica e econômica da 

atividade. 

Além disso, a atividade leiteira permite o desenvolvimento econômico e a permanência das famílias no 

meio rural. Isto ocorre devido a algumas características da atividade, já que esta possui remuneração mensal, o 

que facilita o planejamento financeiro do produtor, possuir fácil escoamento e por poder ser desenvolvida sem 

grandes investimentos em tecnologia, o que permite iniciar na atividade com poucos animais e sem instalações 

muito sofisticadas. 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar as propriedades visando identificar os pontos 

positivos e negativos dos sistemas de produção, a fim de direcionar as ações a serem tomadas, tornando a 

atividade leiteira mais sustentável e favorecendo a permanência das famílias no meio rural. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O Programa de Educação Tutorial (PET) - Medicina Veterinária/Agricultura Familiar da Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Realeza - PR, possui como um dos principais enfoques o 

acompanhamento de propriedades leiteiras provenientes da agricultura familiar com objetivo de contribuir na 

melhoria da produtividade e qualidade do leite produzido na região. Desta forma, quando é formada a parceria 

entre o grupo e o produtor, é realizado um levantamento das informações da propriedade para averiguar as 

necessidades da mesma.  

As informações foram obtidas entre os meses de março e maio de 2019 em quatro propriedades da região 

Sudoeste do Paraná, referentes à produtividade do rebanho (como a produção média por animal/dia, a produção 

média diária total e o número de vacas ordenhadas em cada propriedade); valores atribuídos à qualidade do leite 

(Contagem de Células Somáticas - CCS e a Contagem Bacteriana Total - CBT); e disponibilidade de 

equipamentos como tratores, ensiladeiras e desensiladeiras em cada propriedade.  

Os dados obtidos foram organizados em planilhas do programa Excel e obtendo-se assim a média e o 

desvio padrão dos mesmos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os dados obtidos constam na Tabela 1. 

Nas propriedades caracterizadas neste estudo, a média e desvio-padrão da área destinada à atividade 

leiteira foi de 6,0±2,6 hectares (ha). Nesta área eram mantidas em média 24,5±9,7 vacas em lactação, produzindo, 

individualmente, 19,75±4,81 litros de leite ao dia. Em termos qualitativos, a CCS encontrava-se em 

1.208.000±1.068.000 cels/ml e a CBT em 1.602.000±1.733.000 UFC/ml. Com relação ao tipo de ordenha 

utilizado, 50% ordenhavam em sistema balde ao pé e 50% em sistema canalizado. 
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 Tabela 1. Caracterização das propriedades assistidas pelo PET no município de Realeza-PR. 

Propriedade 
Produção média 

vaca/dia 

Vacas 

ordenhadas 

CCS* 

(x1000) 

CBT** 

(x1000) 

Tipo de 

Ordenha 
Área (ha) 

1 17 18 756 4.019 Balde ao pé 7,2 

2 28 15 546 - Canalizada 4,32 

3 18 40 3.050 750 Balde ao pé 3 

4 16 25 480 37 Canalizada 9,6 

MÉDIA 19,75 24,5 1208 1602 - 6,0 

DP 4,8 9,7 1068 1733 - 2,6 

*CCS: Contagem de Células Somáticas. **CBT: Contagem Bacteriana Total. 

  

 Pesquisa semelhante foi realizada em 50 propriedades localizadas no Sul de Santa Catarina. Neste, a 

média e o desvio-padrão da área destinada à pecuária leiteira foi de 15,1±8,3ha, onde produziam-se os alimentos 

para os rebanhos, nos quais encontravam-se em média 23,1±13,2 animais em lactação, produzindo em média 

10,44±4,96 litros de leite vaca/dia. Quanto à qualidade, a CCS e a CBT médias das propriedades foi de 501.187 

cels/ml e 251.188 UFC/ml, respectivamente. Em relação ao tipo de ordenha, 2% dos produtores realizavam-na 

manualmente, 47% possuía sistema balde ao pé e 51% possuíam sistema canalizado (WERNCKE et al., 2016). 

  As propriedades assistidas pelo PET possuem menores dimensões territoriais destinadas à atividade 

leiteira quando comparadas à amostragem realizada em SC. No entanto, os produtores paranaenses mantêm taxa 

de lotação superior e, interessantemente, animais mais produtivos. Infelizmente, o bom cenário desaparece 

tratando-se de qualidade, cujos valores estão ainda acima daqueles idealizados pelas Instruções Normativas 

vigentes no Brasil. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A caracterização realizada no município de Realeza-PR demonstra a necessidade de manter programas de 

melhoramento da qualidade do leite nesta importante bacia leiteira. Os dados produtivos sugerem um rebanho 

com grande potencial genético para a produção de leite, enquanto a elevada taxa de lotação animal pode sugerir 

vantagens geográficas que favorecem a produção de alimentos para os animais. Estudos mais aprofundados 

poderão ser realizados, procurando comprovar as hipóteses acima mencionadas, mas os dados aqui levantados já 

são suficientes para impulsionar a manutenção de projetos de capacitação para os produtores desta região. 
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RESUMO 66. EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DO FARELO DE SOJA POR UREIA EXTRUSADA NA 

PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS JERSEY 
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INTRODUÇÃO: 
Alternativas para substituição de alimentos contendo proteína verdadeira, como o farelo de soja, por 

alimentos com maior teor de nitrogênio não proteico (NNP), como a ureia extrusada, pode proporcionar a 

inclusão de mais alimentos energéticos e forragens, já que os micro-organismos do rumem têm capacidade de 

sintetizar proteína microbiana de alto valor biológico a partir do NNP em sincronia com o carboidrato disponível 

(NRC, 2001). 

Vacas leiteiras alimentadas com adequadas concentrações energéticas, proveniente de carboidratos, 

podem receber fontes de NNP para suprir as necessidades de proteína degradável no rúmen (PDR), que é utilizada 

para a síntese microbiana (AQUINO et al., 2007). Com o crescente aumento da utilização de NNP a indústria 

desenvolveu produtos com liberação de N mais lentos, como a ureia extrusada. O processo de extrusão da ureia 

associada ao amido visa reduzir a velocidade de degradação no rúmen, onde através de altas temperaturas ocorre a 

gelatinização do amido que se incorpora a uma estrutura não-cristalina da ureia, que proporciona o controle de 

liberação do N, com uma possível associação da energia proveniente do amido. 

As variações na produção de leite e seus componentes em dietas com maiores níveis de NNP, como ureia, 

ureia encapsulada ou extrusada, são diversas e apresentam resultados variados (Imaizumi, Correia & 

Martinez, 2010; Inostroza, Shaver, Cabrera & Tricárico. 2010). 

Portanto, objetivou-se avaliar os efeitos da substituição do farelo de soja por ureia extrusada no 

concentrado, na produção e composição do leite de vacas Jersey em terço médio de lactação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Vinte vacas Jersey, com média de 148 dias em lactação, peso corporal 409±41 kg, potencial produtivo de 

leite de 4.000 kg/ano e multíparas (2,4 partos), foram alocadas em cinco tratamentos por delineamento 

inteiramente casualizado. Os animais passaram por uma adaptação às dietas de 14 dias e foram realizadas coletas 

de leite semanalmente, por cinco semanas. A dieta era composta pelo pastejo de Tifton, silagem de milho (5,88 kg 

MS/animal/dia) e os concentrados, formulados de acordo com o NRC (2001), com substituição do farelo de soja 

por ureia extrusada (200% de equivalente proteico) nas proporções 0, 125, 250, 375 e 500 g/kg de MS, sendo o 

consumo de proteína bruta do concentrado calculado em 1,013 kg/dia. 

As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia (6:00h e 16:00h) e a produção de leite individual registrada 

diariamente durante o período experimental, através do equipamento medidor MM6 (DeLaval, Tumba, Suécia). 

Amostras de leite foram coletadas individualmente em uma proporção de 1:1 para ordenhas da tarde e da manhã, 

durante dois dias, semanalmente. Os frascos para armazenamento continham bronopol-B2, foram refrigerados 

logo após a coleta a 4 °C e encaminhados para estimar a composição química. A proteína e a gordura foram 

determinadas por espectrofotometria infravermelho (Bentley Instruments Inc., Chaska, Minnesota, EUA) de 

acordo com os procedimentos AOAC (1997, método 975.16). A correção do leite para 4% de gordura (PLCG 4%) 

foi realizada segundo o NRC (1989), empregando-se a equação: LCG 4% = (0,4 x kg leite) + (15 x kg de gordura 

do leite). O nitrogênio ureico do leite (NUL) foi medido por análise espectrofotométrica (ChemSpec., Bentley 

Instruments Inc., Chaska, Minnesota, EUA). A contagem de células somáticas (CCS) foi determinada com um 

contador automático (Somacount 500
®
, Chaska, MN, USA) e foi transformada para uma escala logarítmica, 

elevada ao logaritmo 10. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A produção de leite e produção de leite corrigida para 4% de gordura não foi alterada pela substituição do 

farelo de soja por ureia extrusada, com média de 12,7 kg/dia e 13,86 kg/dia, respectivamente, sendo que as 

exigências de mantença e produção de proteína metabolizável podem ter sido atendidas pela síntese de proteína 

microbiana em todas as dietas (AQUINO et al, 2007). 

Tabela 1. Produção e composição do leite de vacas recebendo concentrado com níveis de substituição do farelo de 

soja por ureia extrusada. 

  Níveis de substituição [g/kg] 
EPM1 

P 
  0 125 250 375 500 Linear Quadrático 

Produção de leite [kg/dia] 11,75 14,34 13,31 12,46 11,68 0,815 0,7062 0,2928 
Produção de leite corrigida [kg/dia] 13,58 15,57 14,16 13,32 12,71 2,988 0,2728 0,1033 
Gordura [%] 4,78 4,98 4,61 5,30 4,75 0,226 0,9180 0,8522 
Proteína [%] 4,12 3,93 3,78 3,90 4,09 0,093 0,8791 0,1504 
Nitrogênio ureico2 [mg/dL] 12,00 12,60 13,99 16,70 15,96 0,927 0,0462 0,8742 
CCS [log10 cels/mL] 2,27 1,96 2,10 2,30 2,12 0,073 0,9752 0,5128 
1
Erro padrão da média 

2
YN-UR=11,8493+0,008661*subs (R

2
=0,87)  

Ausência de efeito nos teores de gordura do leite (4,88%) são apontados em estudos que utilizaram ureia, 

ureia extrusada ou ureia encapsulada (INOSTROZA et al., 2010). 

Os teores de proteína, com média de 3.96%, não sofreram alterações, o que indica que a síntese de 

proteína metabolizável, por meio dos aminoácidos lisina e metionina, não foi limitante para a produção de leite 

(BRITO e BRODERICK, 2007).  

A substituição do farelo de soja por ureia extrusada aumentou linearmente os níveis de NUL e os valores 

observados para as dietas nos níveis de 375 e 500 g/kg estão superiores aos valores considerados adequados, que 

situam-se entre 12 a 14 mg/dL (HRISTROV et al. 2018; AGUILAR et al., 2012; MUCHA & STRANDBERG, 

2011), o que indica que a quantidade de N no rúmen não foi sincronizada a disponibilidade de energia (GEERTS 

et al., 2004). 

A CCS não foi alterada pela substituição do farelo de soja pela ureia extrusada com média abaixo das 400 

mil cels/mL, sem influenciar a qualidade do leite ou indicar ocorrência de mastite subclínica. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para manter os valores adequados de nitrogênio ureico no leite, a substituição do farelo de soja por ureia 

extrusada pode ser praticada em até 25% para vacas Jersey em terço médio de lactação. 
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RESUMO 67. COMPOSIÇÃO E PRODUÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS DO LEITE DE VACAS 

GIROLANDO CONSUMINDO DIETAS COM DIFERENTES FONTES DE LIPÍDIOS 
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INTRODUÇÃO: 
O leite e seus derivados são importantes fontes de ácidos graxos na alimentação humana. No entanto, 

existem preocupações com a saúde sobre as altas concentrações de ácidos graxos saturados na gordura do leite, 

por estarem associados principalmente a riscos de problemas cardiovasculares. Por outro lado, alguns ácidos 

graxos insaturados do leite possuem capacidade de prevenção de doenças como obesidade, diabetes e alguns tipos 

de câncer (LAHLOU et al., 2014). 

A utilização de grãos de oleaginosas na dieta de vacas leiteiras vem sendo estudada como uma forma de 

alterar a composição de ácidos graxos do leite. Esses grãos possuem alta concentrações de ácidos graxos 

insaturados e por não sofrerem processamento antes do fornecimento aos animais, tendem a liberar lentamente seu 

conteúdo no ambiente ruminal, sofrendo assim menor taxa de degradação da gordura, possibilitando que a mesma 

chegue aos sítios de absorção com pouco ou nenhum efeito de saturação, causada pelos microrganismos ruminais 

(PALMQUIST e MATTOS, 2011). Neste sentido, o objetivo com esse estudo foi avaliar o efeito das fontes de 

lipídios na dieta de vacas leiteiras sobre a composição e produção de ácidos graxos do leite.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Cinco vacas primíparas Girolando com peso corporal médio de 410 ± 7,15 Kg, em início de lactação, 

foram designadas aleatoriamente para um Quadrado Latino 5 x 5 cinco tratamentos e cinco períodos de 12 dias, 

totalizando 60 dias. Os tratamentos consistiam em dietas contendo diferentes fontes de lipídios, (grãos de soja, 

semente de girassol, caroço de algodão, óleo de soja e dieta padrão sem fonte de lipídio adicional). A formulação 

das dietas foi realizada segundo o NRC (2001) estimando produção de leite média de 18 kg dia
-1

. As dietas teste 

foram isoprotéicas e isolipídicas, com base no extrato etéreo de 70 g kg
-1

 de matéria seca (MS). As dietas foram 

fornecidas na forma de ração total misturada após as ordenhas, as 6:00 e 16:00 horas. 

A ordenha ocorreu duas vezes ao dia às 5:00 e 15:00 horas com uso de ordenhadeira mecânica. A coleta 

das amostras de leite foi realizada nos dois últimos dias do período em ambas ordenhas diárias. 

Para determinação dos ácidos graxos do leite os lipídios foram esterificados segundo método de Hartman 

& Lago (1973). Os ésteres de ácidos graxos foram analisados por cromatógrafo a gás Thermo Finnigan, equipado 

com coluna capilar (Supelco, Sigma-Aldrich) de sílica fundida (100m de comprimento x 0,25mm diâmetro 

interno x 0,2 μm de espessura do filme) e detector por ionizacao de chama (FID). A identificação dos ácidos 

graxos foi realizada por comparação dos tempos de retenção de padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos 

(Sigma-Aldrich).  

Os dados foram processados utilizando o pacote Exp.Des.pt do software R. Foram realizados teste de 

Shapiro-Wilk para determinação da normalidade dos dados e teste de Bartlett para determinação da 

homogeneidade. Foi realizada uma análise de variância em um quadrado latino 5 x 5. As médias foram analisadas 

pelos testes de Dunnett e teste de Tukey a 5% de significância.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A utilização de diferentes fontes de lipídios na dieta não alterou os percentuais de ômega 6, ômega 3, 

ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados (Tabela 1).  
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A inclusão de caroço de algodão na dieta reduziu a produção diária de ômega 6 em 38%, ômega 3 em 

44%, ácidos graxos saturados 44%, monoinsaturados 42% e poli-insaturados em 42% em relação às demais 

dietas. A produção diária também foi afetada negativamente pelo uso de óleo de soja como fonte de lipídio, 

apresentando valores de ômega 6 e de ácidos graxos poli-insaturados 20% e 22% menores que a dieta sem adição 

de lipídio (padrão). 

Tabela 1- Composição dos ácidos graxos do leite de vacas alimentadas com diferentes fontes de lipídios  

Ácidos Graxos  
Dietas 

P 
Padrão Algodão Girassol Óleo Soja 

% em relação a gordura total 

Omega 6 1,57 1,88 1,99 1,59 1,58 0,098 

Omega 3 2,48 2,43 2,49 2,42 2,43 0,079 

Saturados 74,05 73,12 73,03 74,20 74,20 0,116 

Moniinsaturados 21,89 22,58 22,49 21,78 21,79 0,141 

Poliinsaturados 4,06 4,30 4,48 4,01 4,01 0,098 

g dia
-1

 

Omega 6 6,86a 3,88b* 6,47a 5,46*a 6,30a <0,001 

Omega 3 10,82a 5,19b* 8,39a 8,29a 9,70a <0,001 

Saturados 322,19a 156,41b* 247,65ab 254,36a 295,87a 0,001 

Monoinsaturados 95,54a 48,00b* 75,47ab 74,93ab 86,88a 0,002 

Poli-insaturados 17,68a 9,07b* 14,86a 13,75a* 16,00a <0,001 

 Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

*Médias diferem do tratamento padrão pelo teste de Dunnett (P<0,05) 

Como as proporções dos ácidos graxos dentro do total de gordura do leite não foram afetadas pela dieta, é 

possível afirmar que, a redução da produção dos ácidos graxos está associada ao menor teor de gordura e/ou a 

menor produção diária de leite das mesmas. 

A redução de gordura do leite pode estar associada ao conteúdo de lipídios insaturados no rúmen ou ao 

menor consumo de nutrientes. Para Palmquist e Mattos (2011) altos níveis de lipídios insaturados na deita causam 

efeito tóxicos na população bacteriana, podendo tanto reduzir a degradabilidade da fibra e consequentemente da 

dieta, como reduzir também a produção de acetato e butirato no rúmen, substratos fundamentais para a síntese de 

gordura na glândula mamária. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As fontes de lipídios não foram capazes de alterar as porcentagens de ácidos graxos do leite dentro do 

total de gordura. Por outro lado, dietas com caroço de algodão e óleo de soja influenciaram negativamente na 

quantidade de ácidos graxos produzidos diariamente.  
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RESUMO 68. EFEITO DA ADIÇÃO DE ERVA MATE NA OXIDATIVA LIPÍDICA DE LEITE 
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INTRODUÇÃO: 
Os hábitos alimentares são considerados um fator importante associado com a saúde, especialmente 

porque o número de doenças relacionada com as deficiências nutricionais vem aumentando. Os consumidores 

buscam segurança, nutrição, produtos saudáveis e naturais, com benefícios potenciais para controle ou prevenção 

de doenças. Antioxidantes, como compostos fenólicos, podem reduzir o risco de inúmeras doenças, assim como 

os ácidos graxos, ômega-3, sendo estes compostos de grande interesse para a nutrição humana. No entanto, a 

adição de ômega-3 em produtos processados é limitada devido a sua alta suscetibilidade à degradação oxidativa 

durante processamento e armazenamento. A oxidação lipídica é um dos principais fatores não microbianos 

responsáveis pela deterioração da qualidade em alimentos e rejeição pelo consumidor. Os ácidos graxos oxidados 

e seus produtos de degradação, quando absorvidos, podem ser prejudiciais a animais e humanos e causando 

efeitos biológicos adversos. Neste contexto, a incorporação de erva mate no leite enriquecido com ômega-3 pode 

atuar na inibição da oxidação lipídica (antioxidante natural). Portanto, no presente estudo objetivou-se avaliar o 

efeito da adição de erva mate em leite enriquecido com óleo de linhaça (ômega-3) na oxidação lipídica através dos 

métodos de dieno conjugado e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Leite em pó desnatado foi dissolvido em 100 mL de água ultrapura e suplementado com Fe (como FeSO4 

– 0,1%) e agente antiespumante (GIROUX et al., 2008). Azide de sódio (0,2 g/kg) foi adicionado antimicrobiano. 

A erva mate foi adicionado em três concentrações (0,0; 0,1; 0,5 e 1,0%). A mistura foi agitada durante 60 min. 

Após o armazenamento durante a noite (18 h, 4ºC), os leites foram enriquecidas com ômega-3 (óleo de linhaça-20 

g/kg). Os leites foram então aquecidos a 40 º C e homogeneizados, 7 mL de cada amostra foram transferidos para 

tubos de vidro e armazenados durante 8 dias sob luz a 4ºC. Uma amostra controle (sem erva mate) também foi 

preparada. As amostras foram analisadas nos dias 1, 4 e 8 de armazenamento. A medição de dieno conjugado 

(DC) foi realizada de acordo com Kiokias et al. (2006). Leite (50 µL) foi diluído em 2,5 mL de trimetilpentano: 2-

propanol (2:1, v/v), homogeneizado, filtrados e lidos em espectofotometro a 232 nm. A concentração de DC foi 

expressa em mmoL/kg de gordura. O teor de malondialdeído (MDA) foi quantificado usando o ensaio TBARs 

(SOUZA et al. 2011). Leite (500 µL) foi misturado com 2 mL de TBARs (Ácido tiobarbitúrico a 1%, 562,5 

µmoL/L HCl, 15% ácido tricloroacético). A mistura foi fervida (100 °C) por 15 min, arrefecida. A absorbância foi 

medid a 538 nm e comparada a uma curva padrão de MDA . Os dados foram avaliados pela análise de variância 

com o modelo linear geral (SPSS v23.0). As médias foram apresentadas. Em um planejamento fatorial, o 

tratamento e o tempo de armazenamento foram considerados fatores fixos. O experimento foi repetido três vezes 

com três repetições. Quando diferenças significativas foram observadas, teste de Tukey foi realizado (p = 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados mostraram que a erva mate efetivamente reduziu a formação de DCs durante a exposição a 

luz (Tabela 1, p<0,01), sendo que a maior concentração de erva mate (1,0%) foi a mais efetiva em inibir a 
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oxidação primaria do leite. Do mesmo modo, houve uma inibição dos compostos secundários da oxidação, o 

malonaldeido (p<0.01), medido pela reação ao ácido tiobarbitúrico (Tbars).  

Tabela 1. Oxidação lipídica do leite enriquecido com ômega-3 e erva mate. 

 Amostras (% de erva mate) Dias de armazenamento 
Pt Pd 

0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1 4 8 

Dieno 46,26
a
 42,97

b
 41,82

b
 36,22

c
 29,37

C
 40,31

B
 58.67

A
 <0.001 <0.001 

Tbars 19,98
a
 14,86

b
 14,07

b
 12,04

c
 4,04

C
 15,59

B
 28,08

A
 <0.001 <0.001 

Dieno – expresso em mmol/kg de gordura. Tbars – expresso em µmol/L. Letras minúsculas diferentes na mesma linha 

indicam diferenças entre os tratamentos (p<0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferenças entre dias 

(p<0.05). Pt: efeito do tratamento. Pd: efeito dos dias. 

A erva mate possui alta atividade antioxidante, relacionada principalmente aos seus compostos fenólicos, 

que atuam como doadores de elétrons ou receptor de elétrons, estabilizando os radicais livres precursores da 

oxidação. Desta forma, os resultados indicam que a erva mate pode ser utilizada como antioxidante natural, 

reduzindo a oxidação de produtos alimentícios. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A erva mate reduziu a oxidação lipídica no leite enriquecido com ômega-3 durante a exposição à luz, 

apresentando potencial para ser aplicada ingrediente antioxidante natural em alimentos. 
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RESUMO 69.EFICIÊNCIA DO APLICATIVO COLONYCOUNT X MÉTODO TRADICIONAL NA 

CONTAGEM DE AERÓBIOS MESÓFILOS EM LEITE PASTEURIZADO 

Camila Franco, Juliana Maczuga, Dr. Julia Galvão 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A análise microbiológica do leite é fundamental para a obtenção de informações quanto ao perfil de 

qualidade, higiene e preservação da vida útil do alimento. As bactérias mesófilas, são consideradas indicadores de 

qualidade do leite, e o perfil é avaliado por meio da contagem total em placas. Esse método é utilizado para que se 

obtenha informações gerais sobre a qualidade dos produtos sem que ocorra a diferenciação entre os tipos de 

bactérias. Os métodos para estimar a quantidade de microrganismos vêm sendo aperfeiçoados com o passar dos 

anos, devido ao grau de incerteza gerado pela contagem manual, novas técnicas são utilizadas para otimizar o 

tempo e eficiência do processo de contagem. Com a metodologia automática é possível obter o registro digital do 

momento da realização da contagem, além de eliminar erros técnicos. O aplicativo Colonycount foi desenvolvido 

para o sistema IOS e Promega Colony Conter para Android, com a expectativa de realizar estimativas do número 

de colônias por placas além da contagem automática de colônias e armazenamento de imagem com rapidez e 

precisão, dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do aplicativo Colonycount e comparar com 

o método tradicional na contagem de colônias em placas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram analisadas 8 amostras de leite pasteurizado de duas marcas (A e B), ambas sob serviço de 

inspeção, adquiridas em mercados da região de Curitiba, PR. As amostras foram transportadas até o Laboratório 

de Controle de Qualidade e Segurança dos Alimentos (LACQSA) da Universidade Federal do Paraná 

devidamente refrigeradas até o momento da análise (máx. 48h). A técnica utilizada nesse estudo foi o 

plaqueamento por profundidade em Ágar Padrão para contagem (PCA). As amostras foram diluídas em solução 

salina (0,9%) peptonada (0,1%) na proporção 1/9 e plaqueadas em Ágar Padrão para Contagem. As placas foram 

incubadas a 36±1ºC por 48 horas. Após esse período procedeu-se a contagem das colônias pelo método 

tradicional, usando o contador de colônias e o aplicativo Colonycount pelo sistema IOS.A contagem foi realizada 

por dois analistas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Das amostras de leite pasteurizado avaliadas, a contagem bacteriana total de mesófilos está descrita na 

tabela I.  Os resultados das   contagens de colônias feitas manualmente foram distintos das placas submetidas a 

contagem utilizando o aplicativo Colonycount. A falta de precisão do aplicativo gerou pouca confiabilidade nas 

contagens quando comparados aos resultados utilizando o método tradicional. Os números gerados possuem 

diferenças entre os executores da técnica e o número de tentativas de realização das contagens. A luz ambiente 

também interferiu nos resultados, além da inclinação das placas de Petri, nitidez e posicionamento. Placas 

expostas a fundos claros dificilmente eram capturadas pelo aplicativo, já as submetidas a contagem com fundo 

escuro produziram números mais compatíveis com a realidade. As diluições também sofreram variações para as 

contagens, placas contendo centenas de colônias não puderam ser capturadas pelo aplicativo, resultando em erro. 

Placas com número reduzido de colônias também produziram resultados falsos. Placas que continham um número 

de colônias dentro do intervalo de precisão entre 25 e 250 colônias também apresentaram resultados alterados. O 

tamanho das colônias também interfere no resultado, placas contendo colônias com tamanhos reduzidos também 

não eram capturadas pelo aplicativo. A realização do refinamento manual sugerido também ficou comprometido 

por conta do marcador de colônias que ao detectar uma colônia acaba dificultando a visualização de outras 

colônias menores a baixo do marcador. 
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Tabela I. Resultados da contagem total de aeróbios mesófilos em leite pasteurizado pelo método tradicional e 

aplicativo para contagem. 

    Contagem total de aeróbios mesófilos Contagem total de aeróbios mesófilos 

    (UFC/mL) (UFC/mL) 

Amostra Diluição Manual Aplicativo 

  
 

SIF SIE SIF SIE 

1 0 0 173 0 99 

 

-2 0 0 0 0 

  -4 0 0 0 0 

  
     

  0 >250 >250 0 0 

2 -1 >250 >250 0 0 

  -2 >250 55 0 0 

  
     

  0 >250 >250 0 0 

  -1 >250 >250 0 0 

3 -2 >250 >250 0 0 

  -3 112 2 51 7 

  -4 71 1 39 11 

  
     

  0 >250 >250 17 27 

  -1 >250 >250 52 477 

4 -2 115 90 13 422 

  -3 6 73 6 512 

  -4 0 55 16 611 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização do aplicativo para contagem de colônias não apresentou resultados satisfatórios para as 

placas contendo colônias de mesófilos do leite. É necessário a realização de um grande refinamento manual para 

que os números sejam confiáveis, porém nem sempre o refinamento pode ser aplicado. O método de contagem 

manual foi mais eficiente no presente estudo. 
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RESUMO 70.  PESQUISA DE Salmonella SPP., Listeria monocytogenes E CARACTERIZAÇÃO 

MICROBIOLÓGICA DO LEITE PASTEURIZADO. 

Camila Franco, Juliana Maczuga, Luany Miyoshi, Dr. Julia Galvão 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Certos tipos de micro-organismos que podem ser encontrados no leite e suas toxinas são causas frequentes 

de problemas sanitários, além de gerar grandes perdas econômicas para a indústria, pela diminuição do 

rendimento de seus produtos. A higiene, o processamento e o controle microbiológico do leite e derivados 

possibilitam assegurar a inocuidade do produto, além de garantir sua maior vida de prateleira. Grande parte da 

contaminação ocorre por fungos, vírus e bactérias. Os micro-organismos indicadores de higiene são importantes 

fontes de avaliação da qualidade do leite. As bactérias aeróbias mesófilas constituem a maior parte dos 

contaminantes do leite, deteriorantes e patógenos. Os coliformes totais, pertencentes a família enterobacteriaceae, 

são relacionados as práticas de higiene e condições ambientais. A presença de Escherichia coli é um indicativo da 

contaminação fecal, e dentre os patógenos considerados de maior importância para a saúde do consumidor estão a 

Salmonella e a Listeria monocytogenes que podem ser veiculadas pelo leite que não passou pelos processos 

térmicos adequados durante seu processamento ou que foi recontaminado após o processo. Após a refrigeração, o 

leite pode apresentar crescimento de bactérias psicrotróficas, que geralmente são provenientes do meio ambiente e 

da ordenha e tem relação direta com a ocorrência de lipólise e proteólise no produto. Considerando o grande 

número de micro-organismos que podem ser contaminar o produto, o objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade 

microbiológica do leite pasteurizado em amostras adquiridas na região de Curitiba e comparar os resultados com a 

legislação vigente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram adquiridas no comércio varejista de Curitiba-PR, 8 amostras de leite pasteurizado de duas marcas 

distintas (quatro de cada) sob o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e Serviço de Inspeção Federal (SIF). As 

amostras foram acondicionadas em recipientes isotérmicos contendo gelo reciclável e transportadas até o 

Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos (LACQSA) da Universidade Federal do Paraná. 

Foram realizadas diluições seriadas em solução salina peptonada na proporção 1:9 para realização de contagem 

bacteriana total (Brasil, 2003), contagem de bactérias psicrotroficas (SILVA et al., 2017) com identificação de 

proteólise utilizando ágar leite e da lipólise utilizando ágar Luria Bertani acrescido de tween 20. Além disso, 

contagem de coliformes totais e Escherichia coli utilizando a metodologia descrita para MC-media PAD E. coli & 

coliformes© (Merck KgaA, Alemanha). Para pesquisa de Salmonellaspp. (BRASIL, 2003) e Listeria 

monocytogenes (SILVA et al., 2017) foram utilizados 25 ml de leite em 225 ml de água peptonada tamponada 1% 

e Caldo de Enriquecimento para Listeria, respectivamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As amostras sob Inspeção Federal e Estadual apresentaram resultados compatíveis com as exigências da 

legislação nacional, porém, não apresentaram conformidade para contagem de coliformes totais (Tabela I). A 

presença dos patógenos não foi identificada em nenhuma das amostras analisadas. Na amostra 1b foi verificada a 

presença de proteólise em 7 de 8 colônias repicadas apresentando halos de 0,2 até 1,1 cm que ocorreram de forma 

crescente no período de verificação (7 dias). Não foi verificada lipólise em nenhuma das amostras avaliadas. A 

quantidade elevada de aeróbios mesófilos evidenciada nas amostras 2a, e 3 e 4b podem comprometer a qualidade 

do produto final e indicar a necessidade de revisão nas práticas de higiene da indústria e durante todo o processo 

de obtenção da matéria prima. As contagens de coliformes também são indicativos das práticas de higiene geram 
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preocupações principalmente devido a veiculação de micro-organismos que possam desencadear doenças de 

origem alimentar, A atividade proteolítica das bactérias psicrotróficas possui grande importância pela produção de 

enzimas termorresistentes, degradação de proteínas e risco a saúde pública pelos gêneros Pseudomonas.  

Tabela 1. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As amostras de leite apresentaram altas contagens de aeróbios mesófilos, mas não foram identificadas 

bactérias do gênero Salmonella spp. e Listeria monocytogenes. Houve diferença nas contagens bacterianas entre 

os serviços de inspeção, porém ambos apresentaram conformidade a legislação vigente. A identificação da 

atividade proteolítica das bactérias psicrotróficas sugere a capacidade de degradação das proteínas e diminuição 

da vida útil do leite pasteurizado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa nº 62, de 26 de 

agosto de 2003. Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem 

Animal e Água, Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 18 set. 2003, Seção 1, p. 

14. 

SILVA, N. da et al., Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 5ª ed. - São Paulo: 

Blucher, 2017. 560p. 
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coli (UFC/mL) 

(UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/ mL) 
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2
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RESUMO 71. ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADO DE 

PROTOTHECA ZOPFII (GENÓTIPO 2) ASSOCIADO A QUADRO DE MASTITE CLÍNICA BOVINA 

NO ALTO VALE DO ITAJAÍ, SC 
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INTRODUÇÃO: 
Prototheca spp. é uma alga unicelular, aclorofilada, capaz de causar mastite clínica ou subclínica em 

bovinos e bubalinos. Por ser um agente oportunista de origem ambiental está presente com frequência em locais 

úmidos e ricos em matéria orgânica. Apesar dos casos de prototecose associados a mastite serem considerados 

esporádicos, ocorrem com frequência em propriedades com boas práticas de higiene e adequado controle da 

doença. Prototheca zopfii (P. zopfii), P. blaschkeae e P. wickerhamii são as principais espécies causadoras de 

mastite no mundo, entretanto, nem sempre o genótipo envolvido é investigado.    

As mastites por Prototheca spp., normalmente possuem caráter crônico, com diminuição drástica na 

produção de leite, elevadas contagens de células somáticas (CCS) e, às vezes, presença de grumos, pus ou fibrina 

no leite. O diagnóstico laboratorial rotineiro é o cultivo microbiológico. No entanto, técnicas moleculares (PCR), 

sorológicas e histopatológicas também podem ser utilizadas para complementar o diagnóstico. 

A prototecose associada à mastite é uma doença emergente e provavelmente subdiagnosticada, visto que, 

as rotinas de diagnóstico convencionais de mastite não permitem o isolamento ou detecção.  Apesar de haver 

relatos do agente no rebanho catarinense de bovinos, as espécies circulantes não foram caracterizadas. Assim, o 

objetivo do presente trabalho foi realizar o isolamento e caracterização molecular de isolado de Prototheca 

zopfii associado a quadro de mastite clínica bovina no Alto Vale do Itajaí, SC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Em abril de 2019, foi processado no VERTÀ - Laboratório de Diagnóstico Veterinário, uma amostra de 

leite bovino, do quarto anterior direito de uma vaca da raça Jersey, com 9 anos de idade que apresentava mastite 

clínica recorrente, não responsiva ao tratamento, de uma propriedade localizada no Alto Vale do Itajaí, Santa 

Catarina. No teste da caneca de fundo preto o animal apresentava grumos e escore máximo (três cruzes) no 

California Mastitis Test (CMT). 

Foi realizado cultura microbiológica, através da técnica de esgotamento, em ágar sangue ovino (5 % v/v) 

e ágar Sabouraud, incubados em aerobiose a 37°C por 48 horas. Em seguida foi realizada a caracterização 

morfotintorial e fenobioquímica do agente. Além disso, foi realizado pesquisa direta do agente por meio da 

microscopia óptica a partir da amostra de leite.  

A partir do isolamento do agente Prototheca spp. no cultivo microbiológico, foi realizado a PCR (reação 

em cadeia da polimerase) para detecção do agente na amostra de leite e confirmação do isolado. Em seguida, foi 

realizado um ensaio de Multiplex PCR para detecção de Prototheca zopfii genótipo 2, Prototheca blaschkeae e 

Prototheca wickerhamii, para caracterização da espécie e genótipo envolvido, conforme descrito por Capra e 

colaboradores (2014).  Devido à resistência da parede celular das microalgas, a lise celular foi realizada através do 

choque térmico em nitrogênio líquido seguido da extração do DNA com o Kit comercial WIZARD® (Promega). 

Após a amplificação, os produtos foram separados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corados em 

brometo de etídio e visualizados em transluminador UV.   

Quinze dias após o primeiro diagnóstico foi realizado uma segunda coleta de leite do mesmo animal, na 

tentativa de isolar o agente novamente e confirmar a presença de Prototheca spp.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Em ambas as coletas de leite foram isolados microrganismos do gênero Prototheca spp., confirmando o 

envolvimento do agente no quadro de mastite. Conforme descrito por Ribeiro et al. (2016), no ágar sangue, a 

Prototheca spp. apresentou colônias branco-acinzentadas, irregulares, não hemolíticas, de diâmetro entre 1 e 3 

mm, enquanto, no ágar Sabouraud, verificou-se colônias brancas, rugosas e com aspecto irregular.  Na 

microscopia óptica foi observado, tanto no azul de metileno quanto na coloração de Gram, células com tamanhos 

variados e morfologia pleomórfica, semelhantes a mórulas, compatíveis com esporângios de Prototheca spp. 

Esses esporângios também foram detectados na pesquisa direta do agente no esfregaço de leite.  

Nestes casos, a biologia molecular permite de forma rápida, eficiente e segura a detecção, identificação da 

espécie e genotipificação dos isolados de Prototheca spp. envolvidos nos quadros de mastite (CAPRA et al., 

2014). Neste relato, a PCR confirmou a espécie Prototheca zopfii nas colônias isoladas e no leite amostrado, 

enquanto a Multiplex PCR permitiu a caracterização genotípica de Prototheca zopfii genótipo 2. Mundialmente, 

esse genótipo é conhecido como o principal causador de mastite por microalga, sendo comumente isolado no 

úbere e tetos, além de bebedouros, cochos de alimentação, ração e lama das instalações dos bovinos (JAGIELSKI 

et al., 2019).   

Conforme relatado por Jagielski et al. (2019), a prototecose está associada a quadros de mastite clínica 

crônica, com elevada CCS, queda na produção de leite e sem resposta ao uso convencional de antimicrobianos, 

como descrito neste caso. Apesar de algumas pesquisas atuais demostrarem a sensibilidade in vitro da 

Prototheca spp. frente a algumas substâncias, não há tratamento eficaz disponível no mercado. Desta forma, com 

a confirmação do agente na segunda amostragem de leite, realizou-se a secagem química do teto acometido com 

iodo a 10% e a segregação do animal na linha de ordenha até que o descarte fosse realizado, como recomendado 

por Ribeiro et al. (2016).  Medidas gerais de manejo e higiene das instalações também foram recomendadas, para 

evitar o acúmulo de umidade e matéria orgânica e, assim, impossibilitar a manutenção do agente no ambiente. 

  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A mastite causada por Prototheca sp. é uma doença emergente no mundo e possivelmente 

subdiagnosticada na bovinocultura leiteira.  

O diagnóstico do agente em Santa Catarina, evidencia a necessidade do monitoramento etiológico dos 

casos de mastite bovina.  

Para tal, ensaios microbiológicos validados e técnicas moleculares (PCR), são fundamentais para o 

diagnóstico de agentes complexos e possibilitam de forma rápida e eficiente a implementação de estratégias de 

controle e prevenção para conter a disseminação dos agentes entre os animais e as propriedades leiteiras em Santa 

Catarina. 
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INTRODUÇÃO: 
A mastite bovina é a doença mais frequente nos rebanhos leiteiros, sendo responsável por grandes perdas 

econômicas, queda na produção de leite e custos com tratamento. No município de Curitibanos-SC, verificou-se 

que 27,27% e 97,73% das propriedades apresentaram, respectivamente, mastite clínica e subclínica, em pelo 

menos um animal em lactação. Desta forma, pode-se constatar que a mastite está amplamente distribuída na 

região. 

O manejo de ordenha e o status sanitário do rebanho interferem fortemente na qualidade do leite 

produzido, sendo essa qualidade avaliada principalmente pela Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem 

Bacteriana Total (CBT). A CCS está diretamente ligada à presença ou ausência de mastite, enquanto a CBT indica 

a qualidade microbiológica do produto. Ambas são regulamentadas pelas instruções normativas 76 e 77/2018, que 

estabelecem, respectivamente, as novas características de qualidade para o leite cru refrigerado e os critérios e 

procedimentos adequados desde a produção até a recepção do leite na indústria (MAPA, 2018). Segundo a IN 

76/2019, as médias geométricas trimestrais de CCS e CBT devem ser menores que 500.000 células/ml e 300.000 

UFC/ml, respectivamente. Já a IN 77 (Art. 45), determina a interrupção na coleta de leite nas propriedades com 

médias geométricas de CBT acima do estabelecido na IN 76. 

Esses aspectos apresentados na legislação vigente trazem dúvidas e preocupações aos produtores e 

profissionais do setor. Dessa forma, objetivou-se realizar um estudo preliminar dos valores de CCS e CBT em 

pequenas propriedades leiteiras em Curitibanos, SC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
No período de abril a maio de 2018, foram visitados 44 produtores de leite no município de Curitibanos-

SC. Estes produtores encontravam-se, principalmente, em comunidades originadas a partir de programas de 

assentamento e reassentamento rural. A minoria dos produtores era local, ou seja, encontravam-se em localidades 

fora de assentamentos e reassentamentos. Desta forma, foram visitados 14 produtores assentados, 21 produtores 

reassentados e 9 produtores locais. Um questionário semiestruturado, aprovado previamente pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH/UFSC), foi aplicado para caracterização do nível tecnológico das 

propriedades, com informações referentes ao rebanho, instalações, equipamentos e assistência técnica. 

Os valores de CCS e CBT foram pontuais e relativos ao mês anterior da visita. Informações referente a 

outros meses não foram coletados, devido à ausência de histórico em muitas propriedades. Todos os dados de 

CCS e CBT foram organizados em planilha Excel para a obtenção das médias geométricas de cada grupo de 

produtores e do município de Curitibanos. As informações referentes à caracterização das propriedades, também 

foram sistematizadas na mesma planilha.  

As médias geométricas calculadas foram confrontadas com a IN 76/2018, com o objetivo de verificar a 

adequação dos produtores frente aos limites máximos estabelecidos pela normativa. Esses resultados também 

foram comparados com o nível tecnológico observado em cada grupo de produtores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
De forma geral, havia 11 ± 6 animais em lactação por propriedade. Em todos os produtores a ordenha era 

mecânica, sendo a maioria do tipo balde-ao-pé. O resfriador de expansão estava presente em 100% dos produtores 

locais e reassentados e em 50% dos produtores assentados, pois estes ainda utilizavam resfriadores de imersão. As 

instalações eram simples, sendo a maioria das salas de ordenha (67,35%) com contenções feitas de madeira. A 

assistência técnica era precária no município, onde cerca de 36% dos produtores locais e reassentados e 5% dos 

produtores assentados relataram receber orientação técnica.   

Apesar destas condições, as médias geométricas de CCS e CBT calculadas para cada grupo de produtores 

estavam em acordo com a IN 76 (Tabela 1). 

Tabela 1 – Médias geométricas de CCS e CBT dos produtores assentados, reassentados e locais no município de 

Curitibanos-SC.  

Produtores CCS (células/ml) CBT (UFC/ml) 

Assentados 302.064 34.834 

Reassentados 289.002 42.005 

Locais 295.750 42.302 

Média 291.482 42.443 

 No período, a prevalência geral de mastite clínica e subclínica em Curitibanos foi, respectivamente, de 

4,29% e 76,92% (NIERO, 2018). Apesar dos valores de CCS e CBT estarem em acordo com a IN 76, a 

prevalência de mastite, principalmente a subclínica, foi considerada elevada, segundo Santos e Fonseca (2019). 

Desta forma, a adequação dos produtores à normativa não justifica a redução das medidas de controle e prevenção 

da mastite, especialmente diante do risco de suspensão da comercialização do produto em caso de não adequação 

às normas. Considerando que foram usados dados pontuais, há o risco de que em determinado momento, estes 

produtores não estejam aptos a comercializar o produto.  

Segundo a IN 77, a refrigeração do leite cru na propriedade rural deve ser por tanque de expansão direta, 

não sendo mais permitido o uso de tanques de imersão. Esse será outro grande desafio nos assentamentos, pois 

são produtores de baixa renda e a bovinocultura de leite é a principal fonte de renda em 94,4% das propriedades. 

Essas constatações reforçam a necessidade de estudos concisos e definição de planos de ação eficazes, bem como 

integração entre a universidade, órgãos/instituições de fomento e produtores. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dados preliminares indicam a adequação dos valores de CCS e CBT à legislação vigente. Por outro lado, 

aspectos ligados à infraestrutura e assistência técnica indicam a necessidade de estudos posteriores e definição de 

medidas de controle da qualidade do leite em pequenas propriedades, pois muitos produtores encontram-se em 

situação de risco de abandono da atividade.  
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INTRODUÇÃO: 
O requeijão cremoso é um item de crescente importância na mesa do brasileiro (BOSI, 2008).  

A demanda do mercado por alimentos light tem aumentado de forma expressiva, em que consumidores 

buscam novos e alternativos hábitos alimentares e veem nesses produtos grandes aliados. Considerando o 

problema referente a hábitos saudáveis, estudos avaliaram a concentração do teor de sódio em alimentos light, 

associando a fatores de risco que influenciam no desenvolvimento da hipertensão e observaram por meio da 

análise do rótulo que o sódio apresenta-se mais elevado nos alimentos light do que nos alimentos convencionais 

(PEREIRA, 2013).    

As características sensoriais do alimento, como sabor, aroma, aparência e textura são primordiais para 

provocar aceitação positiva do mesmo. Entretanto, características não sensoriais, relacionadas ao alimento e/ou ao 

consumidor, exercem grande influência na escolha e na aceitação deste produto (MORENO, 2012).  

A avaliação sensorial serve para apreciar as características organolépticas de um produto através dos 

órgãos dos sentidos para a investigação das preferências ou aversões pelo alimento. Assim, obter informações 

sobre as preferências e/ou aceitação de produtos alimentícios junto à população torna-se relevante para a indústria 

de alimentos moderna (GAMERO et al, 2010).   

O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de requeijão cremoso light e a avaliação sensorial 

comparando o mesmo com outras duas marcas comerciais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram realizadas, análises de umidade, conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1989), 

determinação do pH, conforme (TONELLI, 2013). Determinação da gordura do requeijão o método de Köehler 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). Para a análise sensorial, o requeijão cremoso light desenvolvido (138), foi 

comparado a outras duas marcas comerciais, identificadas como amostras 526 e 463. Para análise sensorial 

utilizou-se o teste de aceitabilidade com uma ficha de avaliação seguindo o teste da Escala Hedônica de 5 pontos, 

correspondentes a: (5) gostei muito, (4) gostei, (3) nem gostei nem desgostei, (2) não gostei, (1) desgostei muito 

(DUTCOSKY, 2007). Os atributos avaliados foram: textura e sabor.   Os resultados foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e as médias comparadas entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05), utilizando-se do programa estatístico SASM - 2001.      

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A fim de garantir a fusão da massa de forma homogênea e conferir a cremosidade típica do requeijão, 

trabalhou-se com pH entre 5,50 e 5,8. Moreno (2006), descreve que a massa obtida por fermentação láctica deve 

apresentar pH de 5,0 a 5,2, valores estes próximos dos encontrados por Silva (2012) nos quais, os resultados 

variaram entre pH de 4,9 a 5,2. Quanto a umidade o padrão estabelecido pela empresa para o requeijão cremoso 

light é de 65 a 70%. Nos testes realizados o resultado para gordura foi de 11%, e da umidade de 65,7%, estando 

assim estes parâmetros de acordo com o estabelecido. Na tabela 1 as amostras A e B não obteve diferença 

significativa, o que demonstra que para os julgadores não identificaram diferença entre elas. Quando comparado 

os valores obtidos na avaliação sensorial em relação a textura e quanto o quesito “gostei muito”, os resultados em 

porcentagem foram os seguintes maior aceitação o produto desenvolvido com 51% seguido pela amostra 526 com 

47% e com menor aceitação a amostra 463 com 13%. 
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Tabela 1 - Média das notas obtidas pelo teste de Tukey para textura das diferentes amostras de requeijão cremoso 

light. 

TRATAMENTO MÉDIA* 

A 4,21 ± 0,1232
a
 

B 4,11 ± 0,122
a
 

C 3,21 ± 0,09 

Fonte: a autora. 

Na tabela 2 as amostras A e B não obteve diferença significativa, o que demonstra que para os julgadores 

não identificaram diferença entre elas. 

 Tabela 2 - Média das notas obtidas pelo teste de Tukey para sabor das diferentes amostras de requeijão cremoso 

light. 

TRATAMENTO MÉDIA* 

B 4 ± 0,1232
a
 

A 3,98 ± 0,122
a
 

C 3,23 ± 0,102 

Fonte: a autora. 

 Quando comparado os valores obtidos na avaliação sensorial em relação a textura e quanto o quesito 

“gostei muito”, os resultados em porcentagem foram os seguintes maior aceitação o produto desenvolvido com 

47% seguido pela amostra 526 com 39% e com menor aceitação a amostra 463 com 13%.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se com esse estudo que o produto desenvolvido como requeijão cremoso light foi bem aceito 

quando submetido a aceitação sensorial nos quesitos textura e sabor com ótimas chances de comercialização e 

tento como mercado mais um produto diferenciado como alternativa de consumo, atendendo a um grupo de 

consumidores preocupados com a saúde com baixo teor de gordura.  
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RESUMO 74. AVALIAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA CROMOGÊNICOS PARA IDENTIFICAÇÃO 

DE PATÓGENOS CAUSADORES DE MASTITE 

Brunna de Mattos Granja, Cristian Marlon de Magalhães Rodrigues Martins, Carlos Eduardo Fidelis, Breno Luis Nery 

Garcia, Marcos Veiga dos Santos 

FMVZ - USP, Pirassununga, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Para definir o protocolo de tratamento adequado da mastite clínica, é fundamental identificar a causa da 

mastite. O uso da cultura microbiológica na fazenda permite identificar em <24 horas os patógenos da mastite em 

grupos e, em alguns casos, no nível de espécies. Os meios de cultura cromogênicos são utilizados para identificar 

patógenos da mastite, de acordo com a coloração característica dos microrganismos. Quando comparados aos 

meios de cultura convencionais, os meios cromogênicos permitem o diagnóstico rápido, redução de testes 

bioquímicos e sorológicos para identificação presuntiva dos patógenos. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

especificidade (Se), sensibilidade (Sp) e acurácia (Ac) de três meios de cultura cromogênicos, dispostos em uma 

triplaca (SmartColor2, Onfarmâ), para a identificação presuntiva dos seguintes patógenos causadores de mastite 

(Staph. Aureus; Staph. não-aureus (SNA); Strep. Agalactiae / dysgalactiae; Strep. Uberis; Enterococcus spp.; 

Lactococcus spp.; Klebsiella spp./Enterobacter spp.; Escherichia coli; Pseudomonas spp.; Serratia spp.; 

Prototheca spp./Levedura) considerando a metodologia de MALDI-TOF MS como método de referência. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Selecionamos aleatoriamente da rotina do Laboratório de Pesquisa em Qualidade do Leite (Qualileite – 

FMVZ/USP) 426 amostras de leite fresco de casos de mastite, sendo mastite clínica (118) e subclínica (308). A 

mastite clínica foi diagnosticada quando um quarto apresentava leite anormal, acompanhado ou não por outros 

sinais clínicos, como inchaço do úbere, vermelhidão, calor e dor e a mastite subclínica quando a contagem de 

células somáticas (CCS) >200.000 cél./ml de leite. A identificação dos patógenos causadores da mastite foi 

realizada pela inoculação de amostras de leite em ágar sangue por 24 e 48 h a 37ºC, seguida da identificação dos 

microrganismos pela metodologia MALDI-TOF MS. As amostras de leite também foram inoculadas em três 

meios cromogênicos específicos para patógenos gram-positivos e gram-negativos e os resultados de leitura foram 

obtidos com base na aparência da colônia após 18-24 h a 37ºC, de acordo com as diretrizes do fabricante 

(Smartcolor2, Onfarm, Pirassununga, Brasil). Os resultados da identificação pela metodologia de MALDI-TOF 

MS (Barcelos et al., 2019) foram considerados o método de referência para a avaliação da sensibilidade (Se), 

especificidade (Sp), acurácia da identificação bacteriana presuntiva nos meios cromogênicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Do total de amostras de MC e MS, respectivamente, 19 (16,1%) e 50 (16,23%) tiveram crescimento de 

uma ou duas espécies bacterianas; 28 (23,7%) e 94 (30,5%) foram negativas após 24h de incubação; 13 (11%) e 7 

(2,27%) estavam contaminados (> 3 microrganismos). Entre os patógenos não identificados pelos meios de 

cultura (outros), foram 42 (16,63%) para amostras de MS. Resultados de especificidade, sensibilidade e acurácia 

da identificação de bactérias pelos dois meios cromogênicos estudados são apresentados na Tabela 1 para 

amostras de MC e Tabela 2 para amostras de MS.  
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Tabela 1 - Acurácia, sensibilidade e especificidade de três meios de cultura cromogênicos para identificação 

presuntiva de   agentes causadores de mastite clínica (n=118) 

 Patógenos n Ac  Se Sp 

Staph. aureus 5 97,4 83,3 97,3 

Staph. não aureus (SNA) 26 97,4 100 100 

Strep. uberis 3 98,3 75 99,1 

Strep. agalactiae/dysgalactiae 15 91,5 93,7 91,2 

Enterococcus spp 4 96,6 100 96,5 

Lactococcus spp. 2 92,3 100 92,2 

Klebsiella spp./Enterobacter spp. 15 99,1 94 99 

Escherichia coli 13 99,1 99 94 

Pseudomonas spp. 6 100 100 100 

Serratia spp. 1 99,1 100 99,1 

Levedura/Prototheca spp. 6 99,1 100 99,1 

 Tabela 2 - Acurácia, sensibilidade e especificidade de três meios de cultura cromogênicos para identificação 

presuntiva de agentes causadores de mastite subclínica (n=308) 

 Patógenos n Ac Se Sp 

Staph. aureus 9 98 60 100 

Staph. não aureus (SNA) 116 90 80 100 

Strep. uberis 11 96,4 79 97,3 

Strep. agalactiae/dysgalactiae 10 95 100 95 

Enterococcus spp. 8 98 66 99,3 

Lactococcus spp. 6 94,4  27 99,6 

Klebsiella spp./Enterobacter spp. 2 99,6 50 100 

Escherichia coli,  1 99,3 33 99,6 

Pseudomonas spp. 2 99,6 66 100 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados deste estudo indicaram que os três meios cromogênicos utilizados, específicos para grupos 

de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, podem ser usados para a identificação presuntiva dos principais 

patógenos clínicos da mastite, com alta acurácia de identificação quando comparados com a metodologia 

MALDI-TOF MS. O sistema de cultivo poderia ser utilizado na fazenda para identificação presuntiva dos 

principais patógenos de mastite, com base no diagnóstico visual da cor da colônia, o que permite que um 

colaborador com treinamento básico identifique os patógenos presentes nas amostras de leite. 
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RESUMO 75. PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DO LEITE NO INÍCIO DA LACTAÇÃO: EFEITOS 

SOBRE PRODUÇÃO, REPRODUÇÃO E SANIDADE 
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INTRODUCTION 
Diseases in early lactation have a negative impact on revenues of a dairy farm. The major problem is 

subclinical diseases that cannot clearly be identified, but can reduce significantly milk production, reproductive 

success and compromises immune system (MCART et al., 2013; SUTHAR et al., 2013). Advances in milk 

composition analyzes have made possible to use parameters to identify early changes in some metabolic 

pathways. Infrared analyzes have made milk analysis more accessible and faster, helping famers to evaluated 

management. 

Milk fat composition is a result of synthesis de novoin mammary gland, fatty acids (FA) coming from diet 

and pre-formed FA from blood (STOOP et al., 2009). Many variables can affect FA profile, like herd, production 

system, nutritional management, health and even individual characteristics (MELE et al., 2016). Long chain FA 

are related with increase in blood NEFA and incidence of diseases in early lactation cows, like ketosis and 

displacement abomasum (HOSTENS et al., 2012; JORJONG et al., 2014). During negative energy balance 

(NEB), the most mobilized FA of adipose tissue is cis-9 C18:1 (oleic acid) and it can compose a great proportion 

of milk fat in early lactation (ADEWUYI et al., 2005; BILAL et al., 2014). 

The objective of this study was to evaluate milk FA profile in early lactation of healthy and ketotic cows 

and identify specific FA or FA ratios that can be correlated with milk production, health and reproduction in 

Holstein dairy cows. 

 

MATHERIALS AND METHODS: 
Initially, 694 Holstein cows calving between September 2015 to August 2016 from a commercial herd in 

Paraná State were monitored. Milk samples were collected between 4 and 15 DIM. To analysis milk composition, 

infrared and optical systems were used. Gas chromatography was adopted to identify 52 FA from 190 samples (95 

primiparous and 95 multiparous) being 1/3 of healthy and 2/3 of ketotic cows. Fatty acids were individually 

analyzed or grouped according saturation number (saturated FA – SFA; monounsaturated FA – MUFA; or 

polyunsaturated FA – PUFA) and size of carbonic chain (short chain FA, C4 to C10 – SCFA; medium chain FA, 

C11 to C16 – MCFA; and long chain FA, C17 or more – LCFA). 

Incidence of diseases diagnosed and culling/death until 60 DIM were analyzed. A blood sample was 

collected to analyze serum BHB, AST, albumin, cholesterol, triglycerides and bilirubin in automatic biochemical 

analyzer. On day 5 (D5) and day 10 (D10) after calving, BHB was measured by ketone test strips. Animals were 

categorized with subclinical ketosis if BHB ≥ 1.2 mmol/L. 

Cumulative milk yield in the first 30 or 100 DIM (MY30d and MY100d) and daily milk yield average in 

first 30 or 100 DIM (MYA30d and MYA100d) were analyzed. Reproductive performance was evaluated using 

days to first insemination (D1AI), days open (DO), total AI (TAI), pregnancy at first AI (P1AI), pregnancy at 150 

DIM (P150D), and pregnancy loss after first insemination (PL1AI). 

The software SAS (version 9.4) was used to statistical analyses. Fatty acids adjusted means according 

ketosis prevalence were estimated using PROC MIXED. Milk yield outcomes were analyzed using PROC 

LOGISTIC to identify risk factors associated with FA profile and low productive performance. To analyze 

sensitivity and specificity of FA to identify early ketosis or incidence of one disease in first 60 DIM, 

MedCalc
® 

(Version 18.11.3) software was used. 
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RESULTS AND DISCUSSION: 
Three FA represented more than 71% of milk fat in early-lactation cows: cis-9 C18:1 (27.54%), C16:0 

(26.82%) and C18:0 (17.13%). Short-chain FA represented 6.94%, MCFA 38.16% and LCFA 54.90% of milk fat. 

Only 3.04% of milk fat was PUFA, 35.83% MUFA and 61.13% was SFA. Metabolites related to NEB can reduce 

FA production by synthesis de novo in mammary gland and more pre-formed FA are transferred from blood. 

The highest correlations observed with BHB5 and BHB10 were cis-9 C18:1 (0.62 and 0.59), cis-9 

C18:1/C15:0 ratio (0.58 and 0.61) and cis-9 C18:1/C14:0 ratio (0.58 and 0.60). The cis-9 C18:1/C15:0 ratio also 

showed moderate correlations with many metabolites, like AST (0.54), CHOL (-0.43) and total bilirubin (0.50). 

Another ratio, cis-9 C16:1/C15:0 also presented moderate correlations with AST (0.54) and bilirubin (0.54). 

The FA with higher AUC to identify ketosis in early lactation was C13:0 (AUC = 0.94). Cows with C13:0 

≤ 0.049 g/100g are prone to develop ketosis in first 10 DIM. Oleic acid (cis-9 C18:1) and more two ratios had 

AUC > 0.90 (cis-9 C18:1 – 0.90; cis-9 C18:1/C15:0 – 0.92; cis-9 C18:1/C14:0 – 0.93). 

Cows with high C17:0/C15:0 ratio had 4.79 (P=0.002) times more chance to have MY30d below average 

than animals with medium values of C17:0/C15:0 ratio. Animals with low cis-9 C16:1/C15:0 had 3.87 (P=0.024) 

times more chance to have MYA30d below average than cows with medium values and cows with low SCFA had 

3.78 (1.51 to 9.47 CI 95%; P=0.005) times more chance to have low MYA30d than animals with medium values. 

Finally, cows with C17:0/C15:0 ratio > 2.109 and SCFA < 4.763 g/100g fat had 5.9 times and 4.9 times more 

chance and to show MY100d below average, respectively.  

Cows with cis-9 C18:1 > 33.607 g/100g of fat had 13.4 more likelihood to have reproductive failure at 

150 DIM than animals with lower values. Fatty acid profile and ratios were not efficient to identify incidence of 

diseases until 60 DIM. In other hand, many FA can be used to predict culling or death until 60 DIM. The C15:0 

FA showed higher AUC to identify culling or death until 60 DIM. 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Ketotic cows have synthesis de novo impaired in early lactation, which explains lower SCFA values in 

milk between 4 and 15 days after calving. By other hand, ketotic animals incorporate more LCFA in milk and this 

can be correlated with more intense lipomobilization. 

It is possible to use specific FA to identify risk of ketosis incidence and culling or death in early lactation. 

Milk FA related with lipomobilization can negatively affect milk yield and reproductive performance. Milk fatty 

acid cis-9 C18:1, and C13:0 and C15:0 ratio seem to better explain events related with NEB in early lactation. 
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RESUMO 76. BIOMARCADORES DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA NA MASTITE 

SUBCLÍNICA EM VACAS LEITEIRAS 
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INTRODUÇÃO: 
A imunidade da glândula mamária é composta por diversos mecanismos de defesa para a manutenção da 

homeostase. No entanto, danos físicos ou patogênicos induzem uma resposta inflamatória local ativando 

mecanismos que culminam com o dano tecidual com repercussão sistêmica (SORDILLO, 2018). A mastite é uma 

inflamação da glândula mamária e se caracteriza por apresentar alterações no tecido glandular e uma série de 

modificações físico-químicas no leite, gerando principalmente queda na produção e qualidade da sua secreção 

(PERES NETO, 2011). Este trabalho teve por objetivo avaliar a resposta inflamatória sistêmica em vacas leiteiras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2018 em uma fazenda leiteira no estado do 

Ceará cujo clima é caracterizado como tropical semiúmido. Foram utilizadas 34 vacas mestiças (Girolando) em 

lactação criadas em sistema semi intensivo e ordenhadas duas vezes ao dia, com a utilização de sistema 

automatizado. O protocolo experimental foi aprovado pelo CEUA/UECE sob o número 6459434/2015. Foram 

realizadas coletas de leite e sangue em três períodos distintos: D1 (primeiro dia da coleta), D2 (48h após D1) e D3 

(7 dias após D1). Foram incluídas no estudo vacas sadias e com mastite subclínica identificadas pelos testes da 

caneca de fundo escuro, Califórnia Mastitis Test (CMT), além da realização da contagem de Células Somáticas 

(CCS) nas amostras de leite fresco individuais por quarto, utilizando o aparelho Lactoscan SCC® através da 

técnica de microscopia fluorescente de contagem de células. As amostras sanguíneas foram obtidas por 

venopunção em tubos sem ou com anticoagulante EDTA os quais foram transportados ao laboratório para 

avaliação hematológica e bioquímica. A contagem total de leucócitos (LT; x10³ μL) foi realizada no aparelho de 

automação da marca Mindray BC-2800Vet®. As alíquotas de soro obtidas foram utilizadas para determinação 

bioquímica dos teores de bilirrubina total (BT; mg/dL), proteína total (PT; g/dL) e albumina (A; g/dL) utilizando-

se metodologias dos kits comerciais (Interkit®) no espectrofotômetro. O MDA foi determinado segundo a 

metodologia proposta por DRAPER & HADLEY (1990). Os resultados foram expressos em média ± desvio 

padrão e avaliados por ANOVA. Foi realizado o teste de Shapiro Wilk. Para avaliação dos dados utilizaram-se os 

testes t, Kruskal-Wallis ou Mann-Whitney, conforme aplicação. Os resultados foram considerados significativos 

para P < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Foram considerados postivos, quartos mamários que apresentavam CMT acima de duas cruzes. Os 

valores médios de CCS avaliados em vacas com mastite subclínica (VMS) foram: D1 - 2782,1x 10
3 
células/ mL, 

D2 - 2182,1x 10
3 
células/ mL, D3 -2399,5x 10

3 
células/ mL, enquanto os valores médios das vacas saudáveis 

(VS) foram 116,8 x 10
3 
células/ mL. Os resultados dos parâmetros da resposta inflamatória sistêmica entre VS e 

VMS com amostras coletadas em D1, D2 e D3. Não houve diferença significativa entre LT, PT e relação A/G nos 

dias analisados em VMS. Contudo, estavam alterados o MDA e BT em VMS. O MDA variou em VS e D3 do 

VMS (P = 0,0008), D1 em relação a D3 (P =0,02) e D2 em relação a D3 (P =0,02). Nos três dias analisados os LT 

encontravam-se acima dos valores de referência para a espécie (4,9 - 12,0 x10³/μL; GEORGE et al.,2010), os 

quais podem estar relacionados aos processos inflamatórios. Embora os valores médios das PT não estejam 

aumentados, vale ressaltar que alguns animais atingiram valores elevados possivelmente associados ao processo 
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inflamatório da glândula mamária pela elevação de proteínas de fase aguda. Isto se reflete, por exemplo, na 

elevação dos valores médios de globulinas nos três dias analisados (3 - 3,5 g/dL; KANEKO, 2008), embora esses 

dados não tenham sido significativos. Não houve alterações nos valores médios da relação A/G em VMS e VS, 

apesar de estarem abaixo do valor de referência para a espécie (1- 1,02; KANEKO, 2008). Essa relação, é também 

um parâmetro importante na avaliação de infeções, principalmente quando ocorre aumento das imunoglobulinas. 

A elevação de PT também tem sido relatada em bovinos confinados e as condições climáticas (SILVA et al., 

2008). Não houve alteração de BT entre VMS e VS entretanto, verificou-se diferença entre os dias D1 em relação 

ao D2(P =0,03) e em D2 em relação a D3 (P =0,04) em VMS. A bilirrubina é um pigmento formado a partir da 

degradação da hemoglobina (NEUŽIL & STOCKER ,1993), considerada um antioxidante natural, contudo sua 

atividade é dependente da albumina sérica (BARREIROS et al., 2006). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim, os resultados revelam uma combinação de ações fisiológicas mediadas por substancias que 

funcionam na tentativa de manter a homeostase e alertar contra o dano. Ressalte-se que alguns marcadores não 

apresentam o mesmo desempenho na Mastite subclínica. Portanto, estes dados demonstram a existência de 

alterações sistêmicas em VMS. Logo, as manifestações locais e sistêmicas em resposta ao dano na glândula 

mamária em VMS podem ser avaliadas por biomarcadores como ferramentas ao diagnóstico juntamente com a 

CCS, destacando-se o MDA.  
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RESUMO 77. EFEITOS DA SAZONALIDADE E ESTRESSE CALÓRICO NA PRODUÇÃO E 

COMPOSIÇÃO DO LEITE EM REBANHOS LEITEIROS DE ARAPOTI, PARANÁ 
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INTRODUÇÃO: 
O aumento da temperatura em várias regiões do mundo afeta e desafia a produção animal, pois exige que 

os animais se adaptem a condições desfavoráveis ao seu desenvolvimento. Esse desafio torna-se ainda maior em 

regiões de clima tropical e subtropical, como o Brasil. 

Para o produtor de leite no nosso país, um dos grandes desafios é o manejo de vacas leiteiras nas épocas 

mais quentes do ano onde os animais ficam expostos aos efeitos do estresse térmico. Sabe-se que o desempenho 

produtivo das vacas diminui à medida que a temperatura aumenta e as vacas são submetidas ao estresse calórico 

(BAUMGARD et al., 2012).  

Devido às exigências dos laticínios por matéria prima de qualidade, com adequados teores de sólidos e em 

constante oferta durante o ano, o estresse calórico passa a ser um dos fatores que merece atenção, pois interfere 

negativamente na qualidade da matéria prima e faz com que a disponibilidade de sólidos para a produção de 

derivados lácteos apresente sazonalidade.  

Diante do exposto, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar os efeitos do estresse calórico e da 

sazonalidade sobre a produção e composição do leite nos rebanhos monitorados. Além disto, mensuramos a 

variação da produção de leite (kg/dia) entre os meses e as estações do ano, identificando quais são os meses do 

ano de maior e menor produtividade. Quanto a composição e qualidade do leite, também avaliamos a variação 

sazonal nos teores de gordura e proteína no leite. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Dados do controle leiteiro oficial mensal de 29 rebanhos localizados na região de Arapoti, Paraná, 

associados à Capal Cooperativa Agroindustrial, foram coletados junto ao Programa de Análise de Rebanhos 

Leiteiros do Paraná (PARLPR) da Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa 

(APCBRH).  

Todos estes rebanhos possuem manejo intensivo, com sistemas de confinamento e semi-confinamento de 

produção, e com forte predominância da raça Holandesa na composição dos rebanhos. O clima para a região é 

caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos com pouca ocorrência de geadas. 

O período de coleta dos dados correspondeu de janeiro de 2010 a dezembro de 2017. Os dados obtidos a 

partir de cada Relatório 4 ou Sumário do Rebanho (que sumariza os principais índices zootécnicos relevantes na 

atividade leiteira) foram organizados em uma única planilha contendo as seguintes informações: nome do 

produtor, data do controle, mês e estação do controle, número de vacas em lactação, número de vacas secas, total 

de vacas (lactação + secas), dias em leite (DEL), produção média diária (kg/dia), gordura (%), proteína (%), 

lactose (%), sólidos totais (%), produção de gordura + proteína verdadeira (kg/dia), contagem de células 

somáticas, idade média do rebanho (meses), intervalo entre partos (dias) e dias abertos. Dessa forma, foram 

estimadas médias mensais, médias por estação do ano e médias anuais (2010 a 2017), a fim de avaliar o efeito da 

sazonalidade sobre os parâmetros produção e composição do leite.  

Na análise descritiva dos dados foram usados os procedimentos FREQ e MEANS do SAS (v. 9.4). 

Correlações fenotípicas ou de Pearson foram estimadas pelo procedimento CORR do SAS. Já a significância dos 

efeitos de rebanho e de mês do ano sobre as variáveis de amplitude em produção de leite, porcentagem de gordura 

e porcentagem de proteína foram estimadas pelo procedimento GLM, também do SAS. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A diferença em kg/dia entre a produção de leite mensal mais alta e a mais baixa foi em média de 6,52 

±2,43 kg/dia. Esta diferença é considerada alta, e nos mostra que há rebanhos que possuem uma produção 

demasiadamente mais baixa no verão devido à dificuldade do rebanho em se adaptar ao estresse calórico.  

Quanto a sazonalidade de produção entre os meses do ano, constatamos que os meses de agosto (17,1%), 

setembro (18,1%) e outubro (17,1%) são os meses que tipicamente apresentam as mais altas produções, pois estes 

aparecem com maior frequência como meses de produções de leite (kg/dia) máximas. Estas elevadas produções 

podem ser explicadas pelo fato que essas vacas permaneceram secas e no pré-parto em épocas do ano mais 

favoráveis como o inverno, ficando menos expostos aos efeitos desfavoráveis do estresse térmico (TAO & 

DAHL, 2013). 

Por outro lado, os meses de fevereiro (20,6%), março (21,6%) e abril (20,0%) são os meses que 

aparecerem em maior frequência como os meses de produções mínimas de leite (kg/dia) ao longo do ano, sendo 

válida a mesma interpretação utilizada anteriormente para estes meses de menores produções, 

Para a composição do leite, observamos que os maiores teores de proteína no leite foram observados no 

outono (abril 19,1%, maio 25,1% e junho 15,6%), e as menores porcentagens foram observadas no verão 

(dezembro 20,1%, janeiro 23,6% e fevereiro 15,1%). Este resultado mostra que a porcentagem de proteína 

também apresentou comportamento sazonal bem definido, onde a amplitude encontrada foi de 0,24% entre os 

meses de maior e menor teor de proteína no leite, coerente com a amplitude de 0,25% encontrada por Salfer et al. 

(2019). 

Por outro lado, a gordura do leite não apresentou um comportamento sazonal definido. A amplitude 

encontrada para a porcentagem de gordura foi de 0,67%, bem diferente daquela observada em rebanhos norte-

americanos que ficaram em torno de 0,30% (SALFER et al., 2019). Esse comportamento ainda não foi 

esclarecido, mas é possível que as quedas bruscas na produção ou volume de leite no fim do verão e começo do 

outono, tenha atenuado as quedas esperadas nos teores de gordura. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de alguns rebanhos atingirem altas produções (principalmente no inverno e na primavera) a 

amplitude de variação entre o mês de máxima e de mínima produção foi considerada alta, indicando que estes 

rebanhos sofrem com eventos de estresse calórico. Em relação à produção de sólidos do leite, a falta de 

sazonalidade observada nos teores de gordura do leite deve ser investigada em trabalhos futuros. Devido 

ao grande impacto negativo que o estresse térmico causa em rebanhos leiteiros, principalmente em fazendas onde 

raças bovinas europeias são predominantes, estratégias para minimizar os efeitos do estresse calórico devem 

continuar a ser implementadas. 
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RESUMO 78. CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA DE Staphylococccus aureus ISOLADOS APÓS 

TRATAMENTO DE MASTITE SUBCLÍNICA DURANTE A LACTAÇÃO 
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INTRODUÇÃO: 
Staphylococcus aureus é uma das principais causas de mastite clínica e subclínica, sendo transmitido 

principalmente por via contagiosa (vaca-a-vaca), no momento da ordenha. Várias estratégias de controle são 

recomendadas para reduzir a transmissão de S. aureus entre vacas, como a segregação das vacas infectadas e o 

tratamento na secagem ou lactação. Por isso, a identificação das cepas circulantes dentro e entre rebanhos pela 

tipagem molecular via Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) pode ser usada para avaliar a eficiência 

das estratégias de controle. Assim, o presente estudo objetivou avaliar a diversidade genotípica de S. aureus 

isolados de mastite subclínica (MSC) após tratamento durante a lactação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Um total de 117 isolados de S. aureus foram obtidos da Coleção de Isolados do Laboratório Qualileite, 

obtidos de amostras compostas de leite provenientes de 4 rebanhos dos estados de Minas Gerais e São Paulo (FQ, 

CA, SP, GA). Três amostras compostas de leite consecutivas com intervalos de 7 dias foram coletadas de vacas 

que apresentavam histórico de alta prevalência de MSC e tinham sido selecionadas para estudo prévio que 

objetivou avaliar a eficiência da antibioticoterapia aliada à vacinação contra MSC causada por S. aureus. O 

protocolo terapêutico foi: a) Controle, sem aplicação de tratamentos; b) Antibioticoterapia duas vezes ao dia por 5 

dias (ATB - Intramamário de 75 mg de ampicilina e 200 mg de cloxacilina) associado à Injetável (enrofloxacina 

10%, 7,5 mg/kg) dose única no primeiro dia do intramamário; e c) ATB associado à vacinação (TopVac HIPRA, 

Espanha). A vacinação foi realizada por via intramuscular em 3 doses de 2 mL (14 dias antes da ATB, no dia da 

ATB e 14 dias após). Após a cultura microbiologia convencional, os isolados foram identificados pela MALDI-

TOF, dos quais 80 isolados foram submetidos à técnica de PFGE. Brevemente, plugues com DNA dos isolados 

foram preparados em agarose “low melting” 1,8% (BioRad) previamente diluída em tampão TBE 0,5x, 

posteriormente digeridos com a enzima de restrição smaI (Fast Digest Thermo Fisher). Após a digestão 

enzimática dos plugues o gel foi preparado e corrido em solução 0,5 TBE por meio do sistema CHEF-DR III 

(Bio-Rad Laboratories, Inc., CA, EUA). Ao final, o gel foi corado com solução de brometo de etídio e os perfis 

das bandas originados foram comparados de acordo com o coeficiente de DICE e o Método de Associação Média 

(UPGMA) utilizando o software BioNumerics v6.5. O dendograma foi elaborado utilizando limite de similaridade 

de 80% para determinação dos clusters. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Dos 80 isolados, 79 foram genotipados por PFGE. De acordo com o limite de 80% de similaridade, foram 

obtidos 17 pulsotipos, distribuídos entre os 4 rebanhos analisados (Tabela 1). 
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Tabela 1. Diversidade genética de isolados de S. aureus após tratamento durante a lactação dada por análise 

PFGE estratificada por rebanhos  

Pulsotipos Frequência 

Rebanhos  Tratamentos 

FQ CA SP GA Controle ATB 
ATB + 
Vacinação 

A 3 2 1 0 0 1 2 0 

B 15 2 0 10 3 3 11 1 

C 5 0 3 2 0 1 3 1 

D 1 0 1 0 0 1 0 0 

E 7 0 4 1 2 1 4 2 

F 10 8 0 2 0 3 7 0 

G 1 0 0 1 0 0 1 0 

H 8 5 0 3 0 6 2 0 

I 5 0 0 4 1 4 0 1 

J 2 1 0 1 0 2 0 0 

K 6 0 4 0 2 1 1 4 

L 10 0 0 1 9 2 4 4 

M 1 1 0 0 0 1 0 0 

N 1 0 0 1 0 1 0 0 

O 2 2 0 0 0 1 1 0 

P 1 0 1 0 0 1 0 0 

Q 1 0 0 0 1 1 0 0 

Diversidade  17 7 6 10 6 16 10 6 

Total  79 21 14 26 18 30 36 13 

 O pulsotipo mais frequente foi o B, seguido dos pulsotipos F e L. Os pulsotipos B e E estiveram 

presentes em 3 dos 4 rebanhos, dado possivelmente pela proximidade dos estados de Minas Gerais e São Paulo. 

Dos quatro rebanhos analisados, observou-se que o SP apresentou maior diversidade genética de isolados de S. 

aureus, sugerindo alta heterogeneidade entre os isolados avaliados. Dentre os tratamentos avaliados, foi 

observada menor proporção de pulsotipos por isolados avaliados, sendo 28% para o grupo ATB (n = 10/36) e 

46% para o tratamento com vacina (n = 6/13), embora um pulsotipo idêntico tenha sido observado em ambos 

tratamentos (ATB e ATB+Vacinação = L). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Há ampla diversidade genética de S. aureus entre os isolados avaliados, entretanto com perfis específicos 

dentro de cada rebanho. A presença de pulsotipos idênticos corrobora o perfil de transmissão contagiosa de S. 

aureus. 
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RESUMO 79. OCORRÊNCIA DE LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO (LINA) SEM ALTERAR A 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO LEITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO – SC 

Cristian Back, Julia Marques, Daniele Silva-Kazama 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O leite instável não-ácido (LINA) acomete rebanhos leiteiros e pode trazer prejuízos à cadeia produtiva, 

por apresentar modificações em suas características físico-químicas. (MARQUES, 2007). Atualmente, para 

identificar possíveis alterações, o leite é submetido ao teste do álcool/alizarol, que consiste em misturar álcool 70º 

e leite cru em proporções iguais. 

O leite exposto ao álcool que apresenta formação de precipitados, porém não apresenta acidez elevada, é 

considerado LINA (MARQUES, 2007).   Essa característica pode acarretar em rejeição pela indústria, mesmo não 

sendo um leite ácido.  

Segundo Fischer et al. (2012) a ocorrência de LINA tem causas multifatoriais. Podendo estar relacionadas 

à concentração do álcool no teste, ao manejo alimentar, clima, estádio da lactação, entre outros. 

Quanto a composição química do LINA, em estudos sazonais, Oliveira et al. (2011) constataram aumento 

no teor de gordura independente da época do ano e, diminuição na proteína e lactose, podendo estar relacionada a 

subnutrição dos animais.  

Com base nesses aspectos, o objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de leite instável não ácido 

(LINA) no município de São Bonifácio (Santa Catarina), e analisar sua influência sobre a composição química 

quando comparado ao leite normal.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado durante os meses de maio e junho de 2017 em 14 Unidades de Produção Leiteira 

(UPL) no município de São Bonifácio - SC. A coleta foi feita diretamente de tanques de expansão ou de tarro de 

leite imersos em água. Realizaram-se três coletas por UPL em intervalo de 15 dias, totalizando 42 amostras. Uma 

subamostra foi acondicionada em frasco contendo bronopol, mantida sob refrigeração e encaminhada para o 

Laboratório da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), para 

determinação de gordura, proteína, lactose e caseína. A análise de composição foi obtida pelo método de 

espectrofotometria por radiação infravermelha. A outra subamostra foi imediatamente submetida ao teste de 

acidez titulável, mensurada em graus Dornic (ºD) (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2008). As amostras foram 

classificadas quanto à sua acidez em: ácidas (> 18 ºD), alcalinas (<14 ºD) e normais (de 14 a 18 ºD).  

Em seguida, nas amostras que apresentaram acidez normal, procedeu-se a análise de estabilidade do leite 

pelo teste do álcool nas concentrações 68, 70, 72, 74 e 76% (v/v) de etanol em placa de petri observando-se a 

formação ou não de precipitado (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2008). 

As amostras que apresentaram acidez normal e positividade ao teste do álcool com concentração igual ou 

superior a 72% de etanol foram consideradas LINA. Amostras com acidez normal e negativas à precipitação 

foram caracterizadas como leite normal. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o procedimento PROC MIXED do 

pacote estatístico SAS versão 9.0 (SAS_INSTITUTE), para comparar as médias das variáveis avaliadas das 

amostras de LINA e leite normal. Os dados foram testados para distribuição normal, pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Adotou-se como nível de significância a probabilidade de P<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Das amostras avaliadas (N=42) quanto a acidez titulável, 7,1% foram alcalinas (<14 ºD), 16,7% ácidas (> 

18 ºD) e 76,2% apresentaram acidez normal (entre 14 e 18 ºD), sendo 42,9% positivas (LINA) e 33,3% negativas 

(leite normal) ao teste do álcool com no mínimo 72% de etanol (v/v). Em estudo desenvolvido na região de 

Pelotas-RS Marques et al (2007) encontraram ocorrência de 58% de LINA. 

Ao analisar apenas as amostras com acidez normal (N=32) observa-se a ocorrência de 56,3% de leite 

instável (LINA), enquanto os outros 43,8% das amostras mostraram-se estáveis ao teste do álcool (leite normal). 

No período de outono, o qual este trabalho foi desenvolvido, coincide com o final do ciclo das pastagens 

de verão e falta de pastagens de inverno, levando a uma restrição alimentar, o que pode acarretar em aparecimento 

de LINA (Fischer et al. 2012).  

Não foram constatadas diferenças significativas entre a composição química do leite normal e do leite 

LINA (Tabela 1).  

Tabela 1 - Composição de amostras de leite (N=32) com acidez normal e positivas (LINA) ou negativas (Normal) 

ao teste de álcool a 72% (v/v) no município de São Bonifácio-SC entre maio e junho de 2017. 

Componentes LINA Normal P* 

Gordura (%) 4,65 4,83 0,702 

Proteína (%) 3,57 3,65 0,441 

Lactose (%) 4,27 4,23 0,589 

Caseína (%) 2,80 2,88 0,382 

*Não significativo ao nível de probabilidade de P < 0,05. 

Diferentemente, Oliveira et al. (2011) constataram maiores níveis de gordura, porém, com diminuição nos 

teores de proteína e lactose. 

Marques et al (2007) também relataram as mesmas alterações, porém enfatizaram que essas mudanças 

não são expressivas, estando o LINA dentro da faixa de composição química considerada normal. Aqui, 

evidenciamos que as alterações não foram significativas, isso demonstra que o leite LINA é adequado para a 

comercialização e o consumo. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A incidência de LINA no período avaliado foi alta (42,9%), porém essas amostras apresentaram 

composição similar ao leite normal, portanto apto para consumo.   Entretanto, medidas de prevenção e controle 

devem ser adotadas na região estudada como forma de evitar o descarte deste leite, já que o leite precipitado é 

rejeitado, sendo ácido ou não.  
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RESUMO 80. COMPOSIÇÃO DO LEITE DE UM REBANHO LEITEIRO HOLANDÊS DA REGIÃO 

NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Alessandra Agostini, Karen Dal Magro Frigeri, Tais Santin, Elson Martins Coelho 

UFSM, Palmeira das Missões, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O leite é o alimento essencial na mesa das famílias, sendo produzido no mundo todo. Segundo a FAO 

(2017), nas últimas três décadas, a produção mundial de leite aumentou mais de 58%, de 522 milhões de 

toneladas em 1987 para 828 milhões de toneladas em 2017. 

A composição média do leite bovino contém 87,6% de água e 12,4 de sólidos totais. Destes, a gordura 

representa 3,5%; a proteína, 3,1%, lactose, 5,2% e minerais, 0,6% (GARCIA, 2016). 

Segundo CAMILO (2007), a gordura é o componente de maior variabilidade do leite, podendo oscilar 

entre valores baixos (2,0%) e altos (4,0% ou mais), seu teor é fortemente influenciado pela genética, por fatores 

nutricionais e ambientais. 

A proteína do leite tem sido o nutriente mais valorizado em sistemas de pagamento por componentes. A 

principal razão disto é que, enquanto a gordura tem tido seu valor reduzido pelos hábitos de consumo da 

população, a proteína tem sido valorizada principalmente por influir diretamente no rendimento industrial de 

derivados lácteos (NORO, 2004). 

Esses parâmetros podem sofrer alterações com as estações do ano, devido ao animal sofrer influência 

direta da umidade e a temperatura ou indireta com a variação qualitativa das plantas forrageiras ofertadas 

(MILANI, 2011). 

Objetivou-se avaliar a variação dos componentes gordura e proteína do leite de um rebanho de vacas da 

raça holandesa de acordo com as estações do ano de uma propriedade do Noroeste do estado do Rio Grande do 

Sul. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os dados para a elaboração do trabalho foram concedidos através de registros da família Agostini do ano 

de 2013 a 2018, totalizando assim 72 informações. Os parâmetros sobre a composição do leite foram coletados 

uma vez ao mês no tanque de resfriamento da propriedade pelo funcionário da empresa responsável pelo 

recolhimento do produto. Após coletadas as amostras foram submetidas à análises no Laboratório de Serviços de 

Rebanhos Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo Fundo (UPF), sendo o mesmo credenciado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A propriedade tem como base o programa SIPS (Sistema Intensivo a Pasto com Suplementação), o qual 

tem como proposta o manejo rotativo em piquetes formados por pastos mistos de aveia com azevém no inverno e 

em monocultivo de milheto no verão, recebendo também silagem de milho o ano todo. O fornecimento de 

concentrados varia conforme a época do ano, alterando-se o teor proteico e adição ou não de aditivos, sendo 

fornecido sal mineral e preventivos contra mastite o ano todo. 

Para a avaliação da composição do leite foram considerados os teores de proteína e gordura. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com medidas repetitivas no tempo. Os 

resultados obtidos foram analisados pelo programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014) considerando um 

nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Na Tabela 1 são apresentados os valores probabilísticos das variáveis estudadas, teor de gordura e 

proteína do leite, em relação ao ano, estação climática e a interação, sendo possível observar que o teor de gordura 
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não diferiu (P>0,05) em relação a nenhum dos efeitos fixos estudados. Todavia, os teores de proteína variaram em 

função da estação climática (P<0,05). 

  

Tabela 1. Valor Probabilístico da composição química e qualidade higiênico-sanitária do leite para os efeitos fixos 

e suas interações. 

 Efeito Fixo Gordura Proteína 

Ano 0.1480 0.0764 

Estação climática 0.8634 0.0002 

Ano x Estação climática 0.7610 0.1832 

 A média das 72 informações para gordura e proteína foram respectivamente, 3,45 e 3,23. Segundo 

Carvalho (2000), os teores ideais são de 3,64 para a gordura, 3,2 para a proteína e a relação proteína/gordura de 

0,88. Os resultados demonstram que ao longo do período estudado o teor de gordura esteve um pouco inferior, 

porém a relação esta dentro do ideal, de 0,93. 

Os teores de proteína diferiram (P<0,05) conforme a estação climática, sendo que durante o outono e no 

inverno foram mais elevados (Tabela 2). Resultados semelhantes foram relatados por Rosa et al. (2012), na qual 

observaram que ao final do outono e início do inverno, o teor de proteína foi superior ao das demais estações, 

coincidindo, justamente, com a maior oferta de forrageiras. 

Entretanto tal comportamento é incomum, visto que o outono é caracterizado pelo vazio forrageiro 

outonal na região Sul do Brasil, o que acarreta na diminuição de fibra efetiva neutra e de carboidratos fibrosos na 

dieta, diminuindo o teor de proteína do leite, onde BUTLER et al. (2008), afirmam também que a composição e a 

qualidade nutricional do leite são afetadas pelo manejo sendo esses a frequência de pastejo, a sazonalidade da 

forrageira e a composição da dieta. 

 Tabela 2. Médias dos teores de gordura e proteína em função da estação climática. 

Estação Gordura (%) Proteína (%) 

Primavera 3.40 3.13 B 

Verão 3.41 3.20 B 

Outono 3.44 3.28 A 

Inverno 3.55 3.32 A 

Média 3.45 3.23 

CV (%) 17.39 3.94 

Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si (P<0,05) 

  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proteína do leite é influenciada pelas estações climáticas, sendo o outono e inverno as estações que apresentam 

o maior teor. A gordura do leite não foi influenciada pelas estações climáticas. 
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INTRODUCTION: 
Staphylococcus aureus is one of the pathogens most frequently isolated from cases of mastitis worldwide. 

Therefore, to decrease the impact of S. aureus mastitis in dairy farming and its implications for public health, 

alternative strategies to control mastitis should be evoked, such as an effective vaccine, that mainly depend, at 

least in part, on a better knowledge of the cow-to-cow variation of antibodies production against S. aureus. Thus, 

the development of an effective vaccine for combating intramammary infections (IMIs) by S. aureus would be 

most welcome.  

Using serum immunoproteomics to develop more effective vaccines is therefore highly desirable because 

it is a powerful tool for the identification of new antigens, and for obtaining a more complete list of S. aureus 

immunogenic proteins, thus providing a more rational and non-empirical technique for identifying new vaccine 

candidate antigens (Rueckert and Guzmán, 2012).  

In this context, the identification of antigenic S. aureus proteins that are recognized by antibodies 

produced by cows that are healthy, infected with S. aureus IMI, have been cured of S. aureus IMI, or have been 

infected with but not cured of S. aureus IMI after receiving an immune prophylaxis protocol represents a strategy 

for the discovery of novel potential candidate antigens for the development of vaccines against bovine mastitis. 

Thus, the present study sough to explore the diversity of antibodies against S. aureus produced by dairy cows with 

distinct mastitis history and vaccinated with a polyvalent mastitis vaccine. 

 

MATHERIALS AND METHODS: 
S. aureus proteins were obtained from six distinctly circulating S. aureus strains isolated from the milk of 

animals with persistent subclinical mastitis. S. aureus isolates were grown in iron-restricted medium under 

anaerobic conditions until the early stationary growth phase, in vitro growth conditions that most closely mimic 

the in vivo growth conditions during mastitis (Le Maréchal et al., 2009). Protein extracts were obtained from S. 

aureus isolates (Le Maréchal et al., 2009) and fractionated by 2D-gel electrophoresis (Vieira et al., 2014) and 

Western blotting (WB). WB membranes were then exposed to pooled sera were from 1) animals that were 

infected prior to vaccination (IPV); 2) animals that were healthy prior to vaccination (HPV); 3) S. aureus-infected 

animals that were vaccinated and remained infected 118 days after the first vaccination dose (IVNC); 4) S. 

aureus-infected animals that had been vaccinated and were cured of IMI 118 days after the first vaccination dose 

(IVC); 5) S. aureus-infected animals that were not vaccinated and remained infected 118 days after the first 

vaccination dose (INVI); and 6) healthy animals that were vaccinated and that remained healthy 118 days after the 

first vaccination dose (HVH). Following protein separation by 2DE and Western blotting, an analysis was 

performed to determine the number of spots that were common to the gel and membrane replicates. The gels and 

membranes with the most common spots among replicates were selected for analysis, spot excision and 

subsequent identification of the eluted proteins by mass spectrometry. (MALDI/ToF-ToF). Protein size, molecular 

mass and isoelectric points were obtained from the UniProt databases (http://www.uniprot.org/). Protein 

localization in the cell was predicted by PSORT (http://psort.hgc.jp/), and transmembrane domains were predicted 
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by the TMpred database (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html). Categorical functions were 

analyzed using the BRITE hierarchy command of the KEGG database. 

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
Here, the F0F1 ATP synthase subunit alpha (SAS) and succinyl-diaminopimelate desuccinylase (SDD) 

were reactive with the sera of uninfected animals with no history of S. aureus mastitis despite the high prevalence 

of this pathogen in the studied herds, but they were not reactive with the sera of S. aureus-infected animals. Thus, 

these proteins might stimulate the host immune response in a way that protects animals from natural infections 

and may thus be considered predictors of resistance to S. aureus mastitis.  

In uninfected animals (HVH), vaccination specifically stimulated an immune response against the 

proteins cysteinyl-tRNA synthetase (CTS), 30S ribosomal protein S1 (RPS), and pyruvate dehydrogenase E1 

component subunit alpha (SAP), given that the remaining proteins were previously reactive with the sera of HPV 

animals. However, persistently infected non-vaccinated (INVI) and vaccinated animals (IVNC) exhibited immune 

responses against RPS and SAP. Since the sera of infected animals were not reactive with CTS prior to 

vaccination, this protein might also be a predictor of resistance to new S. aureus IMIs. 

Vaccination was exclusively responsible for stimulating the production of antibodies against the 

transmembrane protein phosphoglycerate kinase (FGQ) in cured animals. Thus, the presence of antibodies against 

this protein may be considered a possible predictor of cure.  

Despite their antigenicity, the remaining proteins that were reactive with the sera of the IVC animals were 

not considered predictors of cure because they were also, except for enolase, reactive with the sera of infected 

animals that were not cured after vaccination (IVNC). Despite the reactivity of enolase with the sera of INVI 

animals, vaccination was responsible for stimulating the production of specific anti-enolase antibodies, resulting 

in the recovery of infected animals. Thus, enolase might be considered another potential candidate protein for 

predicting recovery. 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
The greatest finding of our study is that SAS, SDD, and CTS are regarded as novel candidate proteins for 

predicting the prevention of new bovine S. aureus mastitis. FGQ and ENO are potential candidates for predicting 

recovery (cure). Thus, the results of the present study strengthen the idea that variations in the immune responses 

of animals should not be ignored and show that the heterogeneity of antibody production against anti-

staphylococcal antigens in animals may enable the identification of new targets for immunotherapy.  
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INTRODUCTION: 
Bovine mastitis is the most prevalent and costliest disease on dairy farming. Staphylococcus aureus is one 

of the bacteria that remains a major problem to the dairy industry worldwide due to its poor cure rate associated 

with antimicrobial therapy, contagiousness, pathogenicity and persistence of intramammary infections (IMIs). 

Traditional milk bacteriology is a crucial step in mastitis control programs, which is mainly based on 

biochemical tests for identification of mastitis pathogens (SOUZA et al., 2016). Nonetheless, this process is time-

consuming and the identification of the etiological agent of mastitis pathogens can take some days. Therefore, 

faster and reliable identification of mastitis pathogens is crucial for precise diagnosis and prompt establishment of 

accurate control and treatment decisions, such as matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 

spectrometry (MALDI-TOF MS). Despite the conventional identification of mastitis being a critical step in 

control programs, the study of S. aureus clustering is crucial point for a deeper understanding and characterization 

of this bacterium, as it can contribute with important information about distribution within and among herds and 

phylogenetic relation in space and time. 

Thus, here we first compared the identification of S. aureus isolated from milk samples (intramammary 

infections) by biochemical tests, MALDI TOF MS and molecular identification. Here, we also investigate 

whether S. aureus isolated from transient and persistent bovine subclinical intramammary infections and from 

nares/muzzles were genetically diverse using spa Typing. Finally, we investigate the antimicrobial susceptibility 

of bovine-associated S. aureus isolates by Vitek 2
®
 compact system.  

 

MATERIALS AND METHODS: 
We used 218 bacteria isolates from milk samples that were previously isolated and identified as S. 

aureus by biochemical tests (Souza et al., 2016). The nares/muzzles were sampled by swabbing the muzzle and 

the inner nares with a single moistened sterile cotton swab. The bacteria colonies (n = 159) were first submitted to 

Gram staining, catalase and coagulase tests. All S. aureus isolates from milk and nares/muzzles were submitted 

for identification by MALDI TOF MS. PCR of a target portion of S. aureus conserved of the thermonuclease 

(nuc) gene and 16S rRNA gene specific to S. aureus were used to confirm the identification of S. aureus isolated 

from nares/muzzles, and we also selected S. aureus isolated from milk samples (n = 117) according to their 

epidemiological behavior (transient vs. persistent IMIs). The spa typing was carried out in 117 S. aureus isolates 

(seven from nares/muzzles and 110 from IMIs), as previously described by Harmsen et al. (2003).  

The antimicrobial susceptibility of 189 S. aureus isolates (182 milk and seven nare/muzzle samples) was 

performed by the automated Vitek 2
®
 compact system (BioMériux, Inc., Durham, NC, USA) by minimum 

inhibitory concentration. Then, all isolates were further tested by Kirby Bauer's disk diffusion technique using 

disks for oxacillin (1 µg) and cefoxitin (10 UI/30 µg). In addition, S. aureus isolates that were regarded as 

methicillin-resistant in the Vitek 2
®
 compact system were confirmed by Etest

®
 (bioMérieux, Basingstoke, UK); 

and the presence of the methicillin resistance gene (mecA and mecC) was investigated.  

The kappa coefficient was used to evaluate the concordance between the results of the biochemical tests, 

MALDI-TOF MS and molecular identification.  
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RESULTAS AND DISCUSSION: 
Here, a high agreement was found for the identification of S. aureus by biochemical test, molecular 

identification, and MALDI-TOF MS. In the present study, the most common bacteria that were speciated in the 

nares/muzzles non-aureus staphylococci, which just 5.66% (n = 9) were identified as S. aureus. 

Our results showed that 46.56% (n = 88) of S. aureus isolates were non-susceptible to at least three 

distinct class of antimicrobials. Beyond that, even if we exclude resistance to penicillin, 30 (15.87%) isolates were 

regarded as multidrug resistant S. aureus. Overall, our study showed considerable resistance of S. aureus isolated 

from IMIs to antimicrobials in two dairy herds with mastitis problems, including resistance to critically important 

antimicrobials, such as macrolides (e.g. erythromycin) and glycopeptide (e.g. vancomycin) (WHO, 2017).  

Among S. aureus isolates confirmed by the presence of the nuc gene, we selected 117 S. aureus (110 and 

seven from milk and nasal muzzles, respectively) isolates to perform the spa typing. Therefore, among the 117 

isolates it was possible to type 107 isolates, where 100 S. aureus isolates were molecularly identified as t605 

(93.46 %; 99.00% of them from milk), two as t189 (1.87 %; one from milk and one from nares/muzzles), four as 

t098 (3.74%; from nares/muzzles swabs) and one as t127 (0.93 %; from nares/muzzles swabs). 

We found that eight S. aureus isolated from milk samples were regarded as oxacillin-resistant by the 

minimum inhibitory concentration determined by the Vitek 2
®
 Compact system. From those samples, three S. 

aureus from milk samples were also regarded as oxacillin-resistant by disk diffusion test. Besides that, four 

S. aureus isolated from milk samples and one S. aureus isolated from nares/muzzles were also regarded as 

cefoxitin resistant by the cefoxitin screening test using by Vitek 2
®
 Compact system, however all S. aureus 

isolates were regarded as susceptible to cefoxitin by the disk diffusion test. Therefore, none of them were 

confirmed by the E-test
®
 and the presence of mecA and mecC genes, suggesting that none of them can be regarded 

as MRSA. 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Our study did not strengthen the idea that S. aureus strains isolated from extramammary niche is an 

important source for S. aureus that cause persistent IMIs. Furthermore, most of S. aureus isolates from transient 

and persistent IMIs did not differ by spa-typing, suggesting that the persistence of infection was mainly 

determined by cow factors. Finally, the high level of multidrug resistant S. aureus found together with the 

predominance of udder-adapted strain may contribute to the history of high prevalence of mastitis caused S. 

aureus, leading to high bulk tank milk somatic cell count in both herds. 
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INTRODUCTION: 
The detection of biological contaminants based on plate counting has limit power to reflect the biotic 

complexity of water and milk and any possible problems associated with it. Nowadays, countless microorganism 

that could not be cultivated so far, now can be deeply characterized using molecular techniques based on accurate 

DNA sequencing. Thus, the advance of the next-generation sequencing methodologies and bioinformatic 

developments are providing fast and high-resolution results, revolutionizing the microbiology field. Thus, the 

recent progress in this sensitive culture-independent molecular technique could profoundly assist our 

understanding of the characterization of the microbial communities of the water and bulk milk tank in dairy 

farms.   

Thus, here we investigate the relationship between the bacterial community using high-throughput 

sequencing of water used in dairy farms and bulk tank milk in two distinct periods. To the best of our knowledge, 

this study represents the first study investigating the microbial communities of the water used in dairy farms and 

its implications on bulk milk tank microbiota. Furthermore, there is scarce information about the relationship 

between bulk milk tank microbiota and its quality parameters. Indeed, to the best of our knowledge, this study is 

the first one that explores the microbiota of bulk milk tank produced under tropical conditions, as significant 

variations among regions are expected. Regarding that, we also investigate any relationship between total bacteria 

count (TBC) and somatic cell count (SCC) determination in raw milk with bulk milk tank bacterial community 

analysis. 

 

MATERIALS AND METHODS: 
Here, we collected bulk milk tank and water samples in May and September 2017 from 11 dairy farms in 

Minas Gerais State – Brasil. Bulk milk tank samples were aseptically collected for microbiome analysis, somatic 

cell count (SCC), total bacteria count (TBC).  

For bacterial identification through accurate library preparation and high-throughput sequencing, 

we amplified the V3/V4 hypervariable region of the bacterial 16S gene. The first PCR primers contain the 

Illumina sequences based on Illumina TruSeq
TM

 structure adapter (Illumina, San Diego, USA), allowing the 

second PCR with indexing sequences. The final PCR reaction was cleaned up using AMPureXP beads (Beckman 

Coulter, Brea, USA). Amplicon estimations were performed with Picogreen dsDNA assays (Invitrogen, USA), 

and then the libraries were diluted for accurate qPCR quantification using KAPA Library Quantification Kit for 

Illumina platforms (KAPA Biosystems, Woburn, USA). The libraries were sequenced in a MiSeq Sequencing 

system.  

The raw file obtained from the library sequencing was analyzed using the Mothur (version 1.31.2) 

software (SCHLOSS et al., 2009) and the MiSeq platform (KOZICH et al., 2013). The sequences were aligned 

according to the Silva’s database (QUAST et al., 2013). The taxonomic classification was obtained from the 

Ribossomal Database Project (Cole et al., 2014). 

For analysis of beta diversity, we performed the Principal Coordinate Analysis (PCoA) to compare 

samples and thereby determine the difference or relative similarity between the groups belonging to them. The 

difference found between the groups was evaluated according to Molecular Variance Analysis (AMOVA). The 
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LEfse test was used to determine which bacteria were statistically different between the analyzed groups. The 

Parsimony test was performed to identify if there is an evolutionary difference between the samples analyzed, 

characterizing different communities. For the alpha diversity, the Chao, Shanmon and Simpson tests were 

performed, and the student T statistical test was used to compare the means. 

RESULTS AND DISCUSSION: 
In the present study, we observed that water had a greater microbiota diversity than bulk tank milk 

samples. The analysis of shared genera was performed, and we observed that there was no sample (with relative 

abundance above 1%) that was present in both bulk tank milk and water samples, demonstrating that there is no 

significant interference of water on the microbiota of bulk tank milk samples, which is also confirmed by the 

AMOVA test.  

In order to verify the existence of a microbiota difference between the samplings (Autumn and Winter), 

AMOVA and Parsimony tests were performed for the bulk tank milk and the water samples separately. Our data 

showed that there was no effect of the time of sampling on the microbiota of both matrices. 

Moreover, we tried to establish any the associations between bulk tank milk metagenomics analysis and 

milk quality parameters (i.e. bulk milk tank SCC and TBC). Nonetheless, we did not find any relationship 

between bulk tank milk microbiota and SCC or TBC. 

However, no significant statistical difference was observed in relation to the bulk tank milk SCC 

thresholds, when a multivariate analysis was performed and a PCoA graph was created, it was possible to observe 

the formation of two distinct clusters in relation to the composition of the microbiota present in the milk of the 

dairy farms. The Parsimony, LefSe, and AMOVA statistical tests also proved the difference between the 

microbiota present in each cluster. In the cluster 1 there is a predominance of farms with somatic cell counts 

above 4 x 10
5
 cells mL

-1
 and greater abundance of the genus Lactococcus. Besides that, some dairy farms 

exhibited a tendency to decrease the bulk tank milk SCCs values as the relative abundance of Lactococcus spp. 

decreased, in contrast to other that increase the relative abundance of Lactococcus spp. and the bulk tank milk 

SCC.  

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
The water bacterial and community did not impact bulk tank milk microbiome. Furthermore, the time of 

sampling have no effect on water and bulk tank milk bacterial community. Milk quality parameters (TBC and 

SCC) has no relationship between bulk tank milk microbiota. Although, there is two distinct clusters in relation to 

the composition of the microbiota present in the milk of the dairy farms, which we can observe a predominance of 

farms with somatic cell counts above 4 x 10
5
 cells mL

-1
 with greater abundance of the genus Lactococcus. 
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INTRODUÇÃO: 
Manter a qualidade do leite é uma das formas para melhorar a rentabilidade do sistema de produção de 

leite. A qualidade está associada diretamente à produção, sendo que a obtenção de um leite de pior qualidade, 

como de alta contagem de células somáticas (CCS), pode estar associada a problemas sanitários como a mastite, 

não reduzindo apenas a qualidade do leite, mas também o volume produzido. 

Acreditava-se que as glândulas mamárias de bezerras e de novilhas eram saudáveis pelo fato de nunca 

terem sido expostas a microrganismos causadores de mastite. Porém, diversos estudos contestam esta teoria, 

mostrando que esses animais estão propensos à contaminação desde seu primeiro dia de vida. Por isso, é 

necessário fornecer um leite de qualidade no período de aleitamento, pois o desenvolvimento da glândula 

mamária ocorre principalmente durante a primeira gestação, e a infecção, neste período, prejudica o seu 

desenvolvimento, afetando a produção de leite em lactações futuras (DE VLIEGHER et al., 2012). 

O uso do leite de descarte pode ser uma fonte de contaminação do úbere durante a fase de crescimento das 

bezerras, podendo, futuramente, resultar em doenças da glândula mamária. Portanto, o presente estudo objetivou 

estudar a ocorrência de microrganismos causadores de mastite em primíparas alimentadas com leite de descarte e 

com leite “normal”, mensurando a saúde da glândula mamária na primeira lactação, por meio da CCS, 

microbiologia do leite e a ocorrência de casos de mastite das primíparas durante a fase de lactação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para a realização do projeto, foram utilizadas 13 bezerras Girolando divididas em dois grupos, G1 

composto por sete bezerras que receberam, diariamente, cinco litros de leite normal; e G2 composto por seis 

animais, com o fornecimento de cinco litros de leite de descarte. 

Uma amostra do leite oferecido para as bezerras foi assepticamente coletada diretamente de suas mães, e 

encaminhadas para isolamento e identificação de patógenos (HARMON et al., 1990). 

Após o primeiro parto, os dois grupos foram avaliados quinzenalmente, durante um período de dois meses 

de lactação, para CCS e incidência de mastite subclínica. Para análise de CCS, foram coletadas amostras 

compostas a partir do 15º dia de lactação, e em intervalos de 15 dias. As amostras foram transportadas para o 

Laboratório de Análise da Qualidade do Leite da Escola de Veterinária da UFMG para determinação da CCS.   

Foram também assepticamente coletadas amostras individuais de leite de cada quarto mamário das vacas 

primíparas no dia do parto, dia 7 (sete), 15, 30 e 60 dias pós-parto, e encaminhadas para o laboratório para análise 

microbiológica. 

Os quadros de mastite subclínica foram estudados agrupando os resultados de CCS, considerando-se 

valores de CCS acima de 100.000 cél./mL mastite subclínica. E os microrganismos classificados como ambientais 

ou contagiosos. 

Na análise descritiva, os resultados foram divididos em negativo, positivo para microrganismos 

contagiosos e positivo para ambientais. Na análise estatística analítica, os microrganismos foram classificados em 

ambientais ou contagiosos, e coletas que apresentaram os dois tipos de microrganismos no mesmo diagnóstico foi 

classificado como contagioso. Foi utilizado o programa INFOSTAT, realizando-se o teste de Análise de 

Correspondência. A comparação dos resultados de CCS foi efetuada por meio do teste de T, utilizando-se o 

programa SISVAR, com nível de significância de 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os animais do G2 obtiveram média de CCS 3,26 vezes superior à G1. Em todas as coletas, G1 obteve 

média de CCS inferior à de G2. Na análise de CCS, 60,87% dos animais do G2 apresentaram mastite subclínica, e 

14,81% em G1. Na avaliação dos casos de mastite subclínica, observou-se que os primeiros registros de mastite 

subclínica foram 30 dias pós-parto no G1, e G2 obteve valor mais elevado da CSS desde primeira coleta. 

Nas análises microbiológicas foi observado que a maioria das amostras do G1 não foi isolado nenhum 

agente etiológico da mastite (62,16%), porém em 18,92% e 18,92% das amostras de leite houve crescimento de 

patógenos ambientais e contagiosos, respectivamente. Em contraste, no G2, em 57,58% e 18,18% das amostras de 

leite houve crescimento de patógenos contagiosos e ambientais da mastite, respectivamente. De acordo com 

Bressan (2000) e Philpot e Nickerson (2002), a CCS mais elevada no G2 pode ser explicada pela maior 

contaminação por microrganismos na glândula mamária das primíparas aleitadas com leite de descarte 

que apresenta maior contagem bacteriana. 

A análise de correspondência “presença de mastite subclínica” e “tipo de aleitamento” demonstrou que o 

tipo de leite não interfere diretamente na ocorrência de casos de mastite subclínica, e animais que iniciaram a 

lactação saudáveis tenderam a continuar neste estado, enquanto aqueles que iniciaram a lactação infectados 

tiveram maior propensão a continuar assim. A análise “tipo de leite utilizado durante a fase de aleitamento” e 

“tipo de microrganismo” indicou uma tendência de G2 ter microrganismos contagiosos. Os microrganismos 

ambientais apresentaram uma distribuição desuniforme, sugerindo que a contaminação não tem relação direta com 

o tipo de leite utilizado no aleitamento, mas com outros fatores ambientais. 

Comparando-se os resultados da CCS e do tipo de tratamento pelo teste t, observa-se que nas três 

primeiras coletas existe diferença significativa entre os tratamentos, o que não persistiu na quarta coleta. Assim, 

nosso achados corroboram os descritos por Philpot e Nickerson (2002), no qual animais alimentados com leite 

normal podem parir com as glândulas mamárias sadias, porém o manejo pós-parto pode interferir na saúde das 

glândulas mamárias. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados demonstraram que os animais do G2 tiveram tendência a apresentar maior CCS e índice de 

mastite subclínica em relação ao G1, devido a maior incidência de mastite contagiosa durante todo o período 

avaliado. Porém, os resultados sugerem que os animais do G1, após entrarem no manejo geral da fazenda, tendem 

a se infectar com microrganismos ambientais e contagiosos, equiparando-se ao G2 após algumas semanas de 

lactação. 
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RESUMO 85. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Staphylococcus aureus ISOLADOS DE 
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INTRODUCTION: 
Bovine mastitis is defined as the inflammation of the mammary gland usually caused by bacteria. It is still 

the most prevalent disease with the greatest global economic impact on dairy farming. It causes pronounced 

decreases in milk production and decreased quality of milk and dairy products. Moreover, mastitis has great 

implications for animal welfare, environment, public health and the image of the dairy sector. Among several 

mastitis pathogens, only few species are prevalent and constitute a real issue. Staphylococcus aureus is one of 

these bacteria that remains as major problem to the dairy industry worldwide because its pathogenicity, 

contagiousness, persistence of the infection and the poor cure rates associated with current therapies.  

The study of S. aureus clustering is critical point for a deeper understanding and characterization of this 

bacterium, as it can give us an important database about their distribution within and between herds and their 

phylogenetic relation in space and time. Among the methods applied for genetic characterization of bovine 

Staphylococcus aureus, pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) has been considered the best standard typing 

procedure. Thus, we strong believe that establishing link between strain type and their pathogenicity would be 

helpful in improve prevention and treatment strategies for staphylococcal mastitis direct to specific strains. In face 

of, when controlling mastitis in bovine dairy herds, differences in the epidemiology and pathogenesis of mastitis 

pathogens must be regarded. 

Thus, the present study tries to explore whether S. aureus isolated from distinct clinical behavior were 

genotype independent in dairy cows. 

 

MATHERIALS AND METHODS: 
The present study was carried out in two dairy herds composed by ½ Holstein-Zebu dairy cows (herd A; n 

= 149) and ¾ Holstein-Zebu (herd B; n= 96) dairy cows. Composite milk samples were collected monthly for 

somatic cell count (SCC) and bacteriological analysis. The automatic SCC was determined by flow cytometry. 

The bacteriological analysis was performed as preconized by National Mastitis Council (Oliver et al., 2004), and 

S. aureus isolates were further confirmed by MALDI-TOF mass spectrometry. The molecular characterization of 

S. aureus strains was further performed by PFGE (McDougal et al., 2003), and interpreted as proposed by van 

Belkum et al. (2007). 

First, the subclinical intramammary infections (IMIs) by S. aureus were also categorized into: 1) transient 

in IMI if S. aureus was isolated at only one sampling among the consecutive samplings; and 2) persistent IMI if a 

quarter has an IMI at > 3 consecutive samplings caused by the same S. aureus strain. Indeed, S. aureus isolated 

from these cows were grouped into: 1) dairy cows with subclinical mastitis with high SCC (≥ 500.000 cels/mL); 

2) dairy cows with subclinical mastitis with low SCC (< 500.000 cels/mL); 3) dairy cows with subclinical mastitis 

with cyclic SCC over the period. The S. aureus isolates from clinical mastitis were divided into: 1) S. 

aureus isolated from sporadic clinical cases of mastitis; and 2) S. aureus isolated from persistent subclinical 

mastitis with aggravation of the mastitis to clinical mastitis. 

 

RESULTAS AND DISCUSSION: 
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Here, we identified 13 pulsotypes. The pulsotype A correspond to 63 S. aureus isolates from herd B 

mainly represented by persistent IMIs (n = 55; 93.22%), apart from four S. aureus isolates (6.78%) from clinical 

mastitis resulting from the aggravation of the subclinical mastitis to clinical mastitis. The pulsotypes B (herd B), F 

(herd B), I (herd A) and M (herd B) were identified in just one S. aureus isolate from persistent IMI. The 

pulsotype C (herd B) was detected in one S. aureus isolate from persistent IMI and one from transient IMI. The 

pulsotype D was found in 34 S. aureus isolates, which almost of them come from herd A (n = 32; 94.12%), 

corresponding mostly to persistent IMIs n = 31; 91.18%). The other pulsotype D S. aureus strains came from 

transient IMI (n = 1) and clinical mastitis resulting from the aggravation of the subclinical mastitis to clinical 

mastitis (n = 2). The pulsotype E was identified in 11 isolates from S. aureus persistent IMIs, one sporadic case of 

clinical mastitis and one S. aureus isolated from persistent subclinical mastitis with aggravation of the mastitis to 

clinical mastitis, all of them from herd B. The pulsotype G was found in 13 S. aureus isolates, all of them caused 

persistent IMI and came from herd A. The pulsotype H was detected in just two S. aureus isolates from herd A 

that cause persistent IMI. The pulsotype J corresponded to just three S. aureus isolates from persistent IMIs in 

herd B. The pulsotype K was identified in one sporadic case of clinical mastitis (herd A) and one S. 

aureus isolated from persistent subclinical mastitis with aggravation of the mastitis to clinical mastitis (herd B). 

The pulsotype L was isolated from one sporadic case of clinical mastitis (herd A). Furthermore, we did not 

observe any relationship between S. aureus pulsotype and SCC profile. In face of, we observe six and nine 

pulsotypes in herd A (pulsotype D; n = 32; 86.49%) and B (pulsotype A; n = 63, 85.14%), respectively with the 

predominance of one udder-adapted strain.  

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Thus, our study strengthens the idea of a predominance of udder-adapted strain associated with 

persistency of the IMIs caused by S. aureus. Furthermore, most of S. aureus isolates from transient and persistent 

IMIs did not differ by PFGE, suggesting that the persistence of infection was mainly determined by cow factors. 

Furthermore, we observe that some udder well-adapted S. aureus strains from persistent IMIs (n = 9) can lead to 

clinical mastitis. Nonetheless, all sporadic clinical cases of mastitis represent minor S. aureus pulsotypes, 

suggesting that it is mainly caused by non-udder adapted strains. 
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RESUMO 86. AVALIAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA CROMOGÊNICOS PARA DIAGNÓSTICO 

RÁPIDO DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS CAUSADORAS DE MASTITE SUBCLÍNICA 

Breno Luis Nery Garcia, Brunna Mattos Granja, Carlos Eduardo Fidelis, Gustavo Freu, Marcos Veiga dos Santos 

FMVZ - USP, Pirassununga, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Os meios de cultura cromogênicos são uma alternativa de diagnóstico microbiológico rápido que pode ser 

utilizado nas fazendas para identificação presuntiva de espécies ou grupos bacterianos. Estes meios apresentam 

desempenho superior aos demais métodos rápidos de diagnóstico microbiológico (e.g., Ágar Sangue/MacConkey) 

em relação à especificidade, sensibilidade e acurácia e são uma abordagem alternativa e inovadora para programas 

de cultura na fazenda. Por isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a especificidade, sensibilidade e acurácia 

de dois meios de cultura cromogênicos para identificação microbiológica presuntiva de agentes causadores de 

mastite subclínica (MSC) em vacas leiteiras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi conduzido em seis rebanhos leiteiros localizados nos estados de São Paulo (n =5) e Minas 

Gerais (n =1). Foram coletadas amostras de leite compostas (pool dos quatro quartos mamários) de vacas com 

CCS >200.000 células/mL para identificação dos agentes causadores de mastite. As amostras foram inoculadas 

simultaneamente em três meios de cultura: ágar sangue (AS); meio cromogênico seletivo para bactérias Gram-

positivas (GP) e meio cromogênico seletivo Staphylococcus spp. (S). Após inoculação, as placas foram incubadas 

por 24 horas a 37°C e submetidas à avaliação visual das características das colônias. Para o meio AS considerou-

se o número de colônias, coloração, tamanho e presença de hemólise, enquanto que para os meios GP e S foram 

analisadas as colorações das colônias e o diagnóstico presuntivo foi realizado segundo as recomendações do 

fabricante (CHROMagar, Paris – França). Amostras com >3 tipos de colônias foram consideradas contaminadas. 

Amostras com crescimento microbiano positivo foram submetidas à identificação por MALDI-TOF-MS, 

considerada metodologia de referência (padrão ouro). Os indicadores de desempenho dos meios de cultura de 

acordo com patógenos de interesse foram avaliados individualmente. O valor preditivo positivo (VPP) e o valor 

preditivo negativo (VPN) dos meios cromogênicos foram calculados a partir do resultado verdadeiro positivo 

(VP; quando o crescimento microbiano diagnosticado pelo meio cromogênico correspondeu ao método padrão), 

verdadeiro negativo (VN; quando não houve crescimento microbiano no meio cromogênico e no método padrão), 

falso positivo (FP; quando houve divergência entre o microrganismo identificado no meio cromogênico e no 

método padrão) e falso negativo (FN; quando houve crescimento em ágar sangue, porém sem crescimento no 

meio cromogênico). A acurácia foi obtida dividindo-se o número total de PV e NV pelo total de amostras 

avaliadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Um total de 504 amostras de leite foi analisado no presente estudos. O meio GP foi eficaz no diagnóstico 

de Streptococcus agalactiae/dysgalactiae e Streptococcus uberis/Enterococcus spp., com resultados satisfatórios 

de Se, Sp, VPP e VPN, embora com baixa Se (0,292) e VPP (0,539) no diagnóstico de Staphylococcus aureus 

(Tabela 1). O meio de cultura S apresentou indicadores de desempenho satisfatórios para todos os preditores 

avaliados no diagnóstico de Staph. aureus. No entanto, os valores do preditores testados foram baixos para os 

demais patógenos diagnosticados pelo meio de cultura (Staph. epidermidis e Staph. saprophyticus), o que estar 

associado à baixa prevalência destes microrganismos nas amostras analisadas. 
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Tabela 1. Acurácia, sensibilidade, especificidade, VPP e VPN para patógenos identificados pelos meios de 

cultura GP e S usando a identificação por MALDI-TOF MS como referência.  

Microrganismo ou grupo Meio de cultura N Acurácia Se
1
 Sp

2
 VPP

3
 VPN

4
 

Staph. Aureus GP
5
 24 0,954 0,292 0,988 0,539 0,965 

Strep.agalactiae/dysgalactiae GP 63 0,964 0,921 0,971 0,817 0,989 

Strep.uberis/Enterococcus spp GP 81 0,943 0,951 0,941 0,755 0,990 

Staph. Aureus S
6
 24 0,984 0,833 0,992 0,833 0,992 

Staph. epidermidis S 3 0,988 0,667 0,990 0,286 0,998 

Staph. saprophyticus S 1 0,958 0,000 0,960 0,000 0,998 

¹Se:Sensibilidade; 
2
SP:Especificidade; 

3
VPP:Valor preditivo positivo; 

4
VPN:Valor preditivo negativo, 

5
Meio cromogênico 

seletivo para bactérias Gram-positivas, 
6
Meio cromogênico seletivo Staphylococcus spp. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O meio de cultura GP apresentou elevada acurácia, sensibilidade, especificidade, VPP e VPN no 

diagnóstico de Strep. agalactiae/dysgalactiae e Strep. uberis/Enterococcus spp. De forma semelhante, o meio de 

cultura S apresentou elevada acurácia, sensibilidade, especificidade, VPP e VPN no diagnóstico de Staph. aureus.  
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RESUMO 87. CARACTERIZAÇÃO DE Streptococcus SPP. CAUSADORES DE MASTITE 

SUBCLÍNICA POR MALDI-TOF MS 

Lorena de Nicolo, Carlos Eduardo Fidelis, Gustavo Freu, Marcos Veiga dos Santos, Juliano Leonel Gonçalves 

Laboratório de Pesquisa em Qualidade do Leite, Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), Pirassununga, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A cultura microbiológica convencional (CM) é o método mais comumente utilizado para identificar os 

patógenos causadores de mastite bovina. Para a correta identificação do agente causador da mastite são 

necessários > 48 hs. Entretanto, com o uso da técnica MALDI-TOF MS, a identificação em nível de espécie 

bacteriana pode ser obtida em até 24 hs. Um estudo prévio identificou um total de 48 isolados de Streptococcus 

spp. pela CM, porém 44 destes foram identificados por técnicas moleculares como Lactococcus spp., Aerococcus 

spp. e Enterococcus spp. (WERNER et al., 2014). Estes erros de identificação de Streptococcus spp. se devem à 

limitação da CM em diferenciar espécies estritamente relacionadas. Diante disso, o presente estudo objetivou 

caracterizar isolados de Streptococcus spp. causadores de mastite subclínica pela MALDI-TOF MS.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Um total de 899 amostras compostas de leite foram coletadas de vacas leiteiras com CCS > 200.000 

céls/mL. As amostras foram coletadas em seis rebanhos leiteiros localizados nos estados de Minas Gerais (n = 1) 

e São Paulo (n = 5) e foram identificadas em nível de espécies pelo MALDI-TOF MS, segundo Barcelos et al. 

(2019). A leitura da placa foi realizada de acordo com as especificações padrões do equipamento e o 

processamento por meio do software MALDI Biotyper 4.1.70 (biblioteca MBT versão 7311 MPS). Apenas os 

isolados de Streptococcus spp. (10,3%, n = 93/899) foram utilizados para o desenvolvimento do presente estudo. 

Os dendogramas dos isolados de Streptococcus spp. foram gerados no MALDI Biotyper Compass Explorer pela 

função ‘PCA view dendogram’ adotando parâmetros padrões e 80% de ‘distance level’ para interpretação de 

similaridade entre os isolados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Do total de 93 isolados de Streptococcus spp. a MALDI-TOF MS identificou 38 Strep. 

agalactiae (40,9%), 31 Strep. uberis (33,3%), 6 Strep. dysgalactiae (6,5%), 9 Lactococcus spp. (9,7%), 5 

Enterococcus spp. (5,3%) e 4 Streptococcus spp. (4,3%) (Tabela 1). Quando avaliados separadamente os 

isolados Lactococcus spp., Enterococcus spp. e outros Streptococcus spp. (n=18), compuseram seis clusters (A1 a 

A6), os quais foram observados em quatro rebanhos. Curiosamente, Strep. gallolyticus e Strep. lutetiensis 

representaram o cluster A1 (n=3), Enterecoccus casseliflavos o A2 (n=1), Strep. oralis A3 (n=1), Lacotococcus 

lactis o A4 (n=3), Enterococcus faecalis o A5 (n=4) e, finalmente, Lactococcus garvieae o A6 (n=6). Quatro dos 

seis isolados de S. dysgalactiae apresentaram similaridade (Cluster B1) e foram isolados de quatro diferentes 

rebanhos. Por outro lado, os isolados de Strep. uberis apresentaram 4 clusters (C1 a C4) entre os rebanhos 

avaliados. Os clusters C1(n=11) e C3 (n=12) foram os mais frequentemente observados em 4 e 5 rebanhos dos 6 

envolvidos no estudo, respectivamente. Outros 8 isolados de Strep. uberis constituíram os clusters C2 (n=4) e C4 

(n=4), os quais apresentaram baixa frequência, sendo que o cluster C2 foi observado em três rebanhos, e o cluster 

C4 em apenas um rebanho. Três clusters de Strep. agalactiae (D1 a D3) foram observados em quatro rebanhos. 

Apenas um dos rebanhos apresentou três clusters (n=19). Outros três rebanhos apresentaram menor diversidade de 

Strep. agalactiae. Por exemplo, a fazenda A apresentou apenas o cluster D1 (40,1% do total S. agalactiae, n = 

16/38). 
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Tabela 1. Similaridade de espécies de Streptococcus spp., de acordo com a MALDI-TOF MS. 

Isolados  n 
Clusters de acordo com MALDI-TOF MS 

A B  C D 

Enterococcus spp.
1
 5 5 0 0 0 

Lactococcus spp.
2
  9 9 0 0 0 

Streptoccus agalacitae   38 0 0 0 38 

Streptoccus dysgalactiae 6 0 6 0 0 

Streptococcus uberis  31 0 0 31 0 

Outros Streptococcus spp.
3
 4 4 0 0 0 

Diversidade de clusters  15  6 2 4 3 

Total  93 18 6 31 38 
1
E. Casseliflavus (n=1) e E. faecalis (n=4); 

2
L. Garvieae (n=6) e L. lactis (n=3); e

 3
S. gallolyticus (n=2), S. 

lutetiensis (n=1) e S. oralis (n=1). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A técnica MALDI-TOF possibilita a identificação rápida (24h) das espécies de Streptococcus spp. 

causadoras de mastite. Strep. agalactiae (40,9%), Strep. uberis (33,3%) e Strep. dysgalactiae (6,5%) foram as 

espécies de Streptococcus mais frequentemente isoladas. Os resultados indicam que a MALDI-TOF pode auxiliar 

na identificação de clusters de Streptococcus spp. de acordo com o perfil proteico destes patógenos. Entretanto, 

são necessários futuros estudos que utilizem a MALDI-TOF MS, combinada a técnicas moleculares, para 

caracterização do perfil proteico e avaliação do da similaridade genotípica de Streptococcus spp.  
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RESUMO 88. SELANTE INTRAMAMÁRIO NA SECAGEM DE VACAS LEITEIRAS REDUZ NOVAS 

INFECÇÕES INTRAMAMÁRIAS 
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INTRODUÇÃO: 
Durante a fase inicial do período seco (PS) forma-se um tampão de queratina nos canais dos tetos, cuja 

função é formar uma barreira à invasão bacteriana da glândula mamária (GM). No entanto, pode ocorrer atraso ou 

falha na formação do tampão de queratina, o que aumenta o risco de novas infecções intramamárias (NIIM). Além 

disso, GM infectadas durante o PS têm mais risco de desenvolver mastite clínica (MC) no pós-parto. O uso de 

selantes intramamários (SIT) reduz o risco de NIIM e de MC pós-parto. Assim, o presente estudo objetivou 

avaliar a eficácia do selante intramamário (4 g de subnitrato de bismuto) associado a 0,25 g cefalônio na secagem 

de vacas leiteiras sobre os seguintes indicadores de saúde da GM: cura bacteriológica, NIIM, cura da inflamação, 

nova inflamação intramamária, e risco de MC até 60 dias pós-parto (DPP).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Cinco rebanhos leiteiros localizados nos estados de Minas Gerais (n = 3), São Paulo (n = 1) e Paraná (n = 

1) foram selecionados para participar do estudo. Vacas em terço final da gestação (± 220 dias de gestação) e que 

não receberam tratamento com antibióticos por >30 dias antes da secagem foram incluídas no estudo e 

aleatoriamente distribuídas em dois grupos de tratamento: a) TVSA (0,25 g cefalônio anidro), ou b) TVSAS (0,25 

g cefalônio anidro + SIT). Amostras de leite de quarto mamário foram coletadas de forma asséptica de todas as 

vacas selecionadas para cultura microbiológica no dia da secagem e aos 7 ± 3 e 14 ± 3 DPP; e para contagem de 

células somáticas (CCS), no dia da secagem e aos 14 ± 3 DPP. Quartos mamários foram considerados 

bacteriologicamente curados quando o agente causador presente na secagem estava ausente em ambas as coletas 

pós-parto. A NIIM foi definida como a presença de um agente causador no pós-parto diferente do isolado na 

secagem ou a presença de agentes causadores de mastite em quartos que não infectados na secagem. A cura da 

inflamação intramamária foi definida quando a CCS antes da secagem foi >200.000 células/mL e foi reduzida 

para ≤200.000 células/mL no pós-parto, ao passo que nas novas inflamações intramamárias a CCS antes da 

secagem foi ≤200.000 células/mL e após o parto foi >200.000 células/mL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Um total de 439 vacas (1.756 quartos mamários) atenderam os critérios de inclusão do estudo. 

Staphylococcus não-aureus foi o patógeno mais prevalente nas amostras de leite na secagem (10,2%) e no pós-

parto (5,9%). Não houve efeito significativo dos tratamentos sobre: cura bacteriológica, cura da inflamação e nova 

inflamação intramamária (Tabela 1). Por outro lado, o protocolo TVSAS foi mais eficaz em prevenir NIIM (Risco 

de NIIM = 19% vs. 14%, respectivamente; P = 0.007) em relação ao TVSA. A infusão isolada de antibiótico 

aumentou em 2,8 vezes a chance de os quartos mamários apresentarem um caso de MC nos primeiros 60 DPP em 

comparação com quartos tratados com TVSAS (P < 0,0001). 
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Tabela 1 - Resultados do modelo de regressão logística multivariada sobre os indicadores de saúde da glândula 

mamária (cura bacteriológica e da inflamação, nova inflamação intramamária e NIIM) das vacas submetidas aos 

protocolos de secagem 

Efeito Descrição β1 Erro padrão P 
Razão de 
chance 

IC 95% 

Cura bacteriológica 
          Intercepto 
 

2,1926 1,0371 0,2813 - - - 

  Tratamento TVSA2 -0,7854 0,4641 0,0929 0,4560 0,1820 1,1420 

 
TVSAS3 REF 

   Posição QM4 ANT5 -0,7666 0,4366 0,0814 0,4650 0,1960 1,1020 

 
POST6 REF 

   DEL7 
 

-0,0010 0,0013 0,4138 0,9990 0,9960 1,0010 

   Período seco   0,0254 0,0174 0,1469 1,0260 0,9910 1,0620 

Cura da inflamação 
         Intercepto 
 

2,3091 0,3372 0,0024 - - - 

  Tratamento TVSA -0,2183 0,2608 0,4030 0,8040 0,4820 1,3420 

 
TVSAS REF 

   DEL   -0,0009 0,0007 0,1861 0,9990 0,9980 1,0000 

Nova inflamação 
         Intercepto  
 

-1,4317 0,4080 0,0392 - - - 

  Tratamento TVSA -0,0217 0,2803 0,9382 0,9790 0,5640 1,6970 

 
TVSAS REF 

   DEL   -0,0012 0,0010 0,2119 0,9990 0,9970 1,0010 

NIIM  
          Intercepto 

 
-2,3923 0,2693 0,0030 - - - 

   Tratamento TVSA 0,3783 0,1408 0,0073 1,4600 1,1070 1,9240 

 
TVSAS REF 

   Posição QM ANT 0,1804 0,1393 0,1958 1,1980 0,9110 1,5740 

 
POST REF 

   Nº lactações 
 

0,0971 0,0607 0,1098 1,1020 0,9780 1,2410 

   LogCCS_PS8   0,0649 0,0304 0,0332 1,0670 1,0050 1,1330 
1
β = Intercepto; 

2
TVSA: Infusão de antibiótico intramamário (0,25 g de cefalônio); 

3
TVSAS: Antibiótico intramamário (0,25 

g de cefalônio) associado à SIT (4 g de subnitrato de bismuto); 
4
Posição do quarto mamário; 

5
Quarto mamário anterior; 

6
Quarto mamário posterior; 

7
Dias em lactação; 

8
Escala logarítmica de base 2 da CCS na secagem. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Não houve efeito da inclusão do SIT sobre a cura bacteriológica, cura da inflamação e risco de novas 

inflamações intramamárias. Por outro lado, a infusão de antibiótico associado com SIT na secagem de vacas 

leiteiras reduz o risco de NIIM durante o PS e a ocorrência de MC até 60 DPP. 
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RESUMO 89. TRATAMENTO DE ANTIBIÓTICO INJETÁVEL E SELANTE DE TETOS DIMINUI O 

RISCO DE INFECÇÕES INTRAMAMÁRIAS DE NOVILHAS COM LACTAÇÕES INDUZIDAS 
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INTRODUÇÃO: 
As fases de cria e recria em novilhas leiteiras são consideradas períodos sem geração de receita, mas que 

geram custos para fazendas leiteiras. Estes custos são ainda maiores em rebanhos com novilhas tardias (>20 

meses de idade e não gestantes). Uma opção para antecipar o início da vida produtiva nessas novilhas é o uso de 

protocolo de indução de lactação (PIL E MACRINA et al., 2011). Novilhas leiteiras podem apresentar alta 

frequência de infecções intramamárias (IIM) na primeira lactação (NAQVI et al., 2018). Uma alternativa para 

reduzir as IIM após o início da primeira lactação é o uso de antibióticos injetáveis associados com selante 

intramamário (ATBS). O presente estudo objetivou avaliar o tratamento com ATBS sobre a prevalência de IIM, 

contagem de células somáticas (CCS), composição e produção de leite (PL) em novilhas com lactação induzida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi conduzido em fazenda leiteira comercial, no município de Itararé, São Paulo, Brasil. Foram 

selecionadas 114 novilhas da raça Jersolando (½ Holandesa × ½ Jersey), com média de 34,7 ± 4,8 meses de idade, 

439 ± 56,35 Kg de peso corporal e escore de condição corporal de 3,00 ± 0,30. As novilhas foram submetidas ao 

PIL de 21 dias de duração com uso injetável de benzoato de estradiol, progesterona, prostaglandina, 

dexametasona e somatropina bovina. No 5° dia do PIL as novilhas foram distribuídas aleatoriamente em dois 

grupos experimentais: ATBS (n=57), com aplicação de selante intramamário (Sellat
®
, Ourofino Saúde Animal) 

associado a 5 mg/Kg de norfloxacina injetável (Norflomax
®
, Ourofino Saúde Animal) e CONT (n=57), grupo 

controle não tratado. Após o início da lactação as novilhas foram ordenhadas duas vezes ao dia e as PL registradas 

diariamente durante 22 semanas de lactação. Amostras de leite de cada quarto mamário foram coletadas nos dias 7 

e 14 da lactação para cultura microbiológica e, quinzenalmente, até o 90º dia para CCS e composição.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O PIL foi eficiente em induzir a lactação em 83.33% (95/114) das novilhas. Não houve efeito dos 

tratamentos sobre a PL (P = 0,194) e os teores de gordura, lactose e sólidos totais (P=0,438; P=0,261; P=0,223, 

respectivamente). Entretanto, os teores de proteína (P = 0,012), extrato seco desengordurado (P = 0,031) e Log de 

CCS (P = 0,013; Tabela 1) foram maiores no grupo CONT. As novilhas tratadas com ATBS apresentaram menor 

prevalência (18%) de IIM (P = 0,002) em relação ao grupo CONT (28%), com 0,56 vezes menos risco de IIMs 

(Tabela 2).  
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Tabela 1 - Efeito do tratamento com ATBS sobre a CCS, PL do leite de novilhas com lactação induzida 

Componente 
Tratamento Média EPM P valor 

CONT  ATBS 
  

ATBS 

Produção de leite 15,59  14,78 15,19 0,853 0,194 
Gordura (%) 4,77  4,70 4,74 0,223 0,438 
Proteína (%) 3,58  3,52 3,55 0,05 0,012 
Lactose (%) 4,49  4,46 4,48 0,052 0,261 
Sólidos Totais (%) 13,87  13,73 13,8 0,26 0,223 
ESD (%) 9,07  8,99 9,03 0,08 0,031 
Log de CCS 5,65  5,41 5,49 0,261 0,013 
*ESD= Extrato Seco Desengordurado; PL= kg/leite/dia; CCS= Contagem de Células Somáticas 

Tabela 2 - Regressão logística para efeito de tratamento (ATBS) sobre o risco de infecções intramamárias nas 

duas primeiras semanas de lactação  

Efeito 
 
β EP P-valor OR 

95% CI 
LSM EPM 

Menor Maior 

Intercepto
2
  -2,01 0,269 <0,001 - -2,541 -1,472 - - 

Tratamento
3
                 

   CONT   0,289 0,033 
ATBS

1
  -0.881 0,289 0,002 0,565 0,363 0,879 0,187 0,026 

Semana 
       

    
1 Referência 0,263 0,027 
2  -0,003 0,249 0,064 0,736 0,530 1,022 0,208 0,025 
Quarto 
Mamário 

                  

PE   Referência 0,196 0,030 
PD   0,329 0,237 0,165 1,390 0,873 2,215 0,035 0,191 
AE   0,544 0,233 0,019 1,723 1,090 2,724 0,295 0,0370 
AD   0,046 0,244 0,849 1,047 0,649 1,691 0,203 0,031 

P-valor: ATBS= 0,011; Coleta = 0,067; ATBS × Coleta = 0,064; Quarto = 0,065; 
1
Antibiótico injetável associado com 

selante de teto; 
2
Interceptação; 

3
=Grupos experimentai; OR= Odds ratio; EPM=Erro padrão da média 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O PIL foi eficaz em induzir a lactação de novilhas Jersolando tardias. O tratamento com antibiótico 

injetável e selante não alterou a PL e os teores de gordura, lactose e sólidos totais, porém apresentou menor Log 

de CCS. Além disso, a associação ATBS foi eficaz em diminuir o risco de IIM no início da lactação de novilhas 

tratadas. 
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INTRODUÇÃO: 
Para a identificação dos principais patógenos causadores de mastite pela microbiologia convencional 

(MC) são necessários > 2 dias. Mesmo assim, a identificação de Prototheca spp. em nível de espécie acaba não 

sendo realizada pela MC em rotina laboratorial. Análises moleculares do gene 18S-rDNA são recomendadas para 

a identificação das espécies de Prototheca spp., apesar de demoradas e de elevado custo. Por outro lado, a 

MALDI-TOF MS é uma metodologia de alta acurária para a identificação rápida das espécies de Prototheca spp. 

(BERGEN et al. 2009). Um total de seis espécies de Prototheca spp. já foram relatadas como causa de mastite, 

sendo P. zopfii genótipo 2 a mais frequente, seguido de P. blaschkeae e P. zopfii genótipo 1. Essas microalgas são 

causas de mastite crônica não tratáveis em vacas leiteiras, o que resulta em perda na qualidade e produção de leite, 

perda de tetos e descarte precoce. Assim, a correta identificação dessas microalgas é uma etapa crítica para as 

estratégias de controle, prevenção e erradicação desses patógenos em rebanhos leiteiros. Portanto, os objetivos 

deste estudo foram: (1) incluir entradas de P. zopfii genótipo 1, P. zopfii genótipo 2 e P. blaschkeae na base de 

dados do Biotyper MALDI; e (2) identificar em nível de espécie, isolados selvagens de Prototheca causadores de 

mastite bovina, utilizando a técnica de espectrometria de massas MALDI-TOF. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Isolados de Prototheca spp. (n=31) provenientes de amostras de leite de vacas foram identificados por 

MC com base na morfologia por microscopia ótica. Estes isolados selvagens e cepas (n=3) de Prototheca spp. 

identificadas por biologia molecular (P. zopfii genótipo 1, P. zopfii genótipo 2 e P. blaschkeae) foram submetidos 

ao protocolo de extração de proteínas ribossomais. Brevemente, uma alçada da colônia foi diluída em solução 

contendo 350µL de etanol absoluto e 150µL de água ultrapura, seguido de duas etapas de lavagem e centrifugação 

a 12000 rpm. O pellet resultante foi diluído em 50µL de ácido fórmico (70%), e posteriormente adicionado 50µL 

de acetonitrila. Em seguida, a amostra contendo beads de zircônio foi alocada em disruptor por 5 min a 4000 rpm. 

Após centrifugação, 1,5µL do sobrenadante foi pipetado em duplicata nos spots da placa-MALDI, seguido de 

1,5µL de matriz HCCA. A obtenção dos espectros foi realizada via função manual pelo software FlexControl. Um 

total de >60 espectros de alta qualidade foram utilizados para construção das entradas das cepas padrões 

genotipadas. Após a obtenção dos espectros de P. zopfii G1, P. zopfii G2 e P. blaschkeae, foram adicionadas as 

entradas para a criação da biblioteca no banco de dados do MALDI Biotyper Compass Explorer. Logo após, os 

espectros obtidos dos isolados selvagens de Prototheca spp. foram analisados por meio do software MALDI 

Biotyper 4.1.7 de acordo com as especificações para identificação (escore > 2). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
De um total de 31 isolados de Prototheca spp., 27 foram identificados como P. zopfii genótipo 2 (87,1%) 

e 4 como P. blaschkeae (12,9%). A frequência das espécies de Prototheca spp. e os escores de identificação 

obtidos estão apresentados na Tabela 1. Dos 27 isolados identificados como P. zopfii genótipo 2, 22 isolados 

apresentaram identificação em nível de espécie (escore ≥ 2,0). Apenas 5 isolados de P. zopfii genótipo 2 
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apresentaram escore ≥ 1.7, o que sugere identificação em nível de gênero. Dos 4 isolados identificados como P. 

blaschkeae, 3 apresentaram escore de identificação ≥ 2,0, e apenas um isolado apresentou escore ≥ 1,7. Estes 

resultados sugerem que, mesmo com universo amostral reduzido, P. zopfii genótipo 2 foi a espécie causadora de 

mastite mais frequentemente isolada, seguido de P. blaschkeae, como descrito por Ahrholdt et al., (2012). Não 

houve isolamento de P. zopfii genótipo 1, o que corrobora com resultados obtidos de estudos prévios, em que foi 

descrito menor frequência de isolamento dessa espécie como causa de mastite. Por fim, ressalta-se que a técnica 

MALDI-TOF MS inicialmente foi desenvolvida para identificação de bactérias, o que limitou a aplicação da 

mesma para identificação de Prototheca spp., em razão da necessidade de otimização de protocolos de extração 

de proteínas ribossomais para a obtenção dos resultados do presente estudo. 

Tabela 1. Frequência e escore de identificação de Prototheca spp. obtidos pela MALDI-TOF MS.  

Espécie  n 
Escore de identificação 

≥ 1,7 ≥ 2,0 

P. zopfii genotype 2 27 27 22 

P. blaschkeae 4 4 3 

P. zopfii genotype 1 0 0 0 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A inclusão de entradas de P. zopfii G1, P. zopfii G2 e P. blaschkeae na base de dados do Biotyper 

possibilitou a identificação de espécies selvagens de Prototheca causadoras de mastite pela MALDI-TOF MS. P. 

zopfii genótipo 2 foi a espécie causadora de mastite mais frequente dentre os isolados caracterizados pela 

MALDI-TOF MS. Por fim, há necessidade de novos estudos para avaliar a repetibilidade do atual protocolo de 

extração em rotina laboratorial.  
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INTRODUÇÃO: 
A agricultura familiar possui um relevante papel na cadeia leiteira do país, na medida em que é 

responsável por grande parte da produção nacional. Nesse cenário, as práticas de manejo realizadas nas 

propriedades refletem diretamente na qualidade do leite produzido. A higiene da cadeia produtiva é essencial na 

obtenção do resultado almejado. Durante a ordenha, é necessário que os equipamentos e utensílios estejam 

devidamente higienizados, bem como as mãos do ordenhador e o úbere do animal. Ademais, boas práticas devem 

ser adotadas no processo produtivo, como a realização de pré e pós-dipping, descarte dos três primeiros jatos de 

leite, uso de recipiente de fundo escuro para diagnóstico de mastite e secagem dos tetos com papel toalha. 

Estafilococos coagulase positiva são os mais frequentes causadores da mastite bovina. Esses micro-

organismos são também contaminantes naturais das mãos e mucosa oronasal, logo, a manipulação inadequada e a 

falta de higiene na cadeia produtiva podem culminar na contaminação do leite. Micro-organismos ambientais 

como os coliformes, em especial a Escherichia coli, são potenciais contaminantes em situações de má 

higienização. Com isso objetivou-se neste estudo quantificar os estafilococos coagulase positiva e os coliformes 

totais presentes no leite, mãos de ordenhadores, equipamentos e utensílios utilizados em propriedades leiteiras 

familiares correlacionando esses achados com as práticas de manejo efetuadas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para realização do estudo foi elaborado um questionário para ser aplicado aos produtores, 

relativo à estrutura básica e à realização de práticas essenciais para a qualidade da cadeia leiteira, como o descarte 

dos três primeiros jatos, teste do fundo escuro, pré e pós-dipping, alimentação dos animais durante a ordenha, uso 

de produtos específicos para lavagem de equipamentos, higienização das mãos e uso de papel toalha para secagem 

dos tetos. Foram visitadas 43 propriedades no município de São José dos Pinhais, Paraná, das quais 13 

participaram do estudo e utilizavam mão de obra familiar. 

Após a primeira visita às propriedades com a aplicação do questionário e o aceite do produtor em 

participar do estudo, foram coletadas amostras para a realização de análises microbiológicas no leite, água, mãos 

do ordenhador, equipamentos de trabalho e tetos dos animais. A coleta do leite e da água (25 mL) foi realizada em 

recipientes estéreis destinados a amostras líquidas. Para a coleta de material das mãos, tetos e equipamentos foram 

utilizados suabes e moldes estéreis de tamanhos variados, de modo que um swab estéril pudesse ser passado na 

superfície central do molde. Em seguida o swab era depositado em solução salina. 

Análises laboratoriais. Foram realizadas diluições seriadas em solução salina (0,9%) peptonada (0,1%) 

sendo que para enumeração de estafilococos foi utilizado ágar Baird Parker acrescido de gema de ovo, caldo 

infusão cérebro coração e pesquisa da coagulase. Para contagem de coliformes totais foi utilizado Petrifilm CC 

conforme as recomendações do fabricante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Das 13 propriedades, 12 detinham ordenha mecanizada e uma, manual. Havia de quatro a 35 animais 

lactantes, produzindo em média 14 L/dia/animal (Tabela 1). As características de manejo das propriedades 

refletiram nas contagens bacterianas encontradas (tabela 2). 
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Tabela 1 – Manejo das propriedades leiteiras. 

Propriedade 
Animais 

lactantes 

Descarte 

primeiros 

jatos 

Pré- 

dipping 

Pós- 

dipping 

Higienização 

do ordenhador 

Lavagem 

dos tetos 

Uso de 

panos 

Utilização de 

produtos 

recomendados 

Alimentação 

após a ordenha 

1 12 Não Sim Não Não   

Sim 

  

Não 
Não 

Sim 

2 10 Sim 

Não 

Sim Não 

3 10 Sim Sim Sim 

4 15 Não Não Sim   Sim 

5 14 Não Não Não 

Não 

Não Sim 

6 6 

Sim 

Sim Sim Não   

Não 

  

Não 

7 13 Sim Sim 

Sim 

  

  

Sim 

8 4 

Não Não 

Sim 

Não 

9 18 Não Sim Não 

10 35 Sim   

Não 

  

Sim 

11 4 Não 

  

Não 

12 30 Sim Sim Sim Sim Não 

13 15 Não Não Não Não Sim Sim 

Tabela 2 – Contagens bacterianas do leite, água, mãos, tetos e utensílios. 

Propriedade 
Estafilococos coagulase positiva (UFC*/mL) Coliformes totais (UFC*/mL) 

Leite Mãos Tetos Água da torneira Balde Leite Mãos Tetos Água da torneira Balde 

1 <10 30 90 

<10 

<10 

800 12 27 100 0 

2 1700 <10 
<10 

200 

0 

0 
0 

5 

3 

<10 

120 4200 10 

0 4 

<10 

430 300 0 3 

5 

<10 

300 3 10 

6 - 2000 4 30 2 - 

7 700 

<10 

600 4 54 

0 

170 

8 <10 780 0 
0 0 

9 9400 16 2 

10 29000 73 5 3 30 

11 17200 83 4100 

0 0 

0 

12 250 42 - 27 3 - 

13 24 90 <10 1020 10 0 
*UFC: unidade formadora de colônias.  

Na propriedade 10, ocorreu o maior índice de ECP e embora os valores encontrados para as mãos, tetos, 

água e balde tenham sido <10 UFC/mL, é possível inferir, através das respostas dos produtores (Tabela 1), que 

erros de manejo eram frequentes, já na propriedade 12 onde foram observados os melhores resultados 

microbiológicos foram observadas também as práticas de manejo mais adequadas.  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Haja vista que os produtores estavam cientes das datas das visitas e coletas, os resultados encontrados 

podem ter sido tendenciosos, uma vez que excepcionalmente nesses dias, teriam sido realizadas as boas práticas 
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de manejo e sanidade. Em vista do exposto, é possível inferir que a alta contagem de micro-organismos 

encontrada no leite demonstra a falta de boas práticas em parte das propriedades. 
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RESUMO 92. IMPACTO DA MASTITE SUBCLÍNICA SOBRE O DESEMPENHO ECONÔMICO DE 
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INTRODUCTION: 
Milk quality is an important aspect of dairy production that affects milk processing, its technological 

properties, and consequently the economic efficiency of dairy herds (GONÇALVES, 2017). Therefore, economic 

losses caused by bovine mastitis are recognized worldwide as a major factor affecting profitability of dairy farms 

(HOGEVEEN et al., 2011). On the other hand, economic performance changes over time, especially because of 

changes in milk quality regulations and market circumstances, methodologies used, and specific characteristics of 

dairy herds evaluated. The aim of the present study was to describe the association of the production costs and 

economic efficiency indicators (EEI) of dairy herds located in Minas Gerais State, Brasil, according to levels of 

bulk tank somatic cell count (BTSCC). 

 

MATERIALS AND METHODS: 
A total of 543 data records of herd-years (1,052 over 3 years: 2015-2018) from the South and Southwest 

mesoregions of MG State were extracted from SEBRAE database. Herds had an average of 82 lactating 

cows/herd and milk yield of 17 L/cow per day. The economic evaluation data (effective operational cost, EOC; 

total operational cost, TOC; total cost, TC; gross margin, GM; net margin, NM; total profit, TP) of each herd was 

recorded monthly by SEBRAE personnel via economic surveys and herd-year averages of all variables were 

computed. Bulk tank milk samples were collected once a month for determination of SCC, and total bacterial 

count (TBC); corresponding herd-year averages were calculated. Selected herds were grouped according to the 

level of BTSCC (×10
3
 cells/mL): (1) ≤ 200; (2) >200 and ≤ 400; (3) >400 and ≤ 500; (4) >500 and ≤ 750, and (5) 

> 750. All expenses related to the milk production system at the farm were measured and taken into account for 

the determination of the EOC (any cost spent) by the farmer (e.g. labor, feed, sanitation, reproduction, electricity, 

fuel costs) and TOC (EOC plus depreciation and family labor costs). TC was determined by the sum of the all 

effective and operational costs. Revenue was defined as the milk production per herd/month multiplied by the 

market price of milk. GM was defined as the total revenue minus the EOC. NM was defined as the total revenue 

minus the TOC. The TP was defined as the total revenue minus the TC. The costs and the EEI (all expressed on a 

per-cow basis, US$ per cow/year) were analyzed using SAS proc mixed including the effects of region, year, Log 

SCC, production level, herd size and the interaction of region and year together with the random effect of herd 

nested within region. 

 

RESULTAS AND DISCUSSION: 
A great majority of herds (94.6%) presented data records with an average of SCC > 200×10

3
 cells/mL: 

37.8% of herd-year records were grouped as having SCC between >200 and ≤ 400, 14.5% with SCC between 

>400 and ≤ 500, 25% with SCC between >500 and ≤ 750 and, 17.3% with SCC > 750. Herds with milk yield 

mean < 14 kg/cow/d presented GM of 17.4% in relation to the revenue (GM = 286.8 US$ cow/year), 21.8% when 

the production level was between ≥14 and < 19 kg/cow/d (GM = US$ 446.5 cow/year) and, 23.3% with cows ≥ 

19 kg/d (US$ 601.9 cow/year). The higher the number of lactating cows in a herd the higher GM/revenue%. 

Basically, herds with < 39 lactating cows presented a GM of 14.3% in relation to the revenue (GM = US$ 274.5 

cow/year), 22.4% when the herds had ≥ 39 and ≤ 64 lactating cows (GM = US$ 462.1 cow/year), 23% when the 
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herds had > 64 and < 100 lactating cows (GM = 487.2 cow/year) and 24.4% when the herds had > 100 lactating 

cows (GM = US$ 556.5 cow/year). In other words, the small milk producers (< 39 lactating cows) presented the 

lowest revenue (US$ 1,914.9 cow/year) and GM (US$ 274.5 cow/year) which caused negative total profitability 

(US$ -224.09 cow/year). For each unit increase in Log BTSCC, revenue declined by US$ 228.5 cow/year, GM by 

US$ 150.2 cow/year, NM by US$ 132.3 cow/year and, TP by US$ 131.8 cow/year (Table 1). The reduction in 

lactation milk yield (469.2 liters per cow) for each unit increase in Log SCC was approximately 6%. 

 

Table 1. Economic efficiency indicators of herds for various levels of somatic cell count. 

 

Costs and economic indicators  

Levels of SCC (×103) cells/mL 
S

E 
P 

≤ 200 > 200 to ≤ 400 > 400 to  ≤ 500 > 500 to  ≤ 750 
> 

750 

Variables in US$/cow/year 

  Revenue  2,437.4 2,277.4 2,119.8 
2,069.

5 

1,

975.8 

-

26.8 

<

.0001 

  Total cost  2,265.1 2,205.3 2,146.4 
2,127.

5 

2,

092.5 

-

32.1 

0

.0081 

  Gross margin  647.1 546.0 446.4 414.7 
3

55.5 

-

28.2 

<

.0001 

  Total profit  220.5 130.9 42.6 14.4 
-

38.1 

-

29.5 

<

.0001 

        

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
The lower BTSCC, the greater the EEI of the herds, since the GM/revenue was higher in herds with low 

SCC. The reduction of milk yield and the milk quality alteration were the main impact factors caused by 

subclinical mastitis. 
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INTRODUÇÃO: 
Streptococcus spp. é uma das principais causas de mastite clínica (MC), o que resulta em elevado uso de 

antimicrobianos para os tratamentos de infecções intramamárias (IIM). No entanto, o uso abusivo de 

antimicrobianos pode ocasionar a resistência bacteriana e reduzir a eficácia dos tratamentos.  Assim, o presente 

estudo objetivou determinar o perfil de sensibilidade de Streptococcus spp. causadores de MC aos 

antimicrobianos comumente usados em rebanhos leiteiros do Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os Isolados selecionados (n=193) foram obtidos de um estudo epidemiológico de caracterização da MC 

em 20 rebanhos leiteiros do Sudeste do Brasil (TOMAZI, 2017). Os isolados criopreservados foram 

ressuspendidos em ágar sangue e incubados por 24h. Após incubação, uma colônia foi submetida à identificação 

pela técnica de espectrometria de massas baseada em ionização por dessorção a laser assistida por matriz - 

(MALDI-TOF MS) como descrito por Cameron et al. (2018). Isolados identificados como Streptococcus spp. 

(n=122) foram submetidos ao teste de concentração inibitória mínima (CIM) de doze antimicrobianos, pelo 

método de microdiluição em caldo (CLSI, 2015): amoxicilina, ampicilina, cefalexina, ceftiofur, ciprofloxacina, 

lincomicina, oxitetraciclina, tetraciclina, enrofloxacina, eritromicina, penicilina, gentamicina. Foram utilizadas as 

cepas ATCC de Staphylococcus aureus 29213 e Streptococcus pneumoniae 49619 para controle de qualidade 

experimental. De acordo com os resultados de CIM, os isolados foram classificados como sensível (S), 

intermediário (I) e resistente (R). A CIM50 e CIM90 dos antimicrobianos avaliados foram determinadas pela menor 

concentração de antimicrobiano necessária para inibir 50 e 90%, respectivamente, dos isolados Streptococcus spp. 

A análise de sobrevivência foi realizada para avaliar as diferenças entre os antimicrobianos testados utilizando 

PROC LIFETEST (SAS ver. 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Do total de isolados submetidos ao ensaio de CIM foram observadas as seguintes frequências de 

resistência bacteriana: amoxicilina (S=98.36%; R=1.64%), Ampicilina (S=82.25%; I=16.13%; R=1.61%), 

cefalexina (S= 69.3%; I= 4.72% R= 25.98%), ceftiofur (S= 88.2%; I=4.72%; R=7.09%), ciprofloxacina (S= 

66.12% ; I= 31.4%; R= 2.48%), lincomicina (S= 47.93%; R= 52.07%), oxitetraciclina (S= 4.96%; I= 24.8%; R= 

70.25%), tetraciclina (S= 33.86%; I= 3.15%; R= 63%), enrofloxacina (S= 46.1%; I= 48.44%; R= 5.47%), 

eritromicina (S= 14.96%; I= 4.72%; R= 80.31%), penicilina (S= 45.45%; I= 23.14%; R= 31.4%), gentamicina 

(S= 46.03%; I= 9.52%; R= 44.44%). Na tabela 1 estão apresentados os valores de CIM50 e CIM90, de acordo com 

os antimicrobianos testados.  
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Tabela 1. Valores de CIM50 e CIM90 de isolados de Streptococcus spp. causadores de mastite clínica em vacas 

leiteiras. 

Antimicrobiano N total MIC50 MIC90 
P-valor 

Log – Rank Wilcoxon 

Amoxicilina  

Ampicilina 

Cefalexina 

Ceftiofur 

Ciprofloxacina 

Lincomicina 

Oxitetraciclina 

Tetraciclina 

Enrofloxacina 

Eritromicina 

Penicilina 

Gentamicina 

122 

124 

127 

127 

122 

122 

122 

127 

128 

127 

122 

126 

0.25 

0.25 

1 

0.125 

0.5 

128 

8 

2 

0.5 

1 

0.25 

2 

0.5 

0.5 

64 

2 

1 

64 

8 

64 

1 

4 

4 

64 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A realização do presente estudo permitiu avaliar o perfil de sensibilidade dos antimicrobianos permitidos 

no Brasil contra cepas de Streptococcus spp. causadoras de mastite clínica. Nesse contexto, não foi observado 

cepas com padrão intermediário de CIM para Amoxicilina e Lincomicina.  
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INTRODUÇÃO: 
Com o aumento do desempenho na produtividade por animal e com as metas de ordem sanitária, 

relacionadas à produção de leite que incluem também redução na contagem de células somáticas é necessário que 

seja adotado um rígido controle sanitário nas propriedades leiteiras, especialmente, em relação à saúde da 

glândula mamária. Aspecto que tem contribuído com o aumento da utilização de soluções desinfetantes nos tetos 

dos animais com o objeto de prevenir e reduzir a ocorrência de mastite em vacas leiteiras. Neste sentido, a 

assepsia do teto com soluções a base de iodo é bastante comum e tem, de fato sido apontada como uma prática 

que reduz a ocorrência de mastite (GALTON et al., 1988).  

O uso destas soluções iodadas é mais recomendado para a realização de pós-dipping, porém na prática, o 

que se vê em muitos casos é a sua utilização também para execução de pré-dipping. Esta prática tem sido 

apontada como um fator de aumento na concentração de iodo no leite por contaminação direta e também por 

absorção pelo epitélio dos tetos (GALTON et al., 1984). 

Deste modo, objetivou-se com este trabalho, avaliar se o uso de soluções com diferentes concentrações de 

iodo na prática de manejo de higienização dos tetos das vacas (pré-dipping e pós-dipping) contribui com o 

aumento da concentração de iodo no leite.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado no setor de bovinocultura leiteira na Fazenda Experimental de Iguatemi - FEI 

da Universidade Estadual de Maringá, usando um quadrado latino 4x4 com quatro períodos de 21 dias sendo 14 

dias de adaptação, composto por quatro vacas multíparas, da raça holandês pesando aproximadamente 566±64kg, 

com 120 ±43 dias de lactação, alojados no sistema “tie-stall” em baias individuais. Os tratamentos foram 

distribuídos conforme a concentração de iodo no pré-dipping e pós-dipping: T1-  0,5%; T2 - 1%; T3- 2% e T4 - 

Clorexidina. 

No manejo de ordenha, os tetos das vacas foram lavados com água quando necessário, seguindo pelo o 

teste de mastite foi com o uso da caneca de fundo preto e a antissepsia “pré-dipping” realizada com aplicador tipo 

copo e após 30s foi feito à remoção do produto com o uso do papel toalha.  

Após o manejo de higienização o conjunto de teteiras foi acoplado para a retirada do leite. Após a ordenha 

realizou-se o pós-dipping com as respectivas soluções experimentais. No 21º dia de cada período para análise de 

iodo o leite foi coletado de cada animal em frascos de 100mL e posteriormente foi congelada em ultra freezer -

80ºC.  

Para a análise, as amostras de leite foram descongeladas em banho-maria em uma temperatura de 36°C a 

38°C. Em seguida o iodo foi determinado por meio de extração ácida seguindo de uma reação de oxirredução 

entre Ce4+ e AS3+ baseada na metodologia de Hedayati et al. (2007) com modificações. O iodo foi mensurado 

em um leitor de microplaca (Molecular devices – Versa max, tunnable) à 405nm após 20 min de incubação. 

A concentração de iodo foi avaliada por meio de análises de regressão linear (α = 0,05), com auxílio do 

programa SAS (Statistical Analysis System, versão 9.2. - 2013).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O uso de desinfetante na antissepsia dos tetos a base de iodo em diferentes concentrações apresentou 

resultado significativo e efeito linear entre os tratamentos (Tabela 1) onde é possível observar que quando 

aumenta à concentração de iodo no desinfetante o mesmo efeito ocorre no leite. 

Um dos motivos é devido à absorção epitelial, esse efeito é visível pela dissipação da cor amarela da pele 

dos tetos da vaca. Essa absorção de iodo pela pele acontece ao redor de 12% por meio de contato direto com a 

pele. O iodo tem uma característica de evaporação, que ocorre em 88% aproximadamente e o restante do produto 

que permanece em contato penetra através da pele, ocorrendo de forma gradual, a temperatura ambiental e o tipo 

de solução iodada pode contribuir para essa variação da taxa de evaporação e absorção, temperaturas acima de 

24ºC pode causar aproximadamente 35% de evaporação.  

Tabela 1: Resultado da concentração de iodo no leite de vacas holandês. 

 
 

0,5% 1% 2% Efeito do tratamento Teste de ajuste 

Médias 368,97 400,52 444,38 604,22 

- 0,0139 AIC 157,2 

Linear 0,0034 AICC 160,2 

Quadrático 0,1230 BIC 155,3 

 

Outro aspecto relevante é o contanto residual do produto na superfície do teto com o leite durante a 

ordenha. Resultados de pesquisa Castro et al, (2010) mostraram que a forma de aplicação da solução iodada (dip x 

spray) aumentou a concentração de iodo no leite de 295 ug/Kg usando o copo aplicador (dip) para 655 µg/kg 

(spray) respectivamente, desta forma os autores sugerem que o pré-dipping deve apresentar concentrações com 

0,5% e que seja usada na forma de copo, pois desta maneira a concentração fica ao redor de 400 ug/kg de no 

leite.  

Este mesmo resultado foi observado no presente trabalho em T2, o que denota que deve considerar que as 

concentrações de iodo, deve apresentar teor menor que 400 ug/kg de leite, ao passo que esta concentração é 

segura para a ingestão de acordo com as recomendações do Instituto de Medicina (IOM). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O emprego da solução iodada na higienização dos tetos no pré-dipping não é recomendada, devido o risco 

de contaminação direta do leite. 

Entretanto o uso de iodo no pós-dipping com concentração de 0,5% continua sendo uma estratégia de 

manejo eficiente no controle da mastite devido seu potencial de desinfecção além de permitir que o teor de iodo 

no leite fique dentro do limite recomendando pelos órgãos de saúde. Contudo, os cuidados corretos da limpeza 

dos tetos na ordenha subsequente deve ser considerados. 
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RESUMO 95. VIABILIDADE DO USO DE LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO NA PRODUÇÃO DE 

QUEIJO FRESCO 
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IFC-campus Concórdia, Concórdia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Quando se fala em qualidade do leite, um dos principais testes abordados é o da estabilidade ao álcool, 

que fornece informações sobre o produto relacionadas à estabilidade das micelas da caseína perante o etanol. Um 

dos principais problemas enfrentados pelas indústrias lácteas atualmente é o leite instável não ácido (LINA), que 

precipita na prova do álcool/alizarol sem apresentar acidez elevada causando prejuízos à toda cadeia produtiva, 

pois não é transportado à indústria e, consequentemente, não é beneficiado. O LINA é erroneamente confundido 

com o leite ácido pelo motivo da precipitação das proteínas, tal situação é complexa e multifatorial, estando 

associada a alterações na estabilidade das micelas mediada principalmente por manejo alimentar, mas também 

estresse térmico, mastite, tempo de lactação e genética dos animais. A indústria de laticínios busca receber 

matéria-prima de alta qualidade, considerando como característica, também, elevada estabilidade para que este 

resista ao processamento térmico sem sofrer alterações físico-químicas significativas. Visto que de acordo com o 

desequilíbrio nutricional dos animais e condições climáticas desfavoráveis há maior ocorrência de LINA em 

grande parte do território nacional, objetivou-se provar que há como beneficiá-lo sem diferenças significativas no 

rendimento final de produto, bem como nas características físico-químicas do mesmo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As amostras coletadas foram oriundas de dezoito propriedades que fornecem leite para um laticínio na 

cidade de Arabutã/SC. As coletas foram realizadas no período do inverno (junho) e no período da primavera 

(novembro) de 2018, diretamente dos tanques de resfriamento de leite.  As amostras foram encaminhadas para o 

Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal (LabITec POA) do IFC/Concórdia, onde 

foram realizadas as provas de estabilidade ao álcool, acidez titulável e teste da fervura. As amostras foram 

classificadas de acordo com a concentração alcoólica de 76°GL sendo consideradas LINA caso coagulassem e 

não LINA caso não coagulassem. Após as análises, formou-se uma amostra de conjunto de acordo com a 

classificação (LINA e não LINA). O leite de conjunto foi analisado, repetindo-se as provas realizadas nas 

amostras individuais. Após pasteurização lenta produziu-se queijo fresco com as amostras de conjunto de leite 

LINA e não LINA, mantendo-os sob refrigeração, entre 7ºC e 10ºC, pelo período de 24 horas. Foram medidos o 

volume do soro eliminado no processo (litros) e o peso do queijo produzido (quilogramas). O rendimento foi 

calculado dividindo-se o volume de leite empregado no processo (litros) pela massa do queijo obtido 

(quilogramas) (SILVEIRA; ABREU, 2003). Foi realizada análise do teor de gordura e acidez titulável nos queijos 

produzidos e com base nos dados coletados, foi realizada estatística descritiva. Os valores de rendimento dos 

queijos produzidos a partir de leite LINA e não LINA foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e foi 

utilizado o teste de Tukey para verificar diferenças entre as médias dos tratamentos (P < 0,05). Foi utilizado o 

software SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Das dezoito amostras analisadas no período de inverno, sete foram classificadas como não LINA, oito 

como LINA e três como leite ácido, sendo estas últimas descartadas. Nas amostras analisadas no período da 

primavera, sete amostras foram classificadas como não LINA e onze como LINA. No teste da fervura, todas as 

amostras analisadas foram negativas para a formação de grumos, demonstrando que, apesar de algumas 

apresentarem instabilidade ao álcool, não apresentaram instabilidade térmica. Os valores de gordura, acidez e 

rendimento dos queijos produzidos são apresentados na tabela 01. Os queijos produzidos a partir de LINA, não 
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tiveram diferença significativa (P>0,05) quando comparados aos queijos produzidos com não LINA no que se 

refere à teor de gordura, acidez titulável e rendimento.  

 Tabela 01. Valores médios e desvios-padrão de gordura, acidez titulável e rendimento dos queijos produzidos a 

partir de LINA e não LINA, no inverno e na primavera do ano de 2018.  

Amostra Gordura (%) Acidez titulável (% em ácido lático) Rendimento (L/Kg) 

LI 13,20 ± 1,859 0,23 ± 0,014 3,913362 ± 0,140 

NLI 12,945 ± 0,056 0,31 ± 0,056 3,729105 ± 0,417 

LP 13,695 ± 0,954 0,37 ± 0,028 3,948159 ± 0,046 

NLP 12,785 ± 1,393 0,415 ± 0,091 3,888202 ± 0,206 

LI-LINA inverno            NLI-não LINA inverno            LP-LINA primavera           NLP-não LINA primavera 

Segundo Molina et al. (2001) as instabilidades alcoólica e térmica são dois fenômenos distintos que 

apresentam correlação devido à instabilidade da caseína. Sendo assim, amostras de leite instáveis ao álcool podem 

não ser instáveis à altas temperaturas, como demonstrado nos resultados do presente estudo, pois mesmo algumas 

amostras apresentando instabilidade ao álcool 72°GL, mostraram-se negativas na prova da fervura. Em relação às 

análises dos queijos obteve-se resultados que corroboram outros estudos, não havendo diferença significativa no 

rendimento e no teor de gordura (COSTABEL et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011). A ocorrência de amostras de 

LINA negativas no teste da fervura demonstra que a matéria-prima poderia ser utilizada na indústria sem acarretar 

prejuízos ao produtor. Além disso, as amostras foram analisadas quanto à acidez titulável e estabilidade ao álcool 

e encontraram-se dentro dos parâmetros estipulados pela legislação vigente. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o presente trabalho observou-se que apesar de ocorrer instabilidade ao álcool, ao teste da fervura as 

amostras não apresentaram coagulação. Conclui-se que o leite descartado pela indústria no momento do 

carregamento – após o teste de estabilidade ao álcool – poderia ser utilizado sem interferência no resultado da 

produção de queijos. Dessa forma, o impacto econômico causado pelo LINA pode ser minimizado se a prova de 

estabilidade ao álcool for reavaliada. 
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INTRODUCTION: 
The ovine livestock may be focused in production of meet, wool or milk. The dairy sheep production in 

Brasil is especially concentrated in the regions South and Southest (1), being the greatest producer, a dairy barn 

located at Santa Catarina State (2), named Fazenda Pinheiro Seco. The ovine dairy products make a good 

alternative for people who are lactose intolerant. However, for not being highly palatable, almost the total volume 

ovine milk is turned into dairy products, being the main final products yogurt and cheese, instead of raw milk. 

Due to a great content of solids, the sheep milk presents high industrial yield. It is known that the sheep milk 

composition varies according to the year season of parturition (3), likewise what happens to other dairy species. 

Moreover, the milk quality into the farm plays a decisive role into the industry yield, as well as in the quality of 

the final product, which goes straight to the consumer market. The goal of this study was to assess the ovine milk 

production over the seasons, as well as its influence in the composition of the main composition and quality 

parameters. 

 

MATERIALS AND METHODS: 
Over 22 months, the milk from Lacaune and East Friesian dairy ewes (at an average of 390 ewes in milk) 

from the dairy farm Pinheiro Seco (located at 27º48’57‘’ south, 50º19’33’’ west, and altitude of 950 m) was 

analyzed for specific composition parameters. Data assessed included amount of milk sold (volume in L), total of 

solid contents (percentage), total amount of fat (percentage), freezing point (cryoscopic index in negative Hortvet 

degrees), total bacterial count (TBC in CFU/mL), total cell count (TCC x 1000mL) titratable acidity (in degrees 

Dornic) and density. Ewes were once a day milked during the end of their average 6 months of lactation period (at 

approximately 0.6 L / milking); or twice a day milked when their yield was of approximately an average of 1.5 L / 

day. Differently from the conventional lambing season, the parturition was synchronized with approximately two 

month-intervals, all over the year. Under this management system, the milk analyzed derived from ewes from all 

phases of the lactation curve. During the milking process, the animals received pre- and post-dipping. The whole 

amount of milk produced at the farm was loaded twice a week, and shipped to a dairy plant outside the state 

(destination was the neighbor state of Rio Grande do Sul - RS). The samples were analyzed in a laboratory from 

the Brasilian network laboratories of milk quality control (RBQL). Monthly data reported for milk composition 

were obtained from three samples collected every month. The statistical analyses were performed with the aid of 

JMP software (version 5.0.1). Data were tested for normality before the comparison among the year seasons 

(through the Tukey test). Data from titratable acidity, density and freezing point were analyzed through the Chi-

square test. The significance level considered for all data was of 5%.  

 

RESULTS AND DISCUSSION: 
The monthly milk average production was of 13,011.3 L, ranging from 11,786 to 13,809 through the 

seasons, without differences. This constant yield was due to the reproductive management performed. Instead of 

the regular breeding season, ewes were regularly synchronized in order to obtain an uniform milk yield over the 

months. The average percentage of total solids for the Fall (17.8%) was higher than for Winter (17.3%). Summer 

(17.7%) and Spring (17,5%) were similar to all. The average percentage of fat were similar in Summer (7.1%) and 

Fall (7.5%), and higher than Winter (6.7%). Spring (7.0%) was similar to all seasons. The differences found for 

total solids and fat contents might be attributed to differences in the feed content, since the diet changed, 
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especially in the winter, due to the higher volume/quality of pasture available. The mean freezing point 

(cryoscopic index) was similar between the Summer (0.581) and Fall (0.582), being both higher than the Spring 

(0.570); Winter (0.575) was similar to all seasons. The average TBC (cfu/mL) ranged from 215 to 237 all over the 

months, without differences among the seasons. Considering the maximum limit of 300.000 cfu/mL 

recommended by the Brasilian standards, the TBC values obtained are still very good. Possibly, this was obtained 

due to good procedures during the milking process. The average SCC for the Summer (678.700/mL) was lower 

than for the Winter (1,028.200/mL) and Spring (1,066.000/mL), being the average SCC for the Fall (840.200/mL) 

similar to the found for the other Seasons. These SCC values might be considered high, if compared to the 

standards established for bovine milk (500,000/mL). However, it must be taken into account that small ruminants 

have naturally, in their healthy mammary glands, higher levels of SCC than what is found for cows (3). The 

titratable acidity during the Fall was 23.5 degrees Dornic, significantly higher than all other seasons, which 

ranged from 22.2 to 22.5. The milk density did not change significantly during the four seasons, ranging from 

1.0350 to 1.0354. Despite the seasonal variations, the milk yield was maintained in a constant pattern, all over the 

year seasons. 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERACIONS 
The reproductive management associated to the good manipulation procedures provide the ovine milk 

production system with a good balance in the milk yield throughout the year, with only slight variations in the 

milk composition; the influence of the season affecting ovine milk quality parameters are probably caused by 

seasonal changes in the ewes’ diet. Even presenting some seasonal variations for fat and total solid contents, SCC 

and titratable acidity, the high quality of milk was ensured throughout the seasons, based in the constant values 

for milk density. 
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INTRODUÇÃO: 
A cadeia produtiva do leite tem grande importância para o agronegócio brasileiro, contribuindo para a 

geração de empregos e renda. Atualmente, há variações no preço do leite, em função que muitas indústrias têm 

programas de bonificação com base na qualidade da matéria-prima. Portanto, são retiradas várias amostras 

mensais para avaliação da composição do leite e, por conseguinte a determinação do preço. A composição do leite 

tem sido balizada pelas instruções normativas 51 (2002), 62 (2011), 76 e 77 (2018 e vigentes) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, possibilitando que as propriedades rurais criem banco de dados com seus 

próprios resultados de modo a verificar os avanços no curto, médio e longo prazo. Atualmente, os teores de 

gordura, proteína, contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) são os principais 

balizadores da qualidade do leite nos laticínios. Objetivou-se analisar a composição do leite da Escola Estadual 

Técnica Celeste Gobbato. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os dados utilizados no presente estudo (janeiro de 2009 a dezembro de 2016) originaram-se da Escola 

Estadual Técnica Celeste Gobbato (EETCG), Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo de caso 

foi delineado como um retrospectivo longitudinal de acordo com a metodologia descrita por Sargeant & O'Connor 

(2014). 

Para a análise do leite, duas a quatro amostras do tanque de resfriamento foram coletadas mensalmente 

pela empresa que compra o leite da EETCG e encaminhadas para análise pelo Serviço de Análise de Rebanhos 

Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo Fundo. Foram determinadas as quantidades do extrato seco total 

(EST), extrato seco desengordurado (ESD), lactose, gordura e proteína, por espectroscopia de absorção em 

infravermelho (NIRS, Bentley 2000, Bentley Instruments, EUA) de acordo com ISO 9622. A CCS e CBT foram 

determinadas usando citometria de fluxo (Somacount 300, Bentley Instruments, EUA), de acordo com a ISO 

13366-2. 

Os preços nominais recebidos pela EETCG foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) para geração dos preços reais do leite comercializado. 

Inicialmente, foi realizada análise estatística descritiva. Como as variáveis CCS e CBT não apresentaram 

distribuição normal, a CCS foi transformada em escore de células somáticas (ECS) utilizando a fórmula descrita 

por Ali & Shook (1980) e a CBT foi transformada por logaritmo (LogCBT). O estudo de correlação foi realizado 

entre as variáveis pelo método de Pearson, utilizando-se o software Minitab. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados estão apresentados na tabela 1, os quais demonstram correlações positivas (P<0,05) que já 

eram esperadas como, por exemplo, a interdependência entre os componentes do leite (EST, ESD, gordura, 

proteína e lactose). 
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Tabela 1. Coeficientes de correlação de Pearson entre variáveis da base de dados da EETCG estudados no período 

de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. 

Variáveis ESD Gordura Proteína Lactose ECS LogCBT PREETCG 

EST 0.748 0.655 0.727 0.352 -0.007 -0.051 0.097 

ESD 1 -0.008 0.194 0.702 -0.081 0.174 0.408 

Gordura -0.008 1 0.194 -0.267 0.083 -0.275 -0.315 

Proteína 0.754 0.194 1 0.289 0.120 -0.115 0.280 

Lactose 0.702 -0.267 0.289 1 -0.422 0.266 0.429 

ECS -0.081 0.083 0.120 -0.422 1 -0.170 -0.151 

LogCBT 0.174 -0.275 -0.115 0.266 -0.170 1 0.274 

PREETCG 0.408 -0.315 0.280 0.429 -0.151 -0.151 1 

EST = Extrato seco total; ESD = Extrato seco desengordurado; PREETCG = Preço real do leite Escola Estadual Celeste 

Gobbato. 

A princípio o preço do leite é definido com base nos teores de gordura e proteína e nas contagens de CCS 

e CBT. Porém, através das correlações verificaram-se relações médias entre ESD e lactose com o PREETCG. O 

parâmetro que surpreendeu foi a gordura que apresentou correlação negativa (r = -0,315; P = 0,002), cujo 

componente foi um dos primeiros a ser incluído nos programas de bonificação no Brasil. A lactose que é pouco 

mencionada inclusive nas instruções normativas do MAPA apresentou maior correlação com o PREETCG. Neste 

estudo o carboidrato do leite poderia contribuir na formação do preço recebido pela EETCG, em função, de ser o 

principal constituinte do leite. Contudo, os laticínios não levam em consideração os níveis de lactose na formação 

do preço do leite. 

O ECS apresentou correlação negativa com o PREETCG. Os valores de CCS e CBT são baixos na 

EETCG, demonstrando que é importante investir na qualidade do leite produzido. Comparando o preço do leite 

com o adicional de qualidade, Teixeira-Júnior et al. (2015), verificaram aumento na rentabilidade de 24,39% e 

lucratividade de 16,53%, ocasionando uma maior remuneração pela qualidade do leite, sem alteração de volume. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O preço do leite recebido pela Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato, tem forte correlação com a sua 

composição, recebendo bonificação pela qualidade do leite produzido. 
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INTRODUÇÃO: 
O leite que precipita ao teste do álcool e não apresenta acidez titulável acima de 18° Dornic é denominado 

Leite Instável Não Ácido (LINA) (FISCHER et al., 2012). O teste do álcool que identifica este problema é 

realizado na propriedade antes do carregamento do leite, como teste de rejeição ou aceitação e na plataforma de 

recebimento do laticínio. Este teste avalia a estabilidade das proteínas lácteas submetidas a desidratação 

provocada pelo álcool e simula a estabilidade do leite quando submetido ao tratamento térmico (MARQUES et 

al., 2007).  

Geralmente o quadro de LINA está associado à eventos estacionais, tais como a escassez de alimento, 

estresse térmico ou desbalanço nutricional. Associado a isso, tem a recusa de leite na propriedade, gerando perdas 

para os produtores e para a indústria. Diante disso, tem-se o objetivo de avaliar a incidência de LINA estacional 

na região do Oeste de Santa Catarina. 

   

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Junto de um laticínio parceiro da microrregião de Chapecó, foram coletadas amostras de leite 

provenientes de 564 propriedades rurais em 14 municípios do Oeste Catarinense. As coletas aconteceram entre os 

meses de agosto e novembro de 2017. Cada amostra foi coletada do tanque de expansão por um funcionário do 

laticínio treinado para efetuar a coleta, em seguida, as amostras foram encaminhadas sob refrigeração até o 

laboratório físico-químico do lacticínio. Cada amostra foi avaliada para composição, densidade e estabilidade ao 

álcool etílico.  

As análises de gordura, proteína e densidade foram determinadas por meio de um analisador de leite 

ultrassônico (Ekomilk M). O extrato seco total (EST) foi determinado pelo método de Ackermann, que consiste 

em um disco de alumínio graduado, com um disco sobreposto. O disco superior tem graduações correspondentes 

a densidade do leite e o inferior possui duas graduações: uma interna com a concentração de gordura e uma 

externa com o valor do extrato seco total (EST). Para realizar o cálculo no disco foi determinado os valores de 

gordura e densidade, e, com base nestes parâmetros, mediante ao ajustamento dos discos, a posição do ponteiro 

indicou o valor do EST. Para obter o valor do extrato seco desengordurado (ESD), foi utilizado a seguinte 

fórmula: % EST - gordura = ESD. Para a realização do teste de álcool etílico, foram misturadas duas partes iguais 

(2,5 mL) de álcool e de leite. Foram consideradas as amostras instáveis à graduação mínima de 72º GL.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas por teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. A incidência de LINA mensal foi apresentada na forma de percentuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Em uma avaliação mensal, foi observado que a incidência de LINA no mês de agosto foi de 10,64%; em 

setembro foi de 9,22%; em outubro, foi de 12,77%; e, em novembro, houve mais casos, totalizando 18,44% das 

amostras avaliadas. No período total, 12,77% das amostras foram consideradas como LINA.  

Alguns autores encontraram que o leite LINA apresenta teores mais elevados de gordura e menores de 

lactose quando comparado ao leite estável (OLIVEIRA e TIMM, 2006; MARQUES et al., 2007). Por outro lado, 

Marx et al. (2011) não detectaram diferenças significativas avaliando a composição do leite normal em 

comparação ao LINA, semelhante ao resultado encontrado nesta pesquisa. Foi feita a análise de variância 

comparando as médias da composição do LINA com a dos demais grupos de leite e não foram detectadas 

diferenças estatísticas significativas para gordura, proteína, EST, ESD e densidade (Tabela 1). Esta situação 
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sugere que ambos apresentam características iguais e podem ser comercializados sem prejuízos com relação à sua 

composição centesimal ou densidade.  

Tabela 1. Componentes do leite instável (LINA) comparado ao leite estável pelo teste de variância. 

PARÂMETRO 
Média leite instável 

(LINA) 
Média leite estável P>F 

GORDURA (%) 4,04±0,86 3,99±0,77 0,61 

PROTEÍNA (%) 3,01±0,2 3,08±0,37 0,12 

EST (%) 12,58±0,83 12,60±0,86 0,8 

ESD (%) 8,53±0,38 8,58±0,38 0,34 

DENSIDADE (g/mL) 1,029±2,13 1,030±1,71 0,2 

EST: Extrato seco total; ESD: extrato seco desengordurado. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A composição similar do leite LINA e do leite normal explica que este, pode facilmente ser considerado 

apto para o consumo, ficando os maiores problemas relacionados ao LINA detidos aos transtornos durante o 

processo de tratamento térmico. Além disso, os parâmetros tanto do leite normal quanto do LINA se mantiveram 

dentro do estabelecido pela legislação vigente. 
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RESUMO 99. AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS EM BEBIDA A BASE DE LEITE 

FERMENTADO DE OVELHA E POLPA DE MORANGO 
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INTRODUCTION: 
Ready-to-drink as combination of dairy and fruit juice with bioactive components are becoming popular 

in Europe and the North American markets. Beverage industry targeting better-quality life is betting on functional 

dairy products, such as fermented, as well elaborated with small ruminant’s milk.  

In respect to promote healthy products with bioactive compounds, functional foods can improve health 

through course other than conventional nutrition, therefore promoting health and well-being by expanding the 

physiological functions of the patient rather than just diseases. Moreover, prebiotics and probiotics are the key 

ingredients and successful examples of functional food classes that promote health and wellness to individuals. 

Bioactive compounds in food, particularly fermented milk have an important role in against the oxygen 

radical forms during the shelf life, as well, promote the human body defense against injuries caused by oxidation. 

The bioactive compounds present in milk derivates products, especially those with release peptides from probiotic 

proteolysis have the potential to donate and neutralize the free radicals due to the presence of the amino acids 

residue, enhancing the antioxidant power of that product. Also, the inhibition of α-amylase and α-glucosidase 

enzymes are considered good indicators for antidiabetic activities of beverages during storage, being the analysis 

of their activity seen as an effective strategy for the control of chronic disease. 

This study aimed to develop a new functional fermented milk-fruit based beverages using sheep milk and 

strawberry and evaluate its functional properties.  

 

MATERIALS AND METHODS: 
Beverage processing: Five formulations were elaborated: control beverage (B1) with yogurt mix culture; 

B2 with potential probiotic culture (p.p.c., Lactobacillus plantarum CECT_8328); B3 with p.p.c. and inulin; B4 

with p.p.c. and potato starch; and B5 with p.p.c. and inulin + potato starch. Whole raw sheep milk containing 6.3 

% (v/v) fat WAS collected from Gentile di Puglia sheep at a farm in Foggia region of Puglia, Italy. Sheep milk 

was skimmed to 1.6 % (v/v) fat by centrifugation (4.000 rpm, 10 min, 4°C). Fresh strawberries (Fragaria vesca), 

long branched inulin power for food industry use, potato starch and sugar were purchased at a local market. The 

semi-skimmed sheep milk was heat-treated in a stainless steel recipient, equipped with an internal propeller at 75 

°C and immediately cooled down using ice bath (0 °C ±2) and strawberries were blanched (100 °C for 30 

seconds) and both stored under refrigeration (4°C ±0.5). Lyophilized yogurt mix culture or p.p.c. was added in 

semi-skimmed sheep milk at 9 log CFU/mL and incubated at 42±1°C for 5h or 31±1°C for 72h until pH 4.7 - 4.6 

in yogurt mix or p.p.c., respectively and then refrigerated. Beverage formulation is presented in Table 1. The 

ingredients were gently mixed in a stainless steel container, double jacket with internal propeller under 50 °C (±1) 

for 10 min to complete dissolution and blend ingredients. Finally, beverages were packaged in propylene 

containers (v=200 mL) and stored at 4 °C ±1 for 30 days.  

Bioactive compounds: Antihipertensive (angiotensin I-converting enzyme inhibitory - ACE activity) and 

antioxidant activity (DPPH) was determined according to Balthazar et al. (2018). The α-amylase and α-

glucosidase enzymes inhibition assay were performed according to Ayyash et al. (2018). 

Statistical analysis: Data were analyzed in triplicate. ANOVA (p<0.05) and Pearson correlation was 

applied. 
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RESULTS AND DISCUSSION: 
In general, beverages fermented with Lp had higher levels of DPPH, being considered microorganisms 

with higher potential of antioxidant activity (p < 0.05). It was clearly verified that fibers influenced antioxidant 

activity and also a synergism happened when inulin and potato starch were both presented in the beverage (p < 

0.05) because together these ingredients boosted the proteolytic activity of Lp. Also, microorganisms were able to 

improve (p < 0.05) antioxidant activity during storage.  

The metabolic activity of Lp was able to liberate more ACE inhibition peptides (p < 0.05) with 

antihypertensive activity mainly in B5 than other beverages (B1-B4). ACE inhibitions ranged from 36 to 60 % in 

beverage containing fiber. The increases in ACE-inhibition activities in all fermented milk types during prolonged 

storage were significant (p < 0.05). 

The inhibition results of α-amylase and α-glucosidase as indicators for antidiabetic activities in beverages 

showed better α-amylase and α-glucosidase inhibition in fermented beverage than yogurt culture (p < 0.05). The 

interaction of Lp. with inulin and potato starch showed better inhibition (p < 0.05) than other beverages (B1-B4). 

Nevertheless, B4 achieved higher inhibition of α-glucosidase (p < 0.05) than B3 (31.97 and 36.13 %, 

respectively). Unexpected, B5 had the highest enzymes inhibition, achieving two times more inhibition than B3 

and B4, and six times higher when compared to B1. The same behavior was verified during storage for all 

beverages containing potential probiotic. The enzymes inhibition of each sample increased (p < 0.05). There was 

not verified the same behavior in B1. 

The strong positive correlation between bioactive compounds (DPPH x ACE: 0.972, p < 0.0001; DPPH x 

α-amylase: 0.966, p < 0.0001; DPPH x α-glucosidase: 0.975, p < 0.0001; ACE x α-amylase: 0.964, p < 0.0001; 

ACE x α-glucosidase: 0.963, p < 0.0001; α-amylase x α-glucosidase: 0,993, p < 0.0001) suggests that the peptides 

released by the proteolytic action of Lp may have multidimensional benefits. Therefore, results of bioactivity 

compounds showed an interaction of fiber addition, which might have boosted proteolitic activity of Lp; 

moreover this microorganism reached its best potential when both fibers were available. Moslehishad et al. (2013) 

reported a correlation to peptides fraction, the functional effects depend on the strain used in fermentation process. 

 

CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS 
Fermented semi-skimmed sheep milk strawberry beverages with L. plantarum CECT 8328 and inulin 

and/or potato starch enhanced functional properties; due to high production of bioactive compounds. As well, the 

beverage formulation with fibers boosted the proteolytic activity of Lp with microorganism reaching its best 

potential when both fibers were together available. Authors suggest this new beverage should be submitted to 

more studies with respect to in vivo and clinical assays to confirm the potential probiotic status of Lp and potato 

starch prebiotic potential. 
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RESUMO 100. LEVANTAMENTO DO PERFIL ETIOLÓGICO DE CASOS DE MASTITE BOVINA EM 

REBANHOS LEITEIROS DE 49 MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (2014-2019) 
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Diogenes Dezen, Marcella Zampoli Troncarelli 

Instituto Federal Catarinense, Concórdia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A mastite representa um dos principais entraves à bovinocultura leiteira por determinar graves prejuízos 

econômicos, além de oferecer riscos à saúde pública. Embora seja de etiologia multifatorial, a mastite infecciosa, 

causada por agentes bacterianos, é a forma mais frequente entre os rebanhos. Nesse contexto, micro-organismos 

do gênero Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. têm sido identificados como os agentes mais prevalentes em 

casos de mastite bovina, necessitando, nos casos clínicos, de intervenção terapêutica. Já as infecções determinadas 

por enterobactérias são menos frequentes e geralmente determinam processos autolimitantes, a depender da 

espécie e virulência da cepa envolvida, não sendo necessária a realização de tratamento para mastites clínicas de 

graus 1 e 2. 

É de amplo conhecimento de que o uso abusivo de antimicrobianos nos animais oferece graves riscos à 

saúde humana, devido à seleção artificial de cepas bacterianas multirresistentes. Desta forma, o monitoramento 

microbiológico dos rebanhos leiteiros para o adequado diagnóstico das mastites torna-se imprescindível para a 

adoção de medidas profiláticas e de controle mais eficientes, associado ao uso racional e reduzido de 

antimicrobianos nos animais. 

O objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento do perfil etiológico de casos de mastite bovina 

em rebanhos leiteiros de 49 municípios de Santa Catarina, referente ao período de 2014 a 2019, com base no 

banco de dados da rotina diagnóstica do Laboratório de Microbiologia Veterinária (LMV) do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Concórdia (IFC). 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
No período de fevereiro de 2014 a maio de 2019, o LMV recebeu 4.482 amostras de leite bovino para 

diagnóstico microbiológico. As amostras eram provenientes de rebanhos localizados em 49 municípios de Santa 

Catarina, predominantemente nas regiões oeste e meio oeste, e foram encaminhadas por médicos veterinários e 

técnicos atuantes nestas regiões.  

As amostras, após adequada homogeneização, foram cultivadas em ágar sangue bovino a 5% e ágar 

MacConkey, e incubadas a 37ºC em aerobiose, com leituras após 24, 48 e 72 horas. Os micro-organismos 

isolados foram identificados de acordo com suas características morfotintoriais, bioquímicas e de cultivo, segundo 

Quinn et al. (2005). Após a emissão dos laudos aos solicitantes, os resultados foram tabulados em planilhas, o que 

permitiu o levantamento dos dados necessários para apresentação do presente estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Do total de amostras de leite processadas, houve crescimento microbiano em 2.534 (56,53%). Dos 

isolados obtidos, 2.461 (97,12%) foram identificados como Gram positivos (GP), e 73 (2,88%) como Gram 

negativos (GN). Os micro-organismos GP mais frequentes foram: estreptococos ambientais (27,83%), 

caracterizados por S. uberis (15,79%) e S. dysgalactiae (12,04%); C. bovis (20,17%); S. aureus (19,02%) e SCN 

(16,10%). Dentre o grupo dos micro-organismos GN, os agentes mais frequentes foram: E. coli (1,50%); demais 

enterobactérias (0,87%), e Klebsiella spp. (0,36%). 

 Do total de amostras de leite avaliadas, 1.075 (23,98%) resultaram em ausência de crescimento ao cultivo 

microbiológico, devido, possivelmente, à: ausência real de infecção; eliminação intermitente de determinadas 

espécies de micro-organismos pelo leite; mastites autolimitantes; resíduos de antimicrobianos nas amostras, e/ou 

infecção por agentes de difícil isolamento em meios de cultura convencionais. Por este motivo, ressalta-se a 

necessidade da realização do monitoramento microbiológico periódico dos rebanhos, bem como a adoção de 

métodos adicionais para o diagnóstico, como os testes de biologia molecular. 
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Tabela 1- Frequência de isolados bacterianos obtidos a partir de 4.482 amostras de leite bovino processadas no 

Laboratório de Microbiologia Veterinária do Instituto Federal Catarinense, campus Concórdia (2014-2019). 
GRAM POSITIVOS (GP) 

AGENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SOMA % 
Corynebacterium bovis 0 2 161 120 108 120 511 20,17% 
Staphylococcus aureus 0 0 113 152 135 82 482 19,02% 

Staphylococcus coagulase negativos 3 17 108 145 97 38 408 16,10% 
Streptococcus uberis 0 0 150 121 87 42 400 15,79% 

Streptococcus dysgalactiae 0 0 23 98 107 77 305 12,04% 
Outras bactérias GP 2 12 33 42 24 33 146 5,76% 

Staphylococcus coagulase positivos 0 16 0 11 46 30 103 4,06% 
Streptococcus agalactiae 0 0 15 18 20 2 55 2,17% 

Leveduras 0 4 5 8 12 2 31 1,22% 
Nocardia spp 0 0 1 4 11 4 20 0,79% 

Total de isolados GP 5 51 609 719 647 430 2461 97,12% 

GRAM NEGATIVOS (GN) 

AGENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SOMA % 
Escherichia coli 0 0 6 12 13 7 38 1,50% 

Demais enterobactérias 0 1 8 5 4 4 22 0,87% 
Klebsiella spp 0 0 1 3 2 3 9 0,36% 
Proteus spp 0 0 0 3 0 0 3 0,12% 

Pseudomonas spp 0 0 0 0 0 1 1 0,04% 
Total de isolados GN 0 1 15 23 19 15 73 2,88% 

Total de amostras positivas 5 52 624 742 666 445 2534 100% 

      Vale destacar o importante número de amostras contaminadas (873), identificadas ao cultivo. Este 

índice representou 19,47% do total de amostras processadas, indicando falhas na colheita das mesmas; no 

acondicionamento e transporte, e/ou demora no envio das amostras ao laboratório. Para evitar a ocorrência destes 

problemas, a equipe do laboratório tem realizado diversos eventos de capacitação voltados a técnicos, médicos 

veterinários e alunos do ensino médio e superior, de forma a esclarecer sobre as formas adequadas de colheita de 

amostras de leite.  

        Ressalta-se ainda o aumento do número de amostras processadas pelo LMV ao longo dos anos, 

devido à maior divulgação, à comunidade, dos serviços prestados pela instituição; além do estabelecimento de 

parcerias com empresas privadas e cooperativas. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
     O perfil etiológico das mastites em bovinos leiteiros manejados nas regiões meio oeste e oeste 

catarinense, de acordo com os resultados de análises da rotina laboratorial do Laboratório de Microbiologia 

Veterinária do IFC campus Concórdia nos últimos anos, é composto predominantemente por estreptococos 

ambientais, estafilococos e corinebactérias. Ressalta-se, portanto, a necessidade da tomada de ações profiláticas e 

de controle voltadas principalmente a estes agentes, de forma a contribuir para a redução de sua prevalência nos 

rebanhos e, consequentemente, à melhoria da saúde animal e da qualidade do leite.  
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RESUMO 101. REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA SOBRE O PREÇO DO LEITE RECEBIDO PELA 

ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA CELESTE GOBBATO – ESTUDO RETROSPECTIVO 
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INTRODUÇÃO: 
A bovinocultura de leite mundial tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente em relação ao 

desenvolvimento e melhor compreensão dos efeitos da genética através da genômica. Entretanto, referente ao 

mercado do leite a evolução é pequena, ou seja, o produtor de leite continua sendo tomador de preço, pois depois 

de entregar o leite na indústria que saberá o valor a ser recebido pela matéria-prima. Logo, a grande maioria dos 

produtores rurais não conseguem fazer um planejamento econômico eficiente, uma vez que desconhece o preço 

futuro do leite e também por não determinar o custo do leite. Em função da importância da Cadeia Produtiva do 

Leite os Estados brasileiros vêm aos poucos criando os Conselhos Paritários Produtores/Indústria de Leite 

(CONSELEITE), os quais contribuem para a definição do preço do leite, de modo que é possível o produtor ter 

um balizador, visto que no Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR) já possuem um banco de 

dados com valores dos últimos 11 anos (2008 – 2018). Objetivou-se analisar quais fatores contribuem para a 

formação do preço do leite da Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato em relação ao CONSELEITE/RS. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os dados utilizados no presente estudo (janeiro de 2009 a dezembro de 2016) originaram-se da Unidade 

Educativa Bovinocultura, da Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato (EETCG), Palmeira das Missões, Rio 

Grande do Sul, Brasil. O estudo de caso foi delineado como retrospectivo longitudinal de acordo com a 

metodologia descrita por Sargeant e O'Connor (2014), avaliando os dados de produção, composição e preço do 

leite nesse período. 

Os preços nominais foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

para geração dos preços reais do leite comercializado pela EETCG, bem como para o preço real CONSELEITE 

maior valor (PRCMV). 

Considerando que havia uma interdependência entre o preço real do leite mensal com outras variáveis, foi 

criado o preço real da EETCG em relação ao mês anterior (PRLEt-1). 

Os dados do preço do leite do mesmo período, foram retirados do banco de dados do CONSELEITE-RS, 

que é uma associação civil, regida por estatuto e regulamentos próprios, que reúne representantes de produtores 

rurais de leite e de indústrias de laticínios que processam a matéria-prima (leite). O CONSELEITE é paritário, ou 

seja, o número de representantes dos produtores rurais é igual ao número de representantes das indústrias. Os 

valores do preço do leite são divulgados mensalmente, separando-os em: I – Leite acima do padrão (maior valor), 

II – Leite padrão (referência), III - Leite abaixo do padrão (menor valor). 

A determinação do modelo de regressão linear múltipla foi realizada utilizando o software Minitab, com o 

método Stepwise, considerando as seguintes variáveis: Produção de leite da escola, extrato seco total (EST), 

extrato seco desengordurado (ESD), lactose, gordura, proteína, escore de contagem de células somáticas (ECS), 

escore de contagem bacteriana total (LogCBT), preço real da escola (PRE), PRLEt-1, preço real CONSELEITE 

maior valor (PRCMV), preço real CONSELEITE referência valor (PRCRV), preço real CONSELEITE menor 

valor (PRCMV). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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As variáveis independentes (Tabela 1) com maior influência sobre a variável dependente em ordem 

decrescente de importância são: PRLEt-1 (0,7437), PRCMV (0,3501), gordura (-0,0946) e produção mensal de 

leite (-0,000004). 

Tabela 1. Coeficiente de regressão, erro padrão, valor T, valor P, fator de inflação de variação (VIF). 

Variável Coeficiente de regressão Erro padrão Valor T Valor P VIF 

Intercept 0,283 0.138 2.05 0.043   

PRLEt-1 0,7437 0.0547 13.60 0.000 1.74 

PRCMV 0,3501 0.0704 4.97 0.000 1.63 

Gordura -0,0946 0.0324 -2.92 0.004 1.11 

PLM -0,000004 0.000002 -2.08 0.041 1.03 

PRLEt-1 = Preço real do leite da Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato em relação ao mês anterior; PRCMV = Preço 

Real CONSELEITE / RS maior valor de referência; PLM = Produção de leite mensal; 

O aumento de R$1,0000 (um real) no preço da variável PRCMV, aumentaria R$0,3501 no preço real do 

leite - EETCG, ceteris paribus. Portanto, na formação do preço da EETCG além do maior valor do 

CONSELEITE, há outros fatores envolvidos. 

O aumento da variável PRLEt-1 em R$1,0000 (um real) no preço do leite, no mês anterior (t-1), 

aumentaria R$0,7437 no preço do leite no período t, ceteris paribus. Logo, o preço do leite no mês anterior, 

contribui fortemente na formação do preço do mês seguinte. 

O coeficiente para gordura indica que aumento de uma unidade no valor de gordura reduziria em 

R$0,0946 no preço do leite no período t, mantidas as demais variáveis constantes. Diferindo de Teixeira-Júnior et 

al. (2015); Cunha et al. (2010) que teores de gordura acima de 3,75% vão gerar uma bonificação por litro de leite 

comercializado. Tais diferenças são em função dos diferentes programas de bonificação/penalização de cada 

laticínio. 

O aumento da produção mensal de leite diminui o valor recebido pelo litro de leite (P = 0.041), o que 

pode ser determinado pelo volume de leite mensal produzido. O aumento da produção, excedendo a capacidade de 

consumo, fazem os preços diminuírem. O preço do leite é determinado pela quantidade e qualidade (Acosta e 

Souza, 2017).  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O preço real do leite na Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato é influenciado fortemente pelo preço do 

mês anterior e varia também, em função, do maior valor referência do CONSELEITE/RS, gordura e produção 

mensal. 
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INTRODUÇÃO: 
A produção de leite é uma atividade multifatorial, ou seja, depende da raça, ordem de parto, dias em 

lactação (DEL) e dos manejos nutricional e sanitário. Logo, o desempenho individual é importante para compor o 

resultado final do rebanho, tornando imprescindível o monitoramento individual dos custos de produção e da 

qualidade do leite produzido diariamente, de forma a garantir padrão de qualidade nos produtos ofertados aos 

consumidores e também de obter lucro financeiro por litro de leite produzido. A necessidade de avaliar a 

composição do leite é em parte porque o metabolismo durante a gestação e a lactação envolve dois tipos de 

regulação - homeostase e homeorhesis: o controle homeostático envolve a manutenção do equilíbrio fisiológico 

ou a constância das condições ambientais dentro do animal; e a homeorhesis é o controle orquestrado ou 

coordenado no metabolismo dos tecidos corporais, necessário para suportar um estado fisiológico (BAUMAN e 

CURRIE, 1980). Portanto, a combinação da homeostase e da homeorhesis impacta diariamente sobre: o consumo 

voluntário, o perfil bioquímico, a produção e a composição do leite, sendo que parte do metabolismo pode ser 

monitorado através dos constituintes do leite e do sangue. A sujidade do úbere pode contribuir para aumentar a 

contagem bacteriana total. Objetivou-se realizar as relações entre a produção e composição do leite com a 

contagem de células somáticas e sujidade da glândula mamária em duas propriedades rurais com rebanhos 

compostos por animais da raça Holandesa (RH) e raça Jersey (RJ) da mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul 

– RS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O banco de dados utilizado é constituído por informações coletadas, entre agosto e outubro de 2018, em 

dois rebanhos com vacas das raças Holandesa (70%) e Jersey (30%), localizados nos municípios de Palmeira das 

Missões e Pinhal, ambos no Noroeste do Rio Grande do Sul. Os dois rebanhos eram criados em sistema de 

semiconfinamento, em condições semelhantes em relação às pastagens utilizadas, volumosos conservados e 

quantidade de concentrado. A amostragem era realizada quinzenalmente da seguinte forma: 100% do leite contido 

no coletor da ordenha da manhã (armazenado em frasco de vidro e refrigerado em temperatura inferior a 7ºC) 

mais 100% do leite contido no coletor da ordenha da tarde, as quais eram homogeneizadas e retirada uma alíquota 

de no máximo 45 mL com conservante bronopol. As análises foram realizadas no Laboratório de Serviços de 

Rebanhos Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo Fundo (UPF). Foram determinados os teores de extrato 

seco total (EST) e desengordurado (ESD), lactose, gordura, proteína e contagem de células somáticas (CCS). O 

escore de condição corporal (ECC) foi avaliado conforme Edmonson et al., (1989) e a avaliação de sujidade do 

úbere das vacas conforme Ruegg, (2003). Foram realizadas análises estatísticas descritivas e posteriormente a 

transformação da CCS para escore de CCS (ECS), conforme Ali & Shoock, (1980). A análise fatorial foi 

realizada utilizando-se o software estatístico SAS através do procedimento FACTOR, para verificar a 

adequabilidade do modelo foi utilizado a estatística do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e a rotação utilizada foi a 

Promax. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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O primeiro fator compreende a relação negativa da produção de leite com a raça, teor de gordura e 

proteína, sendo que vacas da raça Jersey produzem menor quantidade de leite com maior teor de gordura e 

proteína, comparada as vacas da raça Holandesa. 

O segundo fator compreende a relação positiva entre dias em lactação com ECC e teor de proteína do 

leite.Com o aumento dos dias em lactação as vacas melhoram o ECC (EDMONSON et al., 1989), ocorrendo 

acréscimo no teor de proteína do leite, em função da redução na produção, concentrando seus constituintes. 

O terceiro fator é representado pela relação contrária do teor de lactose com ECS, ordem de parto e ECC. 

Vacas em lactação que produzem leite com maior teor de lactose apresentam menor ECS no leite, menor ECC e 

são mais jovens. Este fator demonstra que vacas jovens (primíparas) são mais saudáveis com relação a saude de 

glândula mamária, não comprometendo a síntese de lactose (Cardozo et al., 2015). 

No quarto fator observa-se relação positiva entre ordem de parto e sujidade do úbere. Vacas multíparas 

apresentam maior sujidade no úbere, em decorrência da maior quantidade de leite no úbere, fazendo que o mesmo 

fique abaixo da linha do jarrete.  

Tabela 1. Cargas fatoriais, autovalor, percentual de variância e comunalidade de cada variável referente a análise 

fatorial 

Variáveis 
Fatores formados pela análise fatorial 

Comunalidade 
1 2 3 4 

Raça 0,921 -0,242 -0,012 -0,100 0,791 

Teor de gordura (%) 0,801 0,021 -0,015 0,115 0,656 

Teor de proteína (%) 0,642 0,475 -0,030 0,086 0,812 

Produção de leite (kg/dia) -0,630 -0,246 0,014 0,166 0,593 

Dias em lactação 0,097 0,875 0,117 0,078 0,806 

Escore de condição corporal -0,171 0,662 -0,386 -0,159 0,663 

Teor de lactose (%) -0,056 0,085 0,814 -0,092 0,649 

ECS 0,011 0,155 -0,666 0,003 0,490 

Ordem de parto 0,001 -0,062 -0,430 0,752 0,680 

Sujidade do úbere* -0,054 0,072 0,364 0,749 0,752 

% de variância 30,0 16,4 11,8 10,7   

Raça: 1= Holandesa e 2= Jersey; ECC escala 1 a 5 conforme Edmonson et al., (1989). *Adaptado conforme Ruegg (2003); 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os fatores escore de condição corporal, escore de contagem de células somáticas e ordem de parto, 

repercutem na qualidade do leite nestas propriedades sendo necessário rever as práticas adotadas em relação a 

alimentação, sanidade da glândula mamária e limpeza de úbere de animais mais velhos. 
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INTRODUÇÃO: 
A produção de leite depende de vários fatores como, por exemplo, genética (Raça Holandesa = RH e Raça 

Jersey = RJ), número de partos, dias em lactação, sistema alimentar e nutricional, manejo sanitário, acometimento 

por estresse pelo calor, dentre outros. Portanto, é importante avaliar cada vaca, visando alcançar os índices 

zootécnicos preestabelecidos para todo o rebanho e sobretudo obter lucro. O manejo nutricional de forma 

individual nas condições brasileiras não é comum. Logo, é necessário manejar as vacas em grupos semelhantes 

como forma de melhorar o desempenho. Alguns fatores ligados ao manejo e ao estado nutricional podem afetar a 

composição do leite de forma rápida (FAGAN et al., 2010) e, portanto, também de forma econômica se a empresa 

apresentar sistema de bonificação/penalização por qualidade. O escore de sujidade de úbere, utilizado por Ruegg 

(2003), vem sendo realizado como parâmetro de avaliação no monitoramento de qualidade do leite, sendo 

influenciado por fatores do meio exterior. Objetivou-se realizar as relações entre a produção e composição do leite 

com a contagem de células somáticas e sujidade da glândula mamária em duas propriedades rurais, com rebanhos 

compostos por animais da RH e RJ da mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O banco de dados (BD) utilizado é constituído por informações coletadas, entre agosto e outubro de 2018, 

em dois rebanhos com vacas das raças Holandesa (70%) e Jersey (30%), localizados nos municípios de Palmeira 

das Missões e Pinhal, Rio Grande do Sul. Os dois rebanhos eram criados em sistema de semiconfinamento. A 

amostragem era realizada quinzenalmente da seguinte forma: 100% do leite contido no coletor da ordenha da 

manhã (armazenado em frasco de vidro e refrigerado em temperatura inferior a 7ºC) mais 100% do leite contido 

no coletor da ordenha da tarde, as quais eram homogeneizadas e retirada uma alíquota de no máximo 45 mL com 

conservante bronopol. As análises foram realizadas no Laboratório de Serviços de Rebanhos Leiteiros (SARLE) 

da Universidade de Passo Fundo (UPF). Foram determinados os teores de extrato seco total (EST) e 

desengordurado (ESD), lactose (Lact), gordura (Gord), proteína (Prot) e contagem de células somáticas (CCS). O 

escore de condição corporal (ECC) foi avaliado conforme Edmonson et al., (1989). Foi realizada avaliação de 

sujidade do úbere das vacas conforme Ruegg, (2003). Foram realizadas análises estatísticas descritivas e 

posteriormente a transformação da CCS para escore de CCS (ECS), conforme Ali & Shoock (1980). A análise de 

agrupamento foi realizada utilizando-se o software estatístico SAS através do procedimento FASTCLUS, 

formando grupos de observações que apresentam características homogêneas dentro do grupo e heterogêneas 

entre os grupos, utilizando o método hierárquico de Ward, baseado na distância euclidiana para estimar as médias 

padronizadas dos grupos, sendo transformadas nas médias originais para cada grupo. Para a comparação entre 

médias foi utilizado a análise de variância pelo procedimento GLIMMIX, o qual considera o tipo de distribuição 

da variável resposta, sendo que as médias foram comparadas pelo teste Tukey-Kramer, considerando a 

probabilidade de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A análise de agrupamento formou três grupos. O grupo 1 é caracterizado por vacas em lactação da RH, 

apresentando maior produção de leite (PL), menor teor de Prot e Gord, juntamente, com menor número de dias 

em lactação (DL) e ECC, com maior sujidade de úbere (SU) comparado ao grupo 2 que é constituído por vacas 
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em lactação da RH com proporção considerável de vacas da RJ, evidenciado pela menor PL e maior Gord e Prot, 

que também está relacionado ao maior número de DL e ECC, porém com menor SU. A Ordem de parto (OP), 

Lact e ECS não diferiram entre o grupo 1 e 2. O grupo 3 é constituído por vacas da RH com pequeno percentual 

da RJ, diferindo dos dois primeiros, em função, da maior OP e ECS com menor Lact e SU, com teor de Prot 

intermediário. Os dados de SU demonstram que mesmo em semiconfinamento, este parâmetro não está 

correlacionado com a incidência de mastite nos rebanhos, uma vez que as vacas com maior ECCS apresentam 

menor SU. Apenas o grupo 3 é que não está de acordo com instrução normativa Nº76 (BRASIL, 2018), em 

relação, a ECS. 

Tabela 1. Agrupamento formados pelas variáveis referentes as condições de produção de dois rebanhos leiteiros 

da mesorregião Noroeste Rio-grandense 

Variáveis 
Grupos formados pela análise de agrupamento 

P 
1 2 3 

Raça 1,00b 1,56a 1,15a <0,0001 

Ordem de parto 2,15b 1,98b 2,69a =0,0192 

ECC 2,64c 2,79b 3,19a <0,0001 

Dias em lactação 132,60b 272,30a 293,38a <0,0001 

Produção de leite (kg/dia) 31,13a 20,54b 17,50b <0,0001 

Gordura (%) 3,55b 4,52a 3,55b <0,0001 

Proteína (%) 3,04c 3,64a 3,50b <0,0001 

Lactose (%) 4,58a 4,60a 4,10b <0,0001 

ECS (log2) 1,92b 2,24b 4,39a <0,0001 

Sujidade do úbere* 1,81a 1,51b 1,08c =0,0001 

Número de observações 130 100 13 
 

Raça: 1= Holandesa e 2= Jersey; ECC escala 1 a 5 conforme Edmonson et al., (1989). *Adaptado conforme Ruegg (2003). 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As propriedades em estudo produzem leite de qualidade, porém é necessário destinar atenção especial a 

incidência de mastite que ainda compromete a qualidade do leite. 
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INTRODUÇÃO: 
A contagem de células somáticas (CCS) do leite é amplamente utilizada para avaliação da saúde da 

glândula mamária, sendo uma importante ferramenta imprescindível na detecção e controle da mastite. No 

entanto, não fornece informações sobre flutuações das distintas populações celulares que podem impactar a 

capacidade de combater patógenos invasores, pois, cada perfil celular exerce uma atividade distinta e própria. A 

contagem diferencial de leucócitos (DICC) nos permite detectar a mastite nos estágios iniciais, quando a CCS 

ainda é baixa, assim como avaliar o sucesso da antimicrobianoterapia. Portanto, DICC pode ajudar na detecção da 

condição inflamatória, auxiliando no diagnóstico da mastite. Ademais, não há consenso na literatura quanto à 

população leucocitária predominante no leite de quartos mamários saudáveis, alguns autores relatam que os 

macrófagos são a população leucocitária predominante no leite de quartos mamários saudáveis, enquanto outros 

apontam ser os linfócitos.  

Além disto, os trabalhos existentes na literatura, não diferenciaram as subpopulações de linfócitos, ou 

seja, linfócitos B (CD21
+
) e T (CD3

+
) CD4

+
 e CD8

+
, o que pode nos ajudar a ir mais longe e compreender a 

dinâmica das populações leucocitárias no leite sob condições inflamatórias e saudáveis. Portanto, buscou-se uma 

visão mais ampla do perfilhamento e da distribuição leucocitária no leite com distinta contagem de células 

somáticas por quarto (qCCS). Diante do exposto, nosso trabalho tem como objetivo, determinar as populações 

leucocitárias presente no leite de quartos mamários com diferentes qCCS.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo utilizou 111 quartos mamários de 31 vacas. Para avaliar as populações leucocitárias no leite com 

distintos valores de qCCS, as amostras foram divididas em cinco grupos diferentes, de acordo com os resultados 

da qCCS, deste modo: 1) até 50.000 células mL
-1

; 2) entre 50.001 e 100.000 células mL
-1

; 3) entre 100.001 e 

200.000 células mL
-1

; 4) entre 200.001 e 400.000 células mL
-1

; 5) contagem acima de 400.001 células mL
-1.

. 

Foram realizadas análises de CCS através do Somacount 300 (Bentley Instruments, Chaska, USA).  

A separação das células do leite foi realizada de acordo com Blagitz et al. (2015). Ademais, a 

quantificação das populações leucocitárias seguiu o recomendado por Della Libera et. al. (2015), onde as células 

foram lavadas com PBS e incubadas com anticorpos monoclonais primários (mAbs) por 30 min no gelo para 

detectar CD21, a combinação de CD3, CD4 e CD8, e CH138 e CD14, e posteriormente utilizou-se anticorpos 

secundários conjugados a fluorocromos. A identificação das populações leucocitárias foi baseada na 

granulosidade citoplasmática e na intensidade de fluorescência, de acordo com protocolo de imunofenotipagem de 

fluorescência de dois passos, utilizando anticorpos monoclonais primários e secundários. As células foram 

lavadas com PBS e analisadas utilizando a citometria de fluxo. Para todas as populações celulares, foram 

avaliadas 20.000 células do leite, excluindo os debris celulares. Para a análise foi utilizado o software FlowJo 

(TreeStar Inc., Ashland, USA).  

Para avaliar a distribuição de todas as variáveis foi verificada normalidade e homocedasticidade dos dados 

utilizando os testes de Shapiro e Wilk. Os dados foram analisados usando uma análise multivariada de variância. 

Então, os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney foram aplicados. As correlações entre as populações 

leucocitárias com a CCS foram determinadas pela correlação de Pearson ou Spearman. As análises estatísticas 

foram realizadas utilizando o software estatístico STATA 12 (Stata Corp., Texas, EUA). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados encontram-se sumarizados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores das populações leucocitárias nos diferentes limiares de qCCS. 

Grupo/Variáveis 
1.000 a 50.000 

células mL-1 (n = 45) 

50.001 a 100.000 

células mL-1 (n = 12) 

100.001 a 200.000 

células mL-1 (n = 15) 

200.001 a 400.000 

células mL-1 (n = 8) 

> 400.001 células mL-

1 (n = 31) 

Linfócitos T (%) (CD3
+
) 1,32 ± 1,25

b
 1,58 ± 1,71

ab
 2,84 ± 2,36

ab
 1,84 ± 1,11

ab
 4,58 ± 3,96

a
 

Linfócitos T CD8
+
/CD4

-
 

(%) 
3,64 ± 2,71

a
 5,53 ± 3,54

ab
 4,63 ± 2,47

a
 4,12 ± 2,80

a
 7,19 ± 5,15

ab
 

Linfócitos T CD8
-
/CD4

+
 

(%) 
1,32 ± 1,25

b
 1,58 ± 1,71

ab
 2,84 ± 2,36

ab
 1,84 ± 1,11

ab
 4,58 ± 3,96

a
 

Linfócitos CD21
+
 

(linfócitos B) (%) 
11,82 ± 7,05

a
 13,78 ± 5,41

a
 13,56 ± 8,48

a
 15,26 ± 12,16

a
 15,95 ± 9,06

a
 

CD14
+
/CH138

-
 

(macrófagos) (%) 
30,50 ± 14,11

a
 20,26 ± 15,46

ab
 16,53 ± 14,49

ab
 16,42 ± 10,51

ab
 7,00 ± 10,81

b
 

CD138
+
 (neutrófilos) (%) 7,74 ± 9,01

c
 21,78 ± 15,75

ab
 19,67 ± 13,70

ab
 13,97 ± 10,87

b
 23,97 ± 15,06

a
 

Médias com letras distintas entre colunas apresentaram diferença significativa (P < 0,05).  

Do mesmo modo, os dados referentes às correlações entre a qCCS com a porcentagem de Linfócitos T foi 

de 0,36 (P < 0,05); linfócitos T CD8
+
/CD4

-
 foi de 0,29 (P < 0,05); linfócitos T CD8

-
/CD4

+
 foi de 0,38 (P < 

0,05); linfócitos T CD4
-
/CD8

-
 foi de 0,22 (P < 0,05); linfócitos CD21

+
 foi de 0,18 (P < 0,05); macrófagos foi de – 

0,65 (P < 0,05) e neutrófilos foi de 0,51 (P < 0,05).  

Nossos resultados suportam a ideia de que animais com baixa celularidade possuem maior proporção de 

macrófagos/monócitos. Ademais, a diferenciação das populações leucocitárias pode detectar alterações em suas 

proporções, podendo as flutuações das populações leucocitárias no leite serem utilizadas para indicar processos 

inflamatórios precoces ou sucesso da antimicrobianoterapia.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em conclusão, demonstramos que as alterações na composição de qCCS apresentam um diferente perfil 

celular, e assim, conseguimos elucidar melhor a estruturação do sistema de defesa imune da glândula mamária 

bovina. O qual é composto por um predomínio de macrófagos em quartos mamários com baixa qCCS, onde 

ocorre uma sobreposição por neutrófilos quando há aumento da contagem celular. 
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INTRODUÇÃO: 
A mastite bovina é uma enfermidade multifatorial que apresenta muitos gargalos que influenciam sua 

incidência, sendo a enfermidade que mais onera toda a cadeira produtiva do leite. Neste cenário, Staphylococcus 

aureus se destaca por ser um dos patógenos de difícil controle, devido a persistência da infecção e baixa resposta 

a antimicrobianoterapia.  

Abordagens imunológicas possuem potencial para prevenir e induzir intervenções terapêuticas contra 

infecções causadas por S. aureus, porém o maior obstáculo ao estabelecer esse tipo de estratégia é a falta de 

compreensão da resposta imune do hospedeiro. Embora existam vários estudos que investigaram muitos aspectos 

da resposta imune induzida por infecções por S. aureus em vacas leiteiras, existe uma grande lacuna na 

compreensão de alguns aspectos de sua patogênese, especialmente o papel dos linfócitos. Neste panorama a 

resposta imune desempenha importante papel na resposta contra S. aureus, mais especificamente a subpopulação 

de linfócitos T gama delta (T γδ), considerada a ponte de ligação entre a imunidade inata e humoral, uma vez que 

podem desenvolver memória contra o patógeno invasor além de induzir a maturação de células dendríticas e 

induzir polarização de células efetoras TH1, TH2 e TH17. As células T γδ também são conhecidos por produzirem 

citocinas como IL-17, responsável por ativar e recrutar neutrófilos para o local de infecção, demonstrando a 

importância destas células nas respostas contra patógenos como S. aureus. 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a proliferação de linfócitos T gama-delta 

subpopulação Vγ4
+
 estimulados com S. aureus. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para o presente estudo foram utilizadas 10 fêmeas bovinas. Amostras de sangue foram coletadas 

assepticamente por venopunção da veia jugular. As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram 

isoladas de cada animal usando Ficoll-PaqueTM Plus. As PBMC foram colocadas em meio de cultura celular 

composto por RPMI 1640 suplementado com 10% de soro bovino fetal bovino, 2- mercaptoetanol, L- glutamina e 

solução antibiótica-antimicótica. A proliferação de linfócitos foi realizada utilizando a expressão da proteína ki-

67. As células foram semeadas em placas de 96 poços de fundo U (2 × 10
5
 células/poço) e cultivadas durante 72 h 

(37 °C, 5% CO2). 

Amostras em triplicata foram estimulados com S. aureus (spa typing t605 proveniente de caso de mastite 

subclínica persistente) inativada pelo calor (MOI 1:10), e por Concanavalina A do tipo IV (ConA; 10 µg mL
-1

). 

Ademais, a proliferação de linfócitos associada ou não ao fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF) foi avaliada. Como estímulo basal foram utilizados poços em triplicatas contendo apenas 

células em meio de cultivo celular RPMI-1640 contendo 10% de SFB (sem estímulo). 

A proliferação de linfócitos foi determinada pela porcentagem de linfócitos T gama-delta subpopulação 

Vγ4
+
 positivas à molécula ki67, além de suas respectivas de subpopulações de memória central e periférica 

(CD62L e CD44) utilizando anticorpos monoclonais específicos. As leituras da amostra foram realizadas usando 

um citômetro de fluxo FACSAria II ™. O software Flow Jo Tree Star foi usado para analisar os dados. 

A distribuição dos dados foi avaliada inicialmente pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados foram submetidos 

à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Student-Newman-Keuls. As variáveis com 

distribuição não-paramétrica foram comparadas pelo teste de Kruskal Wallis, seguido pelo teste de Dunn’s.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
No presente estudo, observou-se que a proliferação de PBMC estimulada por ConA (97,45 ± 0,62 %) e 

GM-CSF (81,56 ± 5,75 %) induzem maior proliferação de linfócitos T γδ subpopulação Vγ4
+
 que seu respectivo 

controle (82,47 + 4,59 %), associado a maior expressão da molécula CD62L (P = 0,0005). Moléculas de CD62L 

são associadas a resposta de memória efetora em humanos, e ainda pouco explorada na resposta imune de 

bovinos, mas o que é  descrito pela literatura é que as células de memória podem ser agrupadas em distintas 

populações, as células com o fenótipo CD44
high

 CD62L
high

, classificadas como células de memória central, 

transitam diretamente do sangue para o linfonodo via vasos endoteliais altos, enquanto as células do fenótipo 

CD44
high

 CD62L
low

, são classificadas como células de memória efetora que acessam os linfonodos somente por 

via linfática aferente e são encontrados dispersos em diversos outros tipos de tecidos (KRISHNAN et al., 2007). 

Outro aspecto observado foi que S. aureus inativado por calor (19,01 ± 2,84 %) induzir maior proliferação 

de linfócitos T γδ subpopulação Vγ4
+
 que seu respectivo controle (11,59 + 2,385 %), associada a expressão de 

moléculas duplo positivas CD62L
high

 e CD44
high

 (P = 0,01). A expressão destas moléculas nos leva a acreditar que 

S. aureus possui a capacidade de induzir resposta de memória central, ou seja, em caso de novas infecções por S. 

aureus o sistema imune do hospedeiro irá reconhecer o patógeno e rapidamente dando início  ao processo de 

diferenciação em células efetoras, com capacidade de migrar para o local da infecção e eliminar o patógeno de 

forma mais eficiente. Em estudo realizado por Murphy et al. (2014) utilizando modelo murino, observaram que 

com o aumento da expressão da molécula CD44 nesta subpopulação de linfócitos (T γδ subpopulação Vγ4
+
), leva 

à proteção e formação de memória, que foi associado a produção ao aumento da produção de citocinas (ex. IL-

17A) associadas a proteção após re-exposição a S. aureus tanto in vitro quanto in vivo, refletindo um fenótipo de 

memória efetora. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que em infecções por S. aureus podem gerar uma resposta de memória central (CD62L

high
 e 

CD44
high

) em linfócito T γδ subpopulação Vγ4
+
, associadas a proteção e rápida resposta em caso de nova 

exposição. Desta forma, estudos como este são de fundamental importância para a melhor compreensão da 

dinâmica da resposta imune especialmente desta população linfocitária na infecção intramamária causada por S. 

aureus, o que deve ser priorizado no desenvolvimento de uma vacina eficaz. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

KRISHNAN, L.; GURNANI, K.; DICAIRE, C.J. est al. Rapid clonal expansion and prolonged maintenceof 

memory CD8+ T cells of the effector (CD44highCD62Llow) and central (CD44highCD62Lhigh) phenotype by 

an archaesome adjuvant independent of TLR2. J. Immunol., v. 178, p. 2396-2406, 2007. doi: 

10.4049/jimmunol.178.4.2396 

MURPHY, A. G.; O’KEEFFE, K. M.; LALOR, S. J.; MAHER, B. M.; MILLS, K. H. G.; MCLOUGHLIN, R. M. 

Staphylococcus aureus infection of mice expands a population of memory T cells that are protective against 

subsequent infection. The Journal of Immunology, v. 192, n. 8, p. 3697–3708, 2014. Disponível em: 

<http://www.jimmunol.org/cgi/doi/10.4049/jimmunol.1303420>. 



336                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

RESUMO 106. PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS ALIMENTADAS COM 

SILAGEM DA PARTE AEREA DA MANDIOCA 

Maximiliane Alavarse Zambom
1
, Rodrigo Cesar dos Reis Tinini

2
, Jéssica Gabi Dessbesell

1
, Doutor Tiago Venturini

1
, Maria 

Luiza Fischer
1
, André Fonseca Brito

3
, Maichel Jhonattas Lange

1
 

1
UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Marechal Cândido Rondon, Brasil. 

2
FAESI (Faculdade De Ensino 

Superior De São Miguel Do Iguaçu), Marechal Cândido Rondon, Brasil. 
3
UNH (Univesity of New Hampshire), New 

Hampshire, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Alternativas alimentares que visam aumentar a produtividade animal com a utilização de alimentos mais 

baratos surgem como uma possibilidade de redução de gastos com alimentação, já que estes representam a maior 

parte dos custos de produção. Nesse sentido, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) aparece como uma excelente 

fonte alimentar capaz de substituir os alimentos convencionais, tendo em vista que o Brasil produziu 23.719 

milhões de toneladas de mandioca em 2016 (FAO, 2017). 

A parte aérea da mandioca apresenta um grande potencial para alimentação dos animais, sua 

caracterização nutricional é importante, especialmente em relação às frações de proteína bruta e de carboidratos, 

visto que são compostos que atuam de forma conjunta no metabolismo ruminal (MODESTO et al., 2009; SILVA 

et al., 2018). 

Além de ter um baixo custo e ser um alimento de alta adaptação em diversas regiões globais, pode-se 

utilizar a parte aérea da mandioca de várias maneiras na alimentação de ruminantes, tais como: forragem verde, 

conservada na forma de feno ou na forma de silagem. 

De acordo com Modesto et al. (2008), pode-se substituir a silagem de milho pela silagem do terço 

superior de rama de mandioca em até 60% da dieta que não há alteração na produção e qualidade do leite. 

Objetivou-se avaliar a substituição de até 60% da silagem de milho pela silagem da parte aérea de 

mandioca na dieta de vacas em lactação e avaliar efeitos sobre a produção e composição do leite. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram utilizadas cinco vacas da raça Holandesa de 1ª lactação, após o pico de produção (86,4± 12,87 dias 

de lactação), com peso corporal médio de 575,7 ± 52,37 kg e produção média inicial de 29,06 ± 4,11 kg de leite 

por dia. Para a distribuição dos animais, adotou-se o delineamento experimental em quadrado latino (5x5), com 

períodos experimentais de 18 dias (12 destinados à adaptação das dietas e seis dias para coleta). Os tratamentos 

foram substituição de níveis de silagem de milho pela silagem da parte aérea da mandioca, 0; 15%, 30%, 45% e 

60%. 

A produção diária de cada vaca foi registrada durante a semana de coleta de dados de cada período 

experimental por meio de medidores automáticos acoplados ao equipamento de ordenha. A produção de leite, 

corrigida para 3,5% de gordura, foi calculada pela equação descrita por Sklan et al. (1992). 

Foram coletadas amostras de leite no 13° e 14° dia de cada período experimental, na proporção 60% e 

40% para a ordenha da manhã e da tarde, respectivamente. 

Uma amostra foi preservada pelo conservante Bronopol® (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) para análise 

de contagem de células somáticas (CCS), teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais, sólidos totais 

desengordurados, nitrogênio uréico do leite (NUL) e o conservante azidiol foi adicionado ao outro frasco para 

análise da contagem bacteriana total (CBT). A CCS e composição foi determinada com Somacount 500® 

(Bentley Instruments Incorporated, Chaska, MN, EUA) por citometria de fluxo e a CBT foi determinada por um 

contador eletrônico Bactocount IBC® (Bentley Instruments Incorporated, Chaska, MN, EUA). Os valores médios 

de CCS foram de 105,00±89,30 x1000 CS/mL e de CBT 211,68±168,37 x1000 UFC/mL. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A produção de leite não foi alterada (p>0,05) pela substituição de silagem de milho por silagem da parte 

aérea de mandioca, assim como a eficiência leiteira e os teores de sólidos totais e nitrogênio ureico do leite 

(Tabela 1). 

No entanto, os dados relacionados com a produção em kg/dia dos componentes do leite, os valores de 

gordura e lactose apresentam efeitos de ordem quadrática, sendo verificado ponto máximo de lactose com 46,60% 

e gordura com 34,63% de substituição de silagem da parte aérea de mandioca. A produção de proteína apresenta 

um efeito linear negativo quanto à substituição da silagem de milho pela silagem da parte aérea da mandioca. 

Tabela 1. Produção, composição, nitrogênio ureico e qualidade do leite de vacas da raça holandesa em lactação 

alimentadas com níveis silagem da parte aérea da mandioca 
Variáveis 

  

Níveis de Substituição de Silagem de Mandioca na Dieta p-value EPM1 

0% 15% 30% 45% 60% L Q   

PL(kg/dia)2 27,70 29,30 27,83 27,50 25,13 0,53 0,27 1,18 

PLCG(kg/dia)3 26,10 27,80 27,98 27,38 24,86 0,41 0,51 1,62 

EPL4 1,68 1,70 1,55 1,58 1,47 0,13 0,07 0,07   

Gord(g/kg)5 31,41 31,75 35,00 34,70 34,15 0,03 0,02 1,86 

Prot(g/kg)6 30,23 30,08 28,43 28,48 28,16 <0,01 0,01 0,72 

Lact(g/kg)7 45,49 45,69 46,35 46,08 45,75 0,08 0,05 0,66 

ST(g/kg)8 116,75 117,31 119,32 118,59 117,48 0,17 0,12 2,50 

NUL(mg/dL)9 14,30 14,43 14,09 14,00 13,54 0,68 0,63 0,98 
1
EPM: Erro Padrão da Média; 

2
PL: Produção de Leite; 

3
PLCG: Produção de Leite Corrigida 3,5% de gordura; 

4
EPL: 

Eficiência de Produção de Leite; 
5
Gord: Gordura; 

6
Prot: Proteína; 

7
Lact: Lactose; 

8
ST: Sólidos Totais

; 9
NUL: Nitrogênio 

Ureico do Leite;  
5
Ŷ=30.955+15.772x-16.921x

2
 (R²=0,79);

6
Ŷ=  + 30.224²-3.8267x (R²=0,83) ;

7
Ŷ==45.506+4.396x-6.3175x² 

(R²=0,57).  

Os níveis de nitrogênio ureico do leite não apresentam variações conforme a utilização da silagem da 

parte aérea da mandioca. Os valores médios de N-ureia no leite geralmente variam e estão relacionadas com o 

consumo de proteína acima dos níveis necessários ou a ingestão não uniforme de matéria seca (SPEK et al., 

2013). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É possível realizar a substituição da silagem de milho pela silagem da parte aérea da mandioca em até 

60% sem alterar a produção de leite, assim como, com 45%, aumentar os teores de gordura e lactose. 
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INTRODUÇÃO: 
A produção de leite no Estado do Paraná representa 14,07% da produção brasileira, sendo o segundo 

Estado que mais produziu no Brasil no ano de 2017 (EMBRAPA, 2018).  A busca por uma melhor eficiência e 

produtividade na produção leiteira vem cada dia mais desenvolvendo e aperfeiçoando técnicas nutricionais e de 

manejo, que por sua vez proporcionam maior produção e melhora na qualidade do leite. 

A utilização de aditivos na alimentação de bovinos leiteiros vem se intensificando nos últimos anos.  Os 

aditivos enzimáticos auxiliam o processo digestivo, melhorando a digestibilidade dos nutrientes presentes na 

dieta; no entanto não possuem função nutricional direta (CHAMPE e HARVERY, 1989).  Além do uso de 

enzimas como aditivo, a suplementação com leveduras estimula o desenvolvimento das bactérias celulolíticas e 

amilolíticas, propiciando um melhor substrato para o crescimento destas bactérias (CALLAWAY et al.,1997). 

Esses ingredientes têm sido incorporados aos alimentos dos animais com o propósito de melhorar o seu 

desempenho e com isso a sua rentabilidade. 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da inclusão de enzima proteolítica ou blend de leveduras, na dieta 

de vacas em lactação, sobre a produção e qualidade do leite. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram utilizadas nove vacas da raça Holandesa, com 84,77 (± 21,25) dias de lactação, peso corporal de 

616,22 (± 60,64) kg e produção inicial de 30,44 (± 3,16) kg de leite por dia. 

O experimento teve duração de 63 dias, sendo composto por três períodos experimentais de 21 dias (14 

dias de adaptação e sete dias de coletas). O delineamento experimental utilizado foi um triplo quadrado latino 

(3x3).  A dieta foi composta por 50/50 relação volumoso/concentrado. O experimento foi composto por três 

tratamentos: Testemunha (silagem de milho + concentrado), Protease (silagem de milho + concentrado + 

Protease) e Blend de Leveduras (silagem de milho + concentrado + Blend de Leveduras).  

A produção diária de cada vaca foi registrada durante a semana de coleta de dados de cada período 

experimental por meio de medidores automáticos acoplados ao equipamento de ordenha. A produção de leite foi 

corrigida para 3,5% de gordura e foi calculada pela equação descrita por Sklan et al. (1992). 

Foram coletadas amostras de leite no 15° e 16° dia de cada período experimental, na proporção 60% e 

40% para a ordenha da manhã e da tarde, respectivamente. Uma amostra foi preservada pelo conservante 

Bronopol® (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) para análise de contagem de células somáticas (CCS), teores de 

gordura, proteína, lactose, sólidos totais, sólidos totais desengordurados e nitrogênio uréico do leite (NUL). O 

conservante azidiol foi adicionado ao outro frasco para análise da contagem bacteriana total (CBT). A CCS e 

composição foi determinada com Somacount 500® (Bentley Instruments Incorporated, Chaska, MN, EUA) por 

citometria de fluxo e a CBT foi determinada por um contador eletrônico Bactocount IBC® (Bentley Instruments 

Incorporated, Chaska, MN, EUA).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Com a utilização da protease ou blend de leveduras a produção de leite (Tabela 1) teve diferença 

significativa (p>0,05) entre os tratamentos, sendo que o tratamento com a adição do blend de leveduras 
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apresentou um aumento na produção de leite (33,03 Kg/dia) e o tratamento com adição da protease (31,61 Kg/dia) 

não teve alteração em relação com o tratamento testemunha (31,46 Kg/dia).  A utilização de leveduras na 

alimentação de vacas leiteiras apresenta resultados variáveis, como o aumento na ingestão de MS e na produção 

de leite e alterações na composição do leite (SANTOS et al., 2006). 

 Tabela 1. Produção, composição, nitrogênio uréico e qualidade do leite de vacas da raça holandesa em lactação 

com adição de protease ou blend de leveduras na ração 

  

De acordo com Bitencourt (2008) a suplementação com leveduras resulta em aumento no número total de 

bactérias ruminais, este acréscimo na população bacteriana pode ser capaz de induzir ganhos na digestão da fibra 

e amido, e consequentemente aumento de produção de leite. 

 Shearer (2018), examinando os efeitos de enzimas amilolíticas e proteolíticas exógenas sobre o 

desempenho de vacas leiteiras observou que a adição de enzimas amilolíticas e proteolíticas exógenas manteve o 

desempenho da lactação comparado às vacas não suplementadas. 

A maior parte da composição do leite não foi alterada pelos tratamentos, apenas o Nitrogênio uréico no 

leite (NUL) apresentou diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos, podendo estar relacionado com o 

consumo de proteína acima dos níveis necessários ou a ingestão não uniforme de matéria seca (SPEK et al., 

2013). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados encontrados nesse estudo podemos concluir que a utilização do blend de 

leveduras na dieta de vacas em lactação aumenta a produção de leite diária e o nitrogênio uréico no leite, no 

entanto, o uso de protease não altera a produção e composição do leite. 

 

 

Variaveis 
Tratamentos 

EPM 
Testemunha Protease Blend de Levedura 

PL (kg/dia) 31,46 b 31,61 b 33,03 a 1,14 

PLCG (kg/dia) 30,76 31,23 32,85 0,93 

EPL 1,36 1,37 1,40 0,07 

Gord (%) 3,40 3,45 3,49 0,17 

Prot (%) 3,27 3,28 3,32 0,09 

Lact (%) 4,68 4,71 4,72 0,06 

ST (%) 12,27 12,35 12,45 0,23 

NULL (mg / dL) 16,63 de 15,18 b 17.75 a 0,90 

CCS (x1000 CS / mL) 664,72 735,28 562,78 423,91 

CBT (x1000 UFC / mL) 124,61 115,72 48,11 86,91 
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RESUMO 108. PROTEÍNA E GORDURA NO LEITE EM RESPOSTA À ALIMENTAÇÃO 

SUPLEMENTAR EM PROPRIEDADES FAMILIARES DO NORTE DE SC 

Daniele Cristina da Silva-Kazama, Ariany do Canto Oliveira, Luan de Oliveira Canabarro, Ana Paula Lazzareti Marostega, 

Ricardo Kazama, Camila Possamai Della, Márcio Cinachi Pereira 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
As vacas leiteiras devem receber uma dieta equilibrada entre volumoso e concentrado para se atingir boas 

respostas de produção e qualidade do leite. Bondan (2015) enfatiza que a nutrição tem efeito marcante nos 

componentes do leite, principalmente no teor de gordura. Mas, o fornecimento de uma dieta adequada é 

dependente da capacidade da propriedade leiteira em produzir ou adquirir os ingredientes necessários. Pequenas 

propriedades familiares geralmente têm sua produção leiteira baseada no sistema à pasto, com pouca 

suplementação no cocho quando comparadas às propriedades maiores e com animais altamente produtivos. Mas, 

sendo a forragem de boa qualidade, é possível se manter bons valores de sólidos no leite e as respostas ao 

concentrado são menores, quando comparadas à suplementação em sistemas com fornecimento de forragem de 

baixa qualidade (DERESZ et al., 2006), ou seja, quanto pior for o pasto, melhor será a resposta ao concentrado.  

O território Planalto Norte Catarinense é caracterizado por uma estrutura fundiária predominantemente 

baseada em pequenas propriedades familiares e a atividade leiteira lá presente conta com o pasto como alimento 

principal, mas há uma oferta considerável de alimento também no cocho dos animais. 

Considerando a influência do fornecimento de diferentes alimentos nas concentrações de proteína e 

gordura no leite, objetivou-se verificar as respostas destes constituintes em decorrência da quantidade de alimento 

recebido no cocho em propriedades leiteiras familiares do Planalto Norte de SC.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram visitadas 37 propriedades leiteiras em julho de 2013 e novamente em janeiro de 2014, nos 

municípios de Canoinhas, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Porto União, as quais apresentavam 

10,1±5,2 vacas em lactação e 12,9±4,4 litros de leite/vaca/dia. A base da alimentação era pasto, além de 

suplementação fornecida no cocho a qual foi identificada, mensurada, amostrada e encaminhada ao Laboratório 

de Nutrição Animal da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) para análises de matéria seca (MS) e 

proteína bruta (PB).  

Amostras de leite cru foram coletadas diretamente dos tanques resfriadores para determinação dos teores 

de gordura e proteína. 

Com os valores de MS e PB dos alimentos oferecidos no cocho e suas quantidades, foi calculada a 

quantidade total de MS e PB (kg) fornecidas no cocho diariamente por animal. As quantidades foram divididas 

em classes seguindo a lógica de distribuição através do SAS, com objetivo de deixar as amostras o mais 

uniformemente divididas, sempre que possível. As classes formadas foram: Ingestão de volumoso: 1 – (não 

fornece nenhuma quantidade de volumoso no cocho), 2 (> 0 ≤ 5,03 kg MS/vaca/dia) e 3 – (> 5,03 kg 

MS/vaca/dia); Ingestão de concentrado: 1 – (≤ 1,10 kg MS/vaca/dia), 2 (> 1,10 ≤ 3,2 kg MS/vaca/dia) e 3 – (> 

3,2 kg MS/vaca/dia);  Ingestão total: 1 – (≤ 2,67 kg MS/vaca/dia), 2 (> 2,67 ≤ 5,63 kg MS/vaca/dia) e 3 – (> 5,63 

kg MS/vaca/dia); Ingestão de proteína: 1 – (≤ 0,46 kg MS/vaca/dia), 2 (> 0,46 ≤ 0,77 kg MS/vaca/dia) e 3 – (> 

0,77 kg MS/vaca/dia). 

Foram realizadas análises de variância pelo método dos quadrados mínimos e as médias quando 

significativas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância utilizando o comando Proc GLM 

software computacional SAS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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De acordo com os resultados obtidos, nenhuma das variáveis avaliadas apresentou diferença significativa 

nos teores de proteína e gordura do leite (Tabela 1). 

As propriedades que não forneciam volumoso no cocho apresentaram teores de gordura e proteína 

semelhantes àquelas que forneciam até mais de 5 kg de MS de volumoso/dia.  

Da mesma forma, propriedades que ofertavam menos de 1,1 kg de MS de concentrado no cocho 

apresentaram os mesmos teores de gordura e proteína no leite em relação àquelas que ofertavam mais de 3,2 kg. 

Considerando a produção média apresentada pelas propriedades avaliadas (12,9 litros/vaca/dia), a quantidade de 

alimento oferecido no cocho não foi significativa para apresentar alterações na composição do leite, e a 

quantidade de pasto ingerido pode ter compensado a variação do alimento de cocho. Também não houve 

diferença (P<0,05) na produtividade dos animais em nenhuma das variáveis analisadas.  

Tabela 1 – Proteína e gordura no leite em função do fornecimento de alimento no cocho em propriedades 

familiares do Planalto Norte de SC 

Classes N
*
 Proteína 

(%) 

P
#
  Gordura 

(%) 

P 

Fornecimento Matéria Seca de volumoso no cocho (kg/dia)      

Não fornece 43 3,26 0,88 3,83 0,34 

> 0 ≤ 5,03 12 3,32 4,17   

> 5,03 9 3,36 3,73   

Fornecimento Matéria Seca de concentrado no cocho 

(kg/dia) 

     

≤ 1,10 20 3,26 0,74 4,00 0,83 

> 1,10 ≤ 3,20 21 3,26 3,92   

> 3,20 23 3,32 3,73   

Fornecimento Matéria Seca total no cocho (kg/dia)      

≤ 2,67 22 3,22 0,35 3,94 0,85 

> 2,67 ≤ 5,63 21 3,25 3,86   

> 5,63 21 3,39 3,84   

Fornecimento de Proteína Bruta no cocho (Kg/dia)      

≤ 0,46 21 3,26 0,83 3,90 0,64 

> 0,46 ≤ 0,77 22 3,31 3,95   

> 0,77 21 3,28 3,78   

 N
*
: n= 64 (37 observações no inverno + 37 observações no verão); P

#
: Probabilidade 

 Importante destacar que os valores de proteína ficaram iguais ou superiores a 3,25 e os de gordura iguais 

ou superiores a 3,7%.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diferentes quantidades de alimento no cocho fornecidas para vacas em propriedades leiteiras familiares 

do Planalto Norte de SC não alterou a concentração em proteína ou gordura no leite. 
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RESUMO 109. SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE Streptococcus agalactiae ISOLADOS DE 

GLÂNDULA MAMÁRIA BOVINA NOS REBANHOS LEITEIROS DO OESTE CATARINENSE 

Gean Henrique Carlesso da Silva
1
, Vagner Miranda Portes

2
 

1
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Xanxerê, Santa Catarina, Brasil. 

2
Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), Santa Catarina, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O leite é o terceiro produto de maior importância econômica para o agronegócio catarinense. Santa 

Catarina é o quarto produtor nacional e apresenta a maior produção de leite por área do País, sendo que 79,1% da 

produção se concentra no Oeste do estado (EPAGRI, 2017; 2018). Dentre as enfermidades que acometem os 

animais de produção leiteira a inflamação da glândula mamária é a mais importante devida sua alta prevalência e 

elevados prejuízos à cadeia láctea mundial (BOOR, 2001; BRADLEY, 2002; SANTOS e FONSECA, 2007; 

PORTES, 2016). Streptococcus agalactiae é um dos principais patógenos causadores de mastite e possivelmente 

o que traz maiores impactos negativos aos rebanhos leiteiros quando infectados, pois, possuí comportamento 

altamente contagioso, causando quadros de mastite com baixa taxa de cura espontânea (KEEFE, 2012). A 

resistência bacteriana aos antibióticos é uma temática que vem sendo discutida em nível global e representa um 

dos problemas de saúde pública mais relevante (LOUREIRO, 2016). Embora a mastite bovina por S. agalactiae 

possa ter implicação zoonótica e ocupacional (FERREIRA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011; SILVA, 2015), 

existem poucos estudos sobre a susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de S. agalactiae de rebanhos 

bovinos leiteiros no Brasil. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar a susceptibilidade das cepas de 

Streptococcus agalactiae isoladas de glândula mamária de vacas leiteiras no oeste catarinense, de modo a fornecer 

novas perspectivas em termos de estratégias de controle para o agente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
A população alvo foram os rebanhos bovinos leiteiros comerciais na Mesorregião Geográfica do Oeste 

Catarinense (IBGE, 2015). Foram avaliados 98 rebanhos leiteiros, entre 2015 e 2016, tendo como base a 

amostragem aleatória estratificada para população finita em função do tamanho do rebanho. O número de 

amostras de leite coletadas por propriedade variou de acordo com o número de vacas em lactação, conforme 

Graat, Frankena e Bos (1997), totalizando 1077 animais amostrados. O delineamento amostral assim definido 

seguiu os requisitos sugeridos pela OIE (OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES, 2014b). 

Destas amostras, obtiveram-se 42 isolados de Streptococcus agalactiae, reavivadas em meio ágar BHI, 

repicadas em ágar sangue 5% e sua identificação fenotípica confirmada como S. agalactiae de acordo com o 

National Mastitis Council (2004) e Quinn et al. (2005). As cepas foram incubadas em BHI até atingir a turvação 

de 0,5 na escala de Mc Farland com concentração aproximada de 1,5 x 10
8
 UFC/mL, 100µl deste inoculo foram 

usados para o preparo das placas contendo Ágar Müeller Hinton acrescido 5% de sangue desfibrinado de ovelha. 

A técnica utilizada foi disco difusão de Kirby e Bauer, conforme descrito e padronizado pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (2015; 2018). Os antimicrobianos testados e as referidas concentrações por disco 

foram: Amoxicilina (10μg), Cefalotina (30μg), Ciprofloxacina (5μg), Clindamicina (2μg), Ceftiofur (30μg), 

‘Enrofloxacina (5μg), Gentamicina (10μg), Neomicina (30μg), Oxacilina (1μg), Penicilina (10UI), 

Sulfametoxazol+Trimetoprim (25μg) e Tetraciclina (30μg). O resultado obtido da aferição do diâmetro dos halos 

de inibição, em milímetros, tiveram como referência para determinação de sensibilidade ou resistência os 

diâmetros de halos inibitórios para cada antimicrobiano, propostos pelo CLSI (2015; 2018), casos omissos 

observou-se o Brasilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (2018) e o exposto pelo fabricante dos 

discos (LABORCLIN, 2017), respectivamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A susceptibilidade antimicrobiana das 42 cepas testadas superou 90% para amoxicilina, penicilina, 

cefalotina, ceftiofour e clindamicina, seguido por ciprofloxacina com 85,71%, enrofloxacina e tetraciclina com 

66,67%, gentamicina com 57,14%, oxacilina 52,38% e por último neomicina e sulfazotrim com 45,24%. Bal et al. 

(2010), já apresentava níveis de resistência para Penicilina na ordem dos 15%, e Beuron (2012) na região de 

Pirassununga – SP, obteve próximo a 20% de resistência para o mesmo, esse aumento na resistência sobre a 

Penicilina é um ponto que preocupa, por ser este o antimicrobiano de eleição para o tratamento de mastite por S. 

agalactiae (FARNSWORTH et al., 2003). Beuron (2012) verificou resistência de 50% (n=13) para sulfazotrim, 

número próximo ao encontrado neste presente trabalho, que foi de 54,76%.  

Os aminoglicosídeos, gentamicina e neomicina apresentaram perfis de resistência da ordem de 42,86% e 

54,76%, respectivamente. Alguns estudos descrevem valores variáveis de resistência para esta classe (GAO et al., 

2012; RATO et al., 2013; SILVA 2015), principalmente quando referido à gentamicina. Neste trabalho, 

encontrou-se resistência à tetraciclina na ordem dos 33%, valores acima desse já foram relatados, tanto em 

isolados humanos como em bovinos (DUARTE et al., 2004; DOGAN et al., 2005; GAO et al., 2012; PINTO et 

al., 2013; RATO et al., 2013). Silva (2015) encontrou resistência à clindamicina na faixa dos 29%, valor diferente 

do encontrado no atual trabalho, que foi de apenas 9,52%. Das 42 cepas testadas, 14 mostraram resistência à 

enrofloxacina, ou seja, 33,33% dos isolados. Kaczorek et al. (2017) em estudo de concentração inibitória mínima 

sobre 27 isolados Streptococcus agalactiae, não verificaram resistência para enrofloxacina. 

Dos beta-lactâmicos testados, a oxacilina foi a que teve maior percentual de resistência, com 47,62%, 

mostrando-se pouco aplicável para tratamento de mastite bovina por Streptococcus agalactiae, nos rebanhos do 

Oeste Catarinense. Patógenos que se apresentaram resistentes a três ou mais classes antimicrobianas foram 

classificados como multirresistentes (SCHWARZ et al., 2010). Neste caso, multirresistência foi atribuída para os 

isolados que apresentaram resistência fenotípica a três ou mais classes de antimicrobianos, totalizando um 

percentual de 47,62% dos isolados de S. agalactiae. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em conclusão, o presente estudo aponta elevada resistência à oxacilina, gentamicina, neomicina e 

sulfazotrim, quando comparada aos demais agentes antimicrobianos testados. Penicilina e amoxicilina, princípios 

ativos de escolha para tratamento de rebanhos acometidos por S. agalactiae, e ceftiofur apresentaram elevada 

sensibilidade. Ressalva-se que o S. agalactiae apresentou resistência, em diferentes graus, a todos os 

antimicrobianos testados e presença de cepas com múltipla resistência, portanto o monitoramento periódico é 

necessário para aumentar o conhecimento do perfil de suscetibilidade a este patógeno. 
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RESUMO 110. VALIDAÇÃO DE UMA METODOLOGIA MOLECULAR PARA DETECÇÃO E 

TRIAGEM DE PATÓGENOS COM POTENCIAL ZOONÓTICOS TRANSMITIDOS PELO LEITE 

BOVINO 
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, Mário Steindel

2
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(Epagri), Chapecó, Brasil. 
2
Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia – Centro de Ciências Biológicas – 

UFSC, Florianópolis, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
O agronegócio catarinense e brasileiro tem a bovinocultura leiteira como uma cadeia produtiva de 

destaque, devido a sua importância econômica e social. A competitividade do mercado estimulada pela 

globalização promoveu investimentos em produtividade e qualidade composicional, porém ainda há uma certa 

negligência para com a biosseguridade do leite. Atualmente, cerca de 10% do leite produzido no Brasil não passa 

por tratamentos que promovam redução de riscos. 

Embora não existam dados epidemiológicos consistentes e sistematizados, vários surtos de toxi-infecções 

alimentares nos quais leite ou derivados estavam envolvidos foram registrados na literatura. Resultados de estudos 

alertam para os potenciais riscos à saúde da veiculação de microrganismos zoonóticos pelo leite não pasteurizado 

e derivados. Na rotina da cadeia láctea não existe metodologia para identificação e triagem rápida de patógenos de 

importância em saúde pública e os métodos tradicionais são laboriosos, demorados e pouco eficientes. Dados 

epidemiológicos sobre a circulação de agentes zoonóticos em rebanhos leiteiros são escassos, bem como 

informações de saúde pública sobre ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. Em conjunto as evidências 

ressaltam a necessidade de uma ferramenta diagnóstica eficiente para identificação e monitoramento de patógenos 

de importância zoonótica em leite, permitindo estudar a circulação destes agentes na cadeia láctea, gerando 

informações úteis na tomada de decisão para o seu controle garantindo a biosseguridade dos alimentos e 

competitividade da cadeia produtiva do leite em nível regional e nacional. Neste contexto, realizamos a validação 

de um teste analítico via PCR multiplex para detecção simultânea de seis patógenos com potencial zoonótico, em 

leite. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O método de detecção idealizado foi validado pela determinação da sensibilidade e especificidade 

diagnóstica do teste na detecção de microrganismos a partir de amostras de leite de rebanhos. Foram analisadas 

amostras de leite proveniente de tanque de expansão de 102 rebanhos da mesorregião Oeste de Santa Catarina. Os 

resultados do diagnóstico molecular (mPCR) foram comparados com o método padrão de diagnóstico baseado no 

isolamento microbiológico dos agentes. O diagnóstico molecular foi realizado conforme preconizado por Portes 

(2016). Para o diagnóstico microbiológico foi utilizando meios de cultura seletivos para S. aureus, S. agalactiae e 

E. coli conforme estabelecido pelo National Mastitis Council, para cultura em leite de tanques de expansão 

(NMC, 2004), meio seletivo antecedido de um pré-enriquecimento seletivo para L. monocytogenes de acordo com 

o padronizado pela norma IDF 143A e referendado pelo FDA/USDA (IDF, 1995; UNITED STATES 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2015) e para Salmonella spp. foi seguido o protocolo de isolamento 

conforme preconizado na IN 62/2003 do MAPA (BRASIL, 2003). Para B. abortus, foi usado como padrão-ouro 

de diagnóstico os testes sorológicos de triagem e confirmatório, conforme previsto no Programa Nacional de 

Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose – PNCEBT (BRASIL, 2004; 2006; OFFICE 

INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES, 2016). Foi considerado positivo o rebanho que apresentou pelo menos 

um animal positivo no teste sorológico confirmatório. A quantidade de amostras necessárias para estabelecer uma 

estimativa de sensibilidade (DSe) e especificidade (DSp) diagnóstica do método analítico, foi calculada em 102 

amostras, em função de um valor provável de DSe e DSp de 96%, levando-se em consideração um erro de 5% e 
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confiança de 99%, conforme proposto pelo Manual de Testes Diagnósticos e Vacinas para Animais Terrestres da 

OIE (OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES, 2014a).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Comparando-se o desempenho da mPCR com o teste padrão-ouro, individualmente po patógeno, com 

95% de segurança, foi obtido uma sensibilidade diagnóstica (DSe) para S. aureus, S. agalactiae, E. coli e L. 

monocytogenes, respectivamente de 95%, 92%, 87% e 93%. A baixa frequência absoluta de amostras positivas, 

proporcionou uma alta amplitude no intervalo de confiança para determinação DSe de B. abortus (0,6 – 80,6%) e 

Salmonella spp. (0,0 – 100%). Em contrapartida, a especificidade diagnóstica (DSp) foi elevada para todos os 

patógenos. A acurácia do teste mPCR foi de 97% para B. abortus e Salmonella spp., 95% para S. aureus e L. 

monocytogenes e para S. agalactiae e E. coli de 92%. 

Comparativamente não houve diferença estatística significativa entre as duas metodologias para os seis 

microrganismos estudados (p McNemar > 0,05), portanto a eficiência diagnóstica do teste desenvolvido se 

assemelha a do teste de referência. Estimando a concordância entre os testes pelo coeficiente kappa, obteve-se um 

valor de kappa (p > 0,0001) de 0,81 para S. aureus, 0,84 para S. agalactiae, 0,83 para E. coli e 0,77 para L. 

monocytogenes, 0,39 para B. abortus e insignificante (kappa 0,00 a 0,20) para Salmonella spp. 

A prevalência patogênica alvo, em amostras de leite de tanque resfriador (n = 102),  através de isolamento 

microbiológico seletivo foi de 86,3% (76,5% – 93,3%) para S. aureus, 39,2% (28,0% – 50,8%) para S. agalactiae, 

38,2% (27,3% – 50,1%) para E. coli, 11,8% (4,7% – 21,8%) para L. monocytogenes, enquanto que para 

Salmonella spp. não se obteve isolamento microbiológico nas amostras avaliadas. Contudo, os resultados da 

mPCR mostraram uma prevalência de 2,9% (1,0% – 8,3%) para Salmonella spp. nestas mesmas amostras. Para B. 

abortus foi obtida uma prevalência sorológica de 3,9% (0,2% – 20,2%), enquanto que a mPCR mostrou uma 

prevalência de 1%. 

O rendimento diagnóstico do método proposto neste estudo foi superior ao observado em estudos feitos 

por outros autores em condições semelhantes (TROCANTELLI et al., 2015; CARNEIRO, 2009). Cressier e 

Bissonnette (2011) mostraram resultados semelhantes, porém usando mPCR associado a detecção por eletroforese 

capilar. Resultados equivalentes também foram obtidos utilizando multiplex PCR em tempo real (qPCR) 

(GILLESPIE; OLIVER, 2005; PARADIS et al., 2012). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A eficiência diagnóstica da metodologia proposta se assemelha a dos testes de referência. Portanto, a 

tecnologia molecular validada baseada na mPCR mostra-se uma ferramenta eficiente para o diagnóstico 

simultâneo de seis patógenos infecciosos com potencial zoonóticos em amostras de leite bovino obtidas de tanque 

resfriador. 

A elevada ocorrência de S. aureus e S. agalactiae em tanques resfriadores, sugere que estes patógenos 

podem ser o principal obstáculo para obtenção dos limites legais de CCS em muitas propriedades Catarinenses.  

A identificação de Listeria monocytogenes em unidades de produção, alerta sobre o risco para saúde 

pública de uma enfermidade negligenciada.  
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RESUMO 111.CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE QUEIJOS ARTESANAIS 

PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE CATARINENSE 

SANDRA Giacomini TOIGO, Kamila Cerbaro CEZARIO, Daiane Pegoraro BOCHI, César Augustus WINCK, Julcimar 

Machado MACIEL, Lilian KOLLING GIRARDINISilvana Giacomini Collet 

UNOESC, XANXERE, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
No Brasil, o leite é considerado um dos produtos mais importantes da agropecuária, assim como a região 

Oeste catarinense, destaca-se pela expressiva produção leiteira, a qual compõe um dos pilares da agricultura 

familiar, tendo como principal derivado, o queijo.  O queijo artesanal ou colonial simboliza cultura, história e 

patrimônio imaterial, transmitidos de geração a geração. Estes são produzidos tradicionalmente sem 

regulamentação técnica, a partir da mistura de coalho ao leite cru, adicionando sal, sem pasteurização, formando 

uma massa que é pressionada em formas para retirada do soro. Esse tipo de queijo é consumido pela família e 

produzido na propriedade rural sem inspeção sanitária, podendo comprometer a sua qualidade, principalmente em 

relação à ocorrência de microrganismos patogênicos. Em relação aos atributos de qualidade do queijo, destaca-se 

com maior atenção a qualidade microbiológica. A contaminação microbiológica desses alimentos assume extrema 

importância, pois podem levar a problemas de saúde pública, devido ao potencial desses alimentos contaminados 

de causarem doenças. Desta forma, o trabalho objetivou verificar a qualidade microbiológica de queijos coloniais 

produzidos por agricultores familiares do Oeste catarinense, quanto à presença de microrganismos patogênicos ao 

ser humano. Os queijos foram submetidos à pesquisa de Salmonella sp., contagem de coliformes totais, 

termotolerantes e Escherichia coli.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram analisadas no mês de maio de 2018, seis amostras de queijos coloniais denominadas de A, B, C, D, 

E e F.  As amostras foram adquiridas diretamente de produtores familiares, os quais residem no interior dos 

municípios de Xanxerê, Xaxim, Marema, São Domingos, Bom Jesus e Ouro Verde localizadas na região Oeste de 

Santa Catarina. Todos os queijos avaliados apresentavam formato redondo e peso médio de 1.383g. Além disso, 

os seis queijos analisados encontravam-se expostos em prateleiras ventiladas e limpas, em temperatura ambiente 

na propriedade rural visitada. Para a realização das análises, as amostras de queijos foram transportadas em 

recipientes isotérmicos até o Laboratório de Diagnóstico microbiológico da UNOESC Xanxerê. Em seguida 

foram retiradas 25g de queijos de cada amostra, trituradas em Stomacher com 225 ml de água peptonada estéril. 

As análises microbiológicas realizadas nos queijos foram: contagem bacteriana total, contagem de coliformes 

totais e termotolerantes, bem como avaliação da presença de Escherichia coli e Salmonella spp. As contagens 

foram realizadas pela técnica de semeadura em profundidade, utilizando-se diluições até 10
-12

. A inoculação foi 

realiza em ágar PCA (ágar padrão para contagem), sendo incubados por 48h em 37ºC. Os coliformes totais, 

termotolerantes e Escherichia coli foram avaliadas pela metodologia da American Public Health Association 

(APHA). Na análise de Salmonella spp. foi utilizada a metodologia segundo Bergey´s Manual of Systematic 

Bacteriology 2º ed (Popoff & Le Minor, 2005).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Todas as amostras (amostras A, B, C, D, E e F) apresentaram coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Escherichia coli, porém somente uma amostra (amostra C) indicou presença de Salmonella spp. 

A presença de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli, deve-se à inadequada manipulação 

e processamento dos queijos. Os coliformes totais são relatado por Silva (2007) por serem capazes de fermentar a 

lactose com produção de ácido e gás quando incubados em temperaturas de 44ºC a 45,5°C por 24 horas. A 
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presença de coliformes termotolerantes nos alimentos indica possível contaminação fecal. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), segundo RDC n° 12, de 2 de janeiro de 2001, determina o limite máximo 

permitido para coliformes termotolerantes em queijo colonial é de 5,0 x 10
3
 UFC/g (BRASIL, 2001), onde, nessa 

pesquisa, todas as amostras apresentaram resultados superiores a este valor, ou seja, > 5,0 x 10
3 
UFC/mL. Já a 

Escherichia coli é um indicador direto de contaminação fecal, contagens elevadas de microrganismos do grupo 

coliformes são frequentemente observadas em queijos produzidos com leite cru (SILVA, 2007). De acordo com a 

mesma resolução da ANVISA, determina que a Salmonella spp. deve estar ausente em alimentos (BRASIL, 

2001). No que diz respeito à contagem total de bactérias aeróbias e mesófilas, foram obtidos resultados superiores 

a 10
8
 UFC/g em todas amostras analisadas, isso significa um alto número de microorganismos, comprometendo a 

integridade e confiabilidade dos queijos analisados. Embora não existam valores máximos estabelecidos pela 

legislação para contagem total de bactérias aeróbias mesófilas, Salvador et al (2001), afirmam que altas contagens 

podem sugerir contaminação da matéria-prima e/ou condições de processamento inadequadas, além de aumentar a 

possibilidade de contaminação por microrganismos patógenos, que podem causar danos à saúde do consumidor e 

favorecer a deterioração do produto. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa determinou que a qualidade microbiológica dos queijos artesanais analisados apresentam-se 

comprometidas. Todas as amostras de queijos apresentaram presença de coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Escherichia coli, além de uma amostra apresentar contaminação com Salmonella spp. Pode-se 

explicar o alto índice de presença de microrganismos, o fato dos queijos serem produzidas com leite cru, ou seja 

não ter passado pelo processo de pasteurização. Para evitar a presença desses microrganismos, evidencia-se a 

pasteurização do leite, além de adoção de boas práticas de fabricação, a fim de garantir a qualidade higiênico-

sanitária satisfatória. 
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RESUMO 112. USO DO EXTRATO DE Arctium lappa NO MANEJO DE ORDENHA 

Katharina Rojahn Wickboldt, Delvacir Rezende Bolke, Mônica Daiana de Paula Peters 

IFSul-Campus Pelotas Visconde da Graça, Pelotas, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A infecção da glândula mamária, conhecida como mastite, compõe uma das principais causas que 

desempenham influência negativa sobre a qualidade e produção do leite (COSTA et al., 2017). A prevenção e 

controle da mastite englobam pontos como, o manejo adequado na ordenha, com a higienização dos equipamentos 

e do úbere do animal; nutrição, tratamento adequado, monitoramento do estado de saúde do úbere, entre outros. A 

fase mais importante da atividade leiteira é a ordenha, pois consiste em rotina pré-estabelecida que vise medidas 

de prevenção e controle da mastite, bem como redução da contaminação bacteriana no úbere do animal e 

ambiente de ordenha, possibilitando assim obter leite de qualidade. Dentro da rotina do manejo de ordenha as 

etapas de imersão dos tetos em solução antisséptica antes e após a ordenha, conhecido como “pré-dipping” e “pós-

dipping” são de extrema importância. Os produtos geralmente utilizados são obtidos comercialmente, resultando 

em altos custos e danos tanto ao ambiente quanto a saúde pública. 

Neste sentido, o uso de pré e pós-dipping a partir de extrato de plantas surge como uma proposta 

economicamente viável, de fácil manipulação e apropriação pelos produtores. Objetivou-se avaliar a eficiência do 

uso do extrato de bardana (Arctium lappa) como solução desinfetante e protetora dos tetos, na prevenção e 

controle de mastite em vacas leiteiras e manutenção da qualidade do leite.  

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi desenvolvido no período de fevereiro a março de 2018, nas instalações do Departamento de 

Zootecnia do IFSul campus Pelotas-Visconde da Graça no município de Pelotas/RS, totalizando 28 dias de 

experimento. Utilizou-se como unidades experimentais vacas em lactação da raça holandesa, com estágio de 

lactação semelhantes. Os animais foram submetidos aos seguintes tratamentos T1 – pré e pós-dipping a base de 

extrato de bardana T2 – pré e pós-dipping a base de iodo (produto convencional utilizado). O delineamento 

experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 10 repetições por tratamento. 

Para a preparação do extrato e posteriores soluções de pré e pós-dipping utilizou-se a metodologia 

descrita por Mariot (2016). 

Os tratamentos foram aplicados diariamente nas duas ordenhas e as avaliações realizadas no último dia 

antes do início da aplicação dos tratamentos, sete (7), quatorze (14), vinte e um (21) e vinte e oito (28) dias após o 

início da aplicação dos tratamentos. 

 As variáveis respostas analisadas foram produção de leite (PL), contagem de células somáticas (CCS) e 

contagem padrão em placas (CPP), realizadas semanalmente adotando a seguinte metodologia: para PL realizava-

se a pesagem do leite através de medidor automático instalado no sistema de ordenha, obtendo o resultado em 

litros/animal/ordenha. Para determinação da CCS e CPP coletava-se amostras de leite individual, armazenadas em 

frascos contendo o conservante Bronopol e acondicionadas em caixa isotérmica, e posteriormente enviadas ao 

Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, onde foi realizada a determinação 

da Contagem de Células Somáticas (células/ml) e Contagem Padrão em Placas (UFC/ml) utilizando equipamento 

de citometria de fluxo.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, utilizando 

o programa SAS, considerando nível de significância estatística de P<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados das variáveis estudadas estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Produção (PL), contagem de células somáticas (CCS) e contagem padrão em placas (CPP) de leite de 

vacas submetidas a diferentes soluções de pré e pós-dipping. 

      

PL (litros/dia) 

 

Período 
Tratamento 

Valor de P 

Início 19,96 A a 19,58 A a 

P=0,6696 
7 dias 20,82 A a 20,02 A a 

14 dias 20,32 A a 19,38 A a 

21 dias 17,08 A a 17,54 A a 

28 dias 17,58 A a 17,12 A a 

Valor de P   P=0,1332 Valor de P 

CCS (cel/ml) 

Início 27500 A a 73400 A a 

P=0,7950 
7 dias 46700 A a 100400 A a 

14 dias 70700 A a 82400 A a 

21 dias 65500 A a 88200 A a 

28 dias 44700 A a 59700 A a 

Valor de P   P=0,1113 Valor de P 

CPP (UFC/ml) 

Início 66600 A a 75600 A a 

P=0,6164 
7 dias 50400 A ab 43700 A ab 

14 dias 22000 A b 23400 A b 

21 dias 19800 A b 27800 A b 

28 dias 14100 A b 21300 A b 

Valor de P   P<0,0001   

*Letras maiúsculas iguais nas linhas indicam que não há diferença entre os tratamentos; Letras minúsculas distintas nas 

colunas indicam que há diferença entre períodos dentro do tratamento. 

 Não houve diferença significativa para as variáveis PL e CCS entre os tratamentos, bem como entre os 

períodos avaliados.  

Quanto a CPP observou-se diferença somente entre os períodos, sendo que no início a variável apresentou 

valores elevados em ambos os tratamentos. A partir dos 14 dias até o final ocorreu redução significativa na CPP 

em relação ao início. Os resultados demonstram que tanto o T1 como T2 reduzem a CPP ao longo do tempo de 

aplicação. Desta forma, pode-se inferir que a adoção de soluções desinfetantes a base de extrato de bardana 

apresentam eficiência igual à solução de iodo no que se refere a manter os padrões de qualidade do leite e que o 

tempo de aplicação é decisivo para obter respostas significativamente satisfatórias.   

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso de extrato de bardana (Arctium lappa) como solução desinfetante e protetora dos tetos é eficiente 

no controle de mastite e manutenção dos padrões de qualidade do leite. 
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RESUMO 113. SUPERBACTÉRIAS NA AGROPECUÁRIA: AMOSTRA DE PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA MULTIRRESISTENTE, ISOLADA DE CASO DE MASTITE BOVINA RECORRENTE. 

Bruno Streher Matté, Larissa Rafaeli Izolan, Caroline Auer, Julia Canal, Débora L. De Oliveira Nakano, Eliete Griebeler, 

Diogenes Dezen, Marcella Zampoli Troncarelli 

Instituto Federal Catarinense - campus Concórdia, Concórdia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
        A mastite bovina é a principal afecção de rebanhos leiteiros, pois causa inúmeros prejuízos: redução 

da produção e perda da qualidade físico-química do leite, e aumento de custos com o tratamento dos animais 

acometidos. No âmbito da agroindústria, as perdas envolvem o menor rendimento na produção de derivados 

lácteos e dificuldade na conservação dos produtos.  

        As bactérias são agentes predominantes na etiologia da mastite em bovinos. Embora com menor 

prevalência, os quadros de mastite causados por Pseudomonas spp. tendem a apresentar-se graves, com redução 

abrupta na produção, risco de perda da função glandular e com certo grau de cronicidade, devido à elevada 

infecciosidade do agente. Além da importância clínica deste micro-organismo, o mesmo é capaz de se multiplicar 

a temperaturas de refrigeração (entre 4 e 8º C), sendo considerado psicrotrófico; produzindo enzimas lipolíticas e 

proteolíticas que degradam o leite e prejudicam seu processamento industrial. 

        A resistência bacteriana aos antimicrobianos é uma das grandes preocupações atuais em saúde 

animal e saúde pública. O uso abusivo de antimicrobianos nos rebanhos, especialmente no tratamento de casos de 

mastite, tem levado a uma intensa pressão de seleção artificial de micro-organismos, viabilizando a proliferação 

de agentes multirresistentes, reduzindo o sucesso terapêutico nos animais e oferecendo importante risco à saúde 

dos seres humanos. 

         No presente trabalho, relata-se o isolamento de uma amostra de Pseudomonas aeruginosa isolada de 

caso recorrente de mastite bovina, que apresentou-se multirresistente pelo teste de antibiograma, sendo 

caracterizada como uma superbactéria, pelo número de classes de antimicrobianos distintas aos quais se mostrou 

resistente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
         O caso ocorreu em abril de 2019, quando uma vaca em final de lactação, manejada no setor de 

Bovinocultura Leiteira do Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Concórdia, apresentou quadro de mastite 

clínica grau 2 (inflamação da glândula mamária e presença de grumos e pus no leite). Segundo relatos do técnico 

do setor, este animal apresentava casos recorrentes de mastite, com insucesso terapêutico, mesmo sob diferentes 

protocolos de tratamento.  

        Para diagnóstico, foram colhidas amostras de leite de todos os quartos mamários do animal para 

cultivo microbiológico e teste de antibiograma, realizados no Laboratório de Microbiologia Veterinária do IFC. 

As mesmas foram semeadas em Ágar Sangue Bovino 5% (AS) e Ágar MacConkey (MC) e incubadas a 37ºC 

durante 72 horas em aerobiose. A amostra referente ao quarto mamário posterior direito apresentou crescimento 

exuberante de colônias mucoides de tamanho médio (2-3mm) e coloração creme, no AS, e exuberância de 

colônias mucoides lactose positivas no MC. À microscopia, após coloração de Gram, foram observados bacilos 

Gram negativos. A avaliação morfotintorial e bioquímica dos isolados permitiu sua caracterização como 

Pseudomonas aeruginosa. 

        No teste de perfil de sensibilidade em antibiograma de difusão em disco, em Ágar Mueller-Hinton, a 

amostra foi testada frente a dez princípios antimicrobianos: Ampicilina (10µg), Amoxicilina+clavulanato 

(30mcg), Clindamicina (2µg), Sulfametoxazol+trimetoprima (23,75/1,25µg), Tetraciclina (30µg), Cefapirina 

(30µg), Cefalonium (30µg), Cefoxitina (30µg), Cefalexina (30µg) e Gentamicina (10µg). A placa foi incubada a 

37ºC em aerobiose por 24 horas. Após esse período, mensurou-se o halo de inibição e avaliou-se o perfil de 
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sensibilidade da cepa, seguindo a tabela de “Controle de Qualidade por teste de Disco Difusão” presente no 

“Manual para Antibiograma Difusão de Disco” de Kirby e Bauer (2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
        A amostra de Pseudomonas aeruginosa isolada de caso de mastite bovina recorrente apresentou 

resistência in vitro, simultaneamente, à Ampicilina, Amoxicilina+clavulanato, Clindamicina, 

Sulfametoxazol+trimetoprima, Tetraciclina, Cefapirina, Cefalonium, Cefoxitina e Cefalexina. A cepa apresentou 

sensibilidade somente à Gentamicina, ou seja, dos dez princípios ativos testados, a amostra apresentou-se 

resistente a nove (90% de resistência), sendo considerada, portanto, uma superbactéria. 

        Fernandes et al. (2009) relatam que 37 amostras de leite foram encaminhadas ao Serviço de 

Diagnóstico de Mastite em Animais da FMVZUNESP/Botucatu-SP, provenientes de 36 animais de uma 

propriedade rural com histórico de surto de mastite. Das amostras avaliadas, foram isoladas 19 cepas de 

Pseudomonas aeruginosa. Ao antibiograma, todas cepas apresentaram resistência simultânea a: ampicilina 

(10µg), cefalexina (30µg), cloxacilina (5µg), gentamicina (10µg), penicilina/novobiocina (40µg) e tetraciclina 

(30µg). Dezoito cepas (94,7%) apresentaram-se resistentes a Florfenicol (30µg); 14 (73,6%) foram resistentes à 

Neomicina (30µg); 10 (52,6%) à Cefoperazona (75µg), e uma cepa (5,3%) foi resistente à Danofloxacina (5µg). 

O único antimicrobiano que as 19 cepas isoladas apresentaram sensibilidade foi Enrofloxacina (5µg). Estes 

resultados corroboram os obtidos no presente estudo e alertam quanto à multirresistência de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa frente aos princípios ativos utilizados na terapia intramamária de vacas no Brasil. 

        O isolamento de cepas de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes, tanto na pesquisa de Fernandes 

et al. (2009), quanto no presente estudo, alerta não somente para os riscos à saúde animal, como também à saúde 

dos seres humanos.  Desta forma, medidas profiláticas junto aos rebanhos tornam-se imprescindíveis para evitar a 

dispersão de patógenos entre os animais e a ocorrência de casos clínicos de mastite; reduzindo-se, portanto, a 

necessidade de tratamento e seleção artificial de micro-organismos multirresistentes. 

        Devido à reduzida possibilidade de cura, orientou-se pelo descarte do animal, o que foi realizado 

imediatamente pelos técnicos do setor. Adicionalmente, o rebanho tem sido monitorado de forma periódica para 

avaliação do perfil de micro-organismos envolvidos nos casos clínicos e subclínicos de mastite. Ressalta-se ainda 

que um comitê profissional, formado por docentes, discentes e técnicos, tem trabalhado de forma criteriosa para o 

direcionamento terapêutico dos casos clínicos, evitando-se o uso abusivo de antimicrobianos nos animais.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
        O isolamento de uma cepa de Pseudomonas aeruginosa multirresistente a partir de caso de mastite 

recidivante em bovino alerta para importantes riscos à saúde animal e à saúde pública. Desta forma, no contexto 

da agropecuária, é imprescindível o papel do Médico Veterinário na orientação dos produtores quanto ao uso 

reduzido e tecnicamente embasado de antimicrobianos nos animais, enfatizando a necessidade da tomada de ações 

profiláticas, que são bastante eficientes na redução do número de casos clínicos de mastite, com consequente 

redução da necessidade de tratamento.  
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 RESUMO 114. DETECÇÃO MOLECULAR DE GENES ASSOCIADOS À VIRULÊNCIA EM CEPAS 

DE ESTREPTOCOCOS AMBIENTAIS ISOLADAS DE CASOS DE MASTITE BOVINA EM 

REBANHOS LEITEIROS DE SANTA CATARINA 

Julia Canal, Bruno Streher Matté, Caroline Auer, Débora Luiza De Oliveira Nakano, Larissa Rafaeli Izolan, Eliete Griebeler, 

Diogenes Dezen, Marcella Zampoli Troncarelli 

IFC campus Concórdia, Concórdia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
A mastite bovina é a afecção de maior importância econômica para a indústria leiteira mundial, sendo 

responsável por importantes perdas produtivas, redução na qualidade do leite e aumento dos custos de produção 

(LOURES, 2011).  

A mastite tem sido historicamente classificada como contagiosa ou ambiental, de acordo com a origem 

dos micro-organismos causadores e as características da infecção (BIGGS, 2009). Os estreptococos pertencentes 

às espécies Streptococcus uberis (SU) e Streptococcus dysgalactiae (SD), caracterizados como estreptococos 

ambientais (EA), têm sido identificados com frequências superiores a 30% a partir de amostras de leite 

provenientes de rebanhos leiteiros na região meio oeste catarinense, segundo resultados obtidos na rotina 

diagnóstica do Laboratório de Microbiologia Veterinária (LMV) do IFC Campus Concórdia-SC nos últimos cinco 

anos. 

Com efeito, estudos que possibilitem a caracterização genética de EA, bem como de seus fatores de 

virulência, são de extrema importância para a identificação do potencial patogênico destes agentes, bem como 

para a adoção de medidas estratégicas de profilaxia e controle. 

O objetivo da presente pesquisa foi caracterizar geneticamente cepas de EA isoladas de casos de mastite 

bovina, por meio da técnica de Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR), principalmente quanto à presença de 

genes relacionados a fatores de virulência, de forma a auxiliar na identificação do potencial patogênico destas 

amostras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Utilizou-se 100 linhagens de EA (50 cepas de SU e 50 cepas de SD) isoladas de casos de mastite bovina, 

em rebanhos leiteiros de 35 municípios de Santa Catarina. As amostras encontravam-se armazenadas a -80ºC em 

caldo cérebro-coração (BHI) adicionado de glicerol (1:1). As amostras descongeladas em temperatura ambiente 

foram repicadas em BHI e incubadas a 37ºC, durante 24 horas, das quais foi realizada a extração de DNA, 

utilizando o kit comercial Brasílica (LGC biotecnologia).  

Utilizou-se os primers descritos por Krishnaveni et al. (2014), para a pesquisa dos genes de virulência 

mig, sck e pauA. O mix de PCR continha 2,5 µL de Tampão Taq PCR 10X (Solis BioDyne®), 1 µL de dNTP's 

(2,5mM) (Sinapse Biotecnologia), 2 µL de cloreto de magnésio (2mM) (Solis BioDyne®), 1 µL de primer (senso 

e reverso) (20pmol/µL) (IDT Integrated DNA Technologies). Adicionou-se 0,3 µL (5 U/ µL) de HOT FIREPol® 

DNA Polymerase (Solis BioDyne®), 3 µL de DNA extraído, e completou-se o volume até 25µL com água para 

PCR. As reações de amplificação foram realizadas utilizando termociclador T100™ Thermal Cycler (BIO-RAD). 

A amplificação do DNA foi realizada em um ciclo de 94ºC por 15’, 30 ciclos de desnaturação a 94ºC por 

30’’, anelamento a 52ºC para o primer Sub pauA; 54ºC para o primer Sub sck, e 55ºC para o primer Sdys mig, por 

30’’, extensão a 72ºC por 30’’ e ciclo adicional de 10’ a 72ºC.  

Após reação, 5μL de cada produto de PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 1,5%, 

acrescido de brometo de etídio (1,3 μL/30 mL de agarose), com voltagem de 80 V por 35’. Para controle negativo, 

foi utilizada água de PCR e para controle positivo, utilizou-se a primeira amostra positiva para cada primer. As 

imagens foram capturadas utilizando sistema de fotodocumentação, com luz Ultravioleta.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Após realização das PCRs para pesquisa dos genes-alvo, verificou-se que 21 (42%) das 50 cepas de SU 

avaliadas foram positivas para o gene pauA; enquanto que nove (18%) foram positivas para o gene skc. Dentre as 

25 amostras de SU que foram positivas para ao menos um dos genes; cinco (17%) foram positivas para ambos 

genes. Das 50 amostras bacterianas de SD, 13 (26%) apresentaram-se positivas para presença do gene mig. 

Em estudo realizado por Krishnaveni et al. (2014), nenhum isolado de SU apresentou os genes 

pauA e skc, assim como nenhum isolado de SD foi positivo para o gene mig. Em pesquisa realizada por Loures 

(2011), na região Sul de Minas Gerais, os genes pauA e skc foram detectados em 43 (91%) de 47 cepas de SU 

testadas. Recentemente, Eldesouky et al. (2016) relataram a detecção do gene mig em sete dos nove isolados de 

SD (77,8%), no Egito. Vale ressaltar que, além de ocorrer variabilidade genética entre as cepas de diferentes 

regiões, a acurácia da PCR também interfere nos índices de prevalência de genes relacionados à virulência, por 

este motivo os resultados entre os estudos podem ser bastante discrepantes. 

A elevada prevalência de cepas de EA portadoras de genes de virulência, detectada no presente estudo a 

partir de casos de mastite bovina, alertam para o considerável potencial patogênico destas estirpes em rebanhos 

leiteiros de Santa Catarina. Os resultados demonstram que estes microrganismos apresentam importantes 

mecanismos de adaptabilidade à glândula mamária das vacas, permitindo sua colonização e evasão do sistema 

imune como forma de sobrevivência e dispersão. Vale ressaltar que estudos de expressão gênica seriam 

necessários para comprovar a virulência destas cepas. Por outro lado, este potencial patogênico pode ser 

fundamentado epidemiologicamente, tendo em vista a elevada prevalência de EA como agentes relacionados a 

casos de mastite clínica e subclínica recidivantes nos rebanhos leiteiros da região. 

Ressalta-se, portanto, que estudos moleculares dos isolados, associados ao diagnóstico microbiológico 

convencional, auxiliam na elucidação epidemiológica das mastites, e no conhecimento do perfil de virulência 

destas cepas, de forma a contribuir na adoção de medidas estratégicas de profilaxia e controle nos rebanhos. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados de caracterização molecular obtidos no presente estudo permite concluir que cepas de 

Streptococcus uberis e Streptococcus dysgalactiae, isoladas de casos de mastite bovina em rebanhos leiteiros de 

Santa Catarina, apresentam importante potencial patogênico, sendo necessário intensificar as medidas de 

profilaxia e controle, com vistas à melhoria da qualidade do leite e à proteção à saúde animal e saúde pública. 
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RESUMO 115. PERFIL DE SENSIBILIDADE IN VITRO A ANTIMICROBIANOS DE AMOSTRAS DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS  ISOLADAS DE CASOS DE MASTITE BOVINA (2016/2018) 

Julia Canal, Bruno Streher Matté, Caroline Auer, Débora Luiza De Oliveira Nakano, Larissa Rafaeli Izolan, Eliete Griebeler, 

Diogenes Dezen, Marcella Zampoli Troncarelli 

IFC campus Concórdia, Concórdia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Staphylococcus aureus (SA) representa a principal espécie bacteriana envolvida na etiologia das mastites 

em bovinos. Causa quadros clínicos e subclínicos, com tendência à cronicidade, determinando aumento de 

Contagem de Células Somáticas (CCS) e perdas significativas na produção leiteira. Estes micro-organismos 

geralmente colonizam mucosas, pele e conjuntiva de animais e seres humanos, sendo considerados agentes 

contagiosos de mastite, devido às infecções intramamárias ocorrerem com grande frequência durante os 

procedimentos de ordenha (MEDIG et al., 2016).  

SA apresenta mecanismos de evasão do sistema imune, permanecendo albergado nas cisternas da 

glândula mamária das vacas, dificultando ainda o acesso de antimicrobianos, quando se realizam as condutas 

terapêuticas em casos clínicos. Com isso, o micro-organismo apresenta excreção intermitente pelo leite, com 

reduzida probabilidade de cura bacteriológica após tratamento. Este fato contribui para o uso abusivo e 

indiscriminado de antimicrobianos nos animais, favorecendo a seleção artificial de cepas de SA multirresistentes. 

Nesse contexto, a correta identificação da etiologia das mastites nos rebanhos, bem como a avaliação do perfil de 

sensibilidade in vitro dos isolados frente aos antimicrobianos torna-se de fundamental importância para a adoção 

de medidas mais efetivas de profilaxia e controle.  

Com efeito, o presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil de sensibilidade in vitro a 

antimicrobianos de cepas de SA isoladas de casos de mastite bovina em rebanhos da região Meio Oeste 

Catarinense, entre os anos de 2016 e 2018, com ênfase no levantamento da prevalência de cepas multirresistentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram utilizadas 140 amostras bacterianas de SA isoladas a partir de casos de mastite bovina em rebanhos 

leiteiros da região Meio Oeste Catarinense, sendo 70 cepas isoladas no ano de 2016, e 70 isoladas em 2018.  As 

amostras foram obtidas a partir da rotina diagnóstica do Laboratório de Microbiologia Veterinária (LMV), do 

Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia.  

As amostras de leite colhidas assepticamente, a partir de casos clínicos e subclínicos de mastite, foram 

encaminhadas ao LMV por médicos veterinários e demais profissionais atuantes na região. Estas foram então 

cultivadas em ágar sangue bovino a 5%, e incubadas em aerobiose a 37ºC durante 24 horas. Os isolados foram 

identificados por suas características morfotintoriais e bioquímicas, segundo padrões microbiológicos (QUINN et 

al., 2005). As cepas caracterizadas como SA foram então incluídas no estudo. 

Para a realização do antibiograma, utilizou-se a técnica de disco-difusão (Kirby-Bauer), em ágar Muller-

Hinton (QUINN et al., 2005). Foram utilizados os seguintes discos de antimicrobianos: ampicilina (10μg); 

amoxicilina+ácido clavulânico (30μg); tetraciclina (30g); sulfazotrim (25μg); gentamicina (10g); clindamicina 

(2μg); cefuroxima (30μg); cefapirina (30μg) e cefalônio (30μg).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os resultados referentes ao perfil de sensibilidade in vitro a antimicrobianos das cepas de SA isoladas nos 

anos de 2016 e 2018 são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1- Perfil de sensibilidade in vitro a antimicrobianos de 140 cepas de Staphylococcus aureus isoladas de 

casos de mastite bovina em rebanhos leiteiros de Santa Catarina, nos anos de 2016 e 2018. 

Ano S R1 R2 MR TOTAL 

2016 18 (26%) 33 (47%) 12 (17%) 7 (10%) 70 

2018 15 (21%) 22 (32%) 16 (23%) 17 (24%) 70 

TOTAL 33 (23%) 55 (39%) 28 (20%) 24 (17%) 140  

S: sensíveis; R1: resistentes a pelo menos um antimicrobiano; R2: resistentes a dois ativos simultaneamente; MR: resistentes 

a três ou mais ativos simultaneamente 

Nota-se aumento nos índices de cepas resistentes a dois ou mais antimicrobianos, simultaneamente, 

quando se comparam resultados obtidos com as amostras de 2016 e 2018, o que é bastante preocupante em termos 

de saúde animal e saúde pública. 

Os ativos aos quais as cepas isoladas em 2016 demonstraram maiores índices de sensibilidade foram: 

cefalônio e cefapirina (100% das cepas sensíveis), seguido de cefuroxima e amoxicilina+ácido clavulânico 

(apenas uma cepa resistente). Os antimicrobianos aos quais os isolados apresentaram maior resistência foram: 

tetraciclina; ampicilina; clindamicina; sulfazotrim e gentamicina, com 35 (50%); 19 (27%); 13 (19%); 11 (16%) e 

sete (10%) cepas resistentes, respectivamente.  

Cepas isoladas no ano de 2018 apresentaram 100% de sensibilidade frente à cefapirina e cefuroxima; 

enquanto que frente a cefalônio e à amoxicilina+ácido clavulânico identificou-se três cepas resistentes. 

Semelhante aos resultados obtidos com as cepas isoladas em 2016, os antimicrobianos que as cepas obtidas em 

2018 apresentaram maiores índices de resistência foram: tetraciclina; sulfazotrim; ampicilina; gentamicina e 

clindamicina, com 36 (51%); 33 (47%); 20 (29%); 18 (26%) e 14 (20%) cepas resistentes, respectivamente.  

Evidencia-se, portanto, importantes índices de resistência in vitro de cepas de SA frente aos principais 

ativos antimicrobianos utilizados a campo no tratamento de casos de mastite bovina, reforçando a necessidade de 

concentrar esforços em ações profiláticas, associadas ao uso reduzido e criterioso de antimicrobianos, com vistas 

à proteção à saúde animal e à saúde pública. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos no presente estudo alertam quanto à elevada prevalência de cepas de 

Staphylococcus aureus multirresistentes a antimicrobianos, isoladas de casos de mastite bovina em rebanhos 

leiteiros do Meio Oeste Catarinense. Este perfil microbiano oferece importantes riscos à saúde dos animais e à 

saúde humana, por este motivo torna-se imprescindível a tomada de ações profiláticas mais efetivas, com 

envolvimento integrado dos produtores e de todos os profissionais atuantes em Bovinocultura Leiteira na região. 
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RESUMO 116. PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DE CEPAS DE 

STREPTOCOCCUS SPP. ISOLADAS DE CASOS DE MASTITE BOVINA EM REBANHOS LEITEIROS 

DE SANTA CATARINA 

Débora Luiza de Oliveira Nakano, Caroline Auer, Júlia Canal, Larissa Rafaeli Izolan, Bruno Streher Matté, Eliete Griebeler, 

Diogenes Dezen, Marcella Zampoli Troncarelli 

Instituto Federal Catarinense, Concórdia, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
        A mastite gera sérios prejuízos econômicos no agronegócio leiteiro, esta, é causada 

predominantemente por bactérias, oferecendo riscos à saúde pública, sendo esta enfermidade hoje, um dos 

principais fatores de impacto na qualidade do leite. 

        Um dos principais grupos de micro-organismos etiológicos das mastites são os estreptococcus. São 

agentes ubiquitários, presentes no solo, piso, esterco e materiais orgânicos, sendo transmitidos principalmente 

entre as ordenhas e, portanto, de difícil controle (LANGONI, 2000; ULSENHEIMER e MARTINS, 2016). 

        Tendo em vista medidas de profilaxia e controle, o isolamento microbiológico visando identificar os 

agentes etiológicos é fundamental. Especialmente considerando as condutas terapêuticas, a avaliação do perfil de 

sensibilidade antimicrobiana in vitro dos isolados frente aos principais ativos utilizados a campo é de fundamental 

importância, principalmente considerando que o uso indiscriminado de antimicrobianos tem contribuído para a 

seleção artificial de micro-organismos multirresistentes. 

        Com efeito, o objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro 

de 168 cepas de estreptococos (Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae e Streptococcus dysgalactiae) 

isoladas a partir de amostras de leite bovino, processadas no Laboratório de Microbiologia Veterinária (LMV) do 

Instituto Federal Catarinense campus Concórdia, no período de 2016 a 2018, provenientes de propriedades 

localizadas do estado de Santa Catarina. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
        Durante os anos de 2016 a 2018 foram processadas, no LMV, 2.032 amostras de leite bovino, 

encaminhadas por médicos veterinários e demais profissionais atuantes na área de Bovinocultura Leiteira. As 

amostras eram provenientes de rebanhos leiteiros de Santa Catarina, especialmente da região meio oeste e oeste 

do estado. 

        As amostras foram cultivadas em ágar sangue bovino a 5% e incubadas em aerobiose a 37ºC durante 

72  horas, com leituras a cada 24 horas. As espécies bacterianas isoladas foram caracterizadas por meio da 

avaliação morfotintorial e bioquímica, segundo técnicas de padrão microbiológico (QUINN et al., 2005). No total, 

durante os anos de 2016 a 2018, foram obtidos 639 isolados de estreptococos, sendo 358 isolados de Stre. uberis; 

228 amostras de Stre. dysgalactiae e 53 linhagens de Stre. agalactiae.  

        Para a avaliação do perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro, foi realizado o antibiograma de 

168 isolados de estreptococos, sendo 83 destes (49,4%) compostos por Stre. uberis; 61 (36,31%) por Stre. 

dysgalactiae e 24 (14,29%) por Stre. agalactiae. Realizou-se a técnica de disco-difusão de Kirby-Bauer, em ágar 

Mueller-Hinton, utilizando os seguintes antimicrobianos: Ampicilina (10 µg), Amoxicilina (20/10 µg), 

Tetraciclina (30 µg), Clindamicina (2 µg), Eritromicina (15 µg), Ceforoxima (30 µg), Ceftriaxona (30 µg), 

Cefoxitina (30 µg), Cefalônio (30 µg), Cefalexina (30 µg), Sulfametoxazol + Trimetoprim (23,75 /1,25 μg), 

Gentamicina (10 µg), e Penicilina G (10 UI). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
        Os resultados referentes ao perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro dos 168 isolados de 

estreptococos avaliados no presente estudo são apresentados na Tabela 1.  Os antimicrobianos aos quais as cepas 
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apresentaram maiores índices de resistência foram: Tetraciclina, Clindamicina, Eritromicina, Sulfametoxazol + 

Trimetoprim e Gentamicina. 

 Tabela 1 – Perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro de 168 cepas de estreptococos isoladas de casos de 

mastite bovina no Laboratório de Microbiologia Veterinária IFC-Campus Concórdia (2016 a 2018).   

2016 

 
AMP1 AMC2 TET3 CLI4 ERI5 CRX6 CNM7 CRO8 CFO9 CFX10 SUT11 GEN12 PEN13 

S(%)  88 100 71 93 88 100 100 80 100 94 100 50 83 

R(%)  12 0 29 8 13 0 0 20 0 6 0 50 17 

2017 

 
AMP AMC TET CLI ERI CRX CNM CRO CFO CFX SUT GEN PEN 

S(%) 88 100 53 50 55 84 82 100 100 96 60 22 84 

R(%) 12 0 47 50 45 16 18 0 0 4 40 78 16 

2018 

 
AMP AMC TET CLI ERI CRX CNM CRO CFO CFX SUT GEN PEN 

S(%) 90 100 79 60 98 100 100 100 90 25 88 80 0 

R(%) 10 0 19 37 2 0 0 0 10 0 13 20 0 
1
Ampicilina, 

2
Amoxicilina, 

3
Tetraciclina, 

4
Clindamicina, 

5
Eritromicina, 

6
Ceforoxima, 

7
Ceftriaxona,

8
Cefoxitina, 

9
Cephalonium, 

10
Cefalexina, 

11
Sulfametoxazol + Trimetoprim, 

12
Gentamicina, 

13
Penicilina G. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que amostras de estreptococos que circulam 

em rebanhos leiteiros de Santa Catarina, causando quadros de mastite clínica e subclínica, têm apresentado 

importantes índices de resistência in vitro aos principais ativos utilizados nas condutas terapêuticas a campo. Com 

isso, é de fundamental importância a tomada de decisões estratégicas de profilaxia e controle, de forma a evitar o 

uso abusivo de antimicrobianos nos rebanhos e promover a melhoria da qualidade do leite e a proteção à saúde 

animal e saúde pública.  
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RESUMO 117. EFICÁCIA ANTIMICROBIANA DE FORMULAÇÕES SPRAY DESENVOLVIDAS 

PARA DESINFECÇÃO DE TETEIRAS EM SISTEMAS DE ORDENHA 
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INTRODUÇÃO: 
A preocupação na qualidade do leite produzido vem aumentando, devido sua importância de acordo com 

o valor nutricional e cuidados referentes a veiculação de patógenos potencialmente zoonóticos e contaminação de 

instalações e equipamentos de ordenha pelos mesmos podendo levar a quadros de mastite e redução da qualidade 

do leite. 

Nesse âmbito, em um programa de profilaxia e controle de mastites, a adequada higienização e 

desinfecção dos equipamentos de ordenha é um dos principais pontos a serem considerados (MÜLLER, 2002). 

Com efeito, o desenvolvimento de produtos desinfetantes para uso em equipamentos, que apresentem adequada 

eficácia antimicrobiana; praticidade de aplicação e custo acessível, são fundamentais para as boas práticas de 

produção.  

 No presente estudo, avaliou-se a eficácia antimicrobiana de duas formulações spray: A) à base de ácido 

lático a 2,5% e B) à base de digluconato de clorexidina a 1,2%, desenvolvidas para desinfecção de teteiras em 

sistemas de ordenha. Adicionalmente, estudou-se o rendimento de aplicação dos produtos visando à avaliação da 

praticidade e custo-benefício. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
 Realizou-se o estudo em propriedade leiteira do Engelho Velho, Distrito de Concórdia-SC, no período 

entre 04 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019.  A fazenda tem rebanho predominantemente Holandês, e 

aproximadamente 72 vacas em lactação em sistema compost barn. 

 Os princípios ativos testados: A) ácido lático a 2,5%, e B) digluconato de clorexidina a 1,2%,  dois lotes 

de cada, elaborados em veículo aquoso e envazados em latas aerossóis de 80 ou 90 mL, pela empresa Química 

Boltz, de Chapecó-SC. Os pesquisadores não foram informados sobre quais princípios ativos estavam contidos 

nos frascos.  

 Na propriedade, selecionou-se aleatoriamente um conjunto de ordenha, sendo as teteiras anterior direita 

(AD) e posterior esquerda (PE) definidas como controles e as teteiras anterior esquerda (AE) e posterior direita 

(PD) utilizadas para aplicação do produto teste. Nas teteira-teste aplicou-se duas aspersões à cinco centímetros do 

bocal de cada teteira, aguardando 30 segundos para a ação dos ativos. Colheu-se amostras com suabes individuais 

das superfícies internas das teteiras-teste e controle, para posterior contagem bacteriana. As repetições foram 

realizadas após 2, 4, 6, 8, 10 e 12 animais ordenhados.  

 No total, colheu-se 448 amostras de suabes, acondicionando-as individualmente em tubos estéreis, 

contendo 10 mL de solução de água peptonada estéril (OXOID®). Encaminhou-se as amostras ao Laboratório de 

Microbiologia Veterinária do Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia. Após homogeneização, retirou-

se os suabes. Uma alíquota de 200 µL da água peptonada contaminada, a partir de cada tubo, foi utilizada para 

cultivo pela técnica de Spread plate, em Plate Count Agar (Kasvi®). Incubou-se as amostras a 37ºC em aerobiose 

por 24 horas para Contagem Bacteriana Total (CBT) (MESSER et al., 2000; TRONCARELLI et al., 2015). 

 Para avaliação do rendimento, realizou-se um cálculo da estimativa de consumo de cada produto, de 

acordo com o número total de animais em lactação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
         Os valores de Contagem Bacteriana Total das amostras dos grupos teste e controle são apresentados 

no Quadro 1. 

Verificou-se que não houve diferenças significativas entre a CBT das amostras teste e controle, indicando 

que, para os quatro lotes de produtos testados, a redução da carga microbiana não foi satisfatória. 
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 Quanto aos cálculos de rendimento, seriam necessários, em média, três frascos spray para aplicação de 

cada produto em uma propriedade com rebanho aproximado de 70 vacas em lactação, com seis conjuntos de 

ordenha (Tabela 1). Além de problemas quanto à praticidade/viabilidade de aplicação e aumento do tempo total 

de ordenha, atentou-se também, com os presentes resultados, para o desafio referente ao descarte de embalagens, 

já que  gerariam-se muitos frascos vazios a cada ordenha. 

Quadro 1 – Contagem Bacteriana Total a partir das teteiras-teste e controles, segundo os produtos spray utilizados 

no estudo. 
Spray lote 172/18 

Amostras 0 UFC/g (%) 1-100 UFC/g (%) 101-200 UFC/g (%) 201-300 UFC/g (%) % Incontáveis (>300 UFC/g) 

Teste 62,50 42,00 28,57 54,05 52,63 

Controle 37,50 58,00 71,43 45,95 47,37 

Spray lote 173/18 

Amostras 0 UFC/g (%) 1-100 UFC/g (%) 101-200 UFC/g (%) 201-300 UFC/g (%) % Incontáveis (>300 UFC/g) 

Teste 50,60 42,11 100,00 46,43 46,55 

Controle 49,40 42,31 0,00 53,57 53,45 

Spray lote 010/19-03 

Amostras 0 UFC/g (%) 1-100 UFC/g (%) 101-200 UFC/g (%) 201-300 UFC/g (%) % Incontáveis (>300 UFC/g) 

Teste 51,02 49,06 66,67 51,85 50,91 

Controle 48,98 50,94 33,33 48,15 49,09 

Spray lote 010/19-04 

Amostras 0 UFC/g (%) 1-100 UFC/g (%) 101-200 UFC/g (%) 201-300 UFC/g (%) % Incontáveis (>300 UFC/g) 

Teste 58,33 47,06 0,00 57,14 57,14 

Controle 41,67 52,94 100,00 42,86 42,86 

Tabela 1 – Cálculos de rendimento de aplicação referentes aos produtos spray avaliados. 

Ativo 
Peso Inicial 

(g) 

Peso Final 

(g) 

Quantia 

Produto (g) 

Peso 

embalagem (g) 

Produto 

restante (g) 

Gasto médio por jato 

(g) 

Tubos necessários para 

1 conj/12 vacas 

Tubos necessários 

para 6 conj/ 72 vacas 

172/18 
12

9,45 
7

1,12 
9

0,00 
39,4

5 
31,6

7 
0,52 0,65 3,89 

173/18 
10

1,62 

7

2,27 

9

0,00 

11,6

2 

60,6

5 
0,26 0,33 1,96 

0010/19-03 
10

1,61 

5

8,39 

8

0,00 

21,6

1 

36,7

8 
0,39 0,54 3,24 

0010/19-04 
10

1,61 
7

2,97 
8

0,00 
21,6

1 
51,3

6 
0,26 0,36 2,15 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que os produtos avaliados devem ser 

aprimorados de forma a aumentar sua eficácia na redução da carga microbiana de teteiras, como também para 

melhorar seu rendimento e viabilidade de aplicação. A presente pesquisa contribuiu, portanto, para que a empresa 

interessada pudesse identificar os pontos a serem melhorados, de maneira a continuar desenvolvendo produtos de 

qualidade voltados à higiene de ordenha. 
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RESUMO 118. PREVALÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM PEQUENAS PROPRIEDADES 

LEITEIRAS DE ERVAL VELHO (SC) 
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INTRODUÇÃO: 
O Brasil é o 4° maior produtor de leite do mundo e industrializou 5,5 milhões litros de leite. Santa 

Catarina, que é caracterizada por apresentar pequenas propriedades com mão de obra familiar, foi responsável por 

9% desta produção. Porém, esses índices de produção podem reduzir devido à falhas de manejo que podem 

resultar em doenças que prejudicam a saúde animal como a mastite. A mastite é uma inflamação da glândula 

mamária que causa diversos prejuízos aos produtores, podendo provocar uma redução de 12-15% na produção de 

leite. 

Essa inflamação é causada por diversos agentes que variam de região para região. Foram observados, no 

Rio Grande do Sul, uma prevalência de 15,4% de Staphylococcus coagulase positiva, 21,3% de 

Streptococcus spp, 13,8% de Corynebac terium spp e 3,3% agentes Gram negativos (PIANTA et al, 2007).  Já 

Andrade et al (2009) observou uma prevalência de 23,7% de Staphylococcus spp, 19,5% de Staphylococcus 

aureus e 14% de Streptococcus agalactiae. Saeki et al. (2011) e Medeiros (2009) observaram, respectivamente, 

uma prevalência de 60,3% e 28,8% de Staphylococcus aureus. 

Portanto, uma das principais bactérias causadoras de mastite é a Staphylococcus aureus. Essa bactéria é 

capaz de formar um biofilme que o protege contra antibióticos e causa infecção mais profunda no úbere, o que 

torna o tratamento mais difícil. Dessa forma, é importante identificar a prevalência dessa bactéria em pequenas 

propriedades leiteiras e avaliar a sua resistência antimicrobiana. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O Presente projeto foi aprovado pelo CEUA da UNOESC. Durante o mês de outubro de 2018 foram 

coletadas amostras de leite positivas para mastite clínica e subclínica de sete propriedades provenientes do 

município de Erval Velho (SC), as quais totalizaram 166 animais. Foi coletada algumas informações dos animais 

como idade, estágio da lactação e escore de condição corporal. Também foram avaliados o grau de sujidade de 

úbere, pernas e patas e dos tetos.  

A identificação da mastite clínica foi realizada através do teste de caneca de fundo preto e a mastite 

subclínica através do teste CMT. As amostras de leite positivas para mastite foram encaminhadas ao laboratório 

de microbiologia UNOESC de Campos Novos para isolamento bacteriano e antibiograma. 

As amostras recebidas foram semeadas em cultura Ágar CLED e Ágar MacConkey e foram incubadas por 

48h em estufa. As leituras foram realizadas em 24 e 48h. As colônias cocos Gram positivas foram diferenciadas 

pelas provas da catalase. Nos casos de Staphylococcus sp foi realizado a prova da coagulase. Já em Gram 

negativas foi utilizado o kit de enterobactérias da Interlab®, conhecido como Tubo de Rugai, que classifica as 

bactérias por provas bioquímicas. 

O antibiograma foi realizado de acordo com a técnica de bacteriologia geral. Os antibióticos selecionados 

foram: Sulfazoltrin+Trazobactram, Imipenem-Cilastatina, Cefepima, Penicilina G, Gentamicina, Cetiofur, 

Tetraciclina, Amoxicilina, Ciprofloxacina,  Ampicilina, Amicacina, Endofloxacina, Clorafenicol, Cefalotina, 

Cefoxitina, Vancomicina, Neomicina+Bacitracina, Clindamicina, Oxacilina e Ceftriaxona. 

A prevalência de mastite foi calculada através da razão entre os casos positivos de mastite pelo número 

total de animais em lactação, enquanto a prevalência bacteriana foi calculada através da razão entre a quantidade 

de vezes que determinada espécie bacteriana foi isolada pelo número total de bactérias isoladas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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A prevalência de mastite, que foi de 17%, pode estar relacionada as falhas de manejo de ordenha 

observadas na maioria das propriedades avaliadas. Foram isoladas 32 cepas bacterianas de 27 amostras positivas. 

A bactéria Gram positiva com maior prevalência foi o Staphylococcus aureus (Tabela 1), a qual normalmente 

apresenta baixa taxa de cura (40%). A não execução da linha de ordenha, a falta do uso de luvas e falhas no pré e 

pós-dipping são fatores que podem explicar a alta prevalência Staphylococcus aureus nas propriedades, pois o 

contágio entre animais ocorre através do equipamento de ordenha. 

Tabela 1 – Prevalência de bactérias Gram positivas e Gram negativas em amostras positivas para mastite. 

Bactéria N° % 

Agentes Gram + 
  

Staphylococcus aureus 13 50,0 

Staphylococcus Coagulase negativa 12 46,2 

Sem crescimento 1 3,8 

Agentes Gram - 
  

Providência 1 14 

Enterobacter sp 3 43 

Lersecia 2 29 

Serratia sp 1 14 

Dentre as amostras de Staphylococcus aureus isoladas, as propriedades 3 e 7 apresentaram a maior 

sensibilidade antimicrobiana e a propriedade 6 apresentou maior resistência antimicrobiana (Tabela 2). O 

Staphylococcus Coagulase negativa e as bactérias Gram negativas apresentaram, respectivamente, sensibilidade 

de 56% (25% a 90%) e 73% (66.7% a 77,8%). As propriedades que apresentaram maior incidência de mastite 

causadas por bactérias Gram negativas foram as propriedades que possuíam maior escore de sujidade, pois esses 

agentes se encontram no trato gastrointestinal. 

Tabela 2 – Prevalência e sensibilidade antimicrobiana para Staphylococcus aureus em rebanhos leiteiros. 

Propriedade 1 2 3 4 5 6 7 Média 

% (n) 14,2 (2) 11,8 (2) 7,2 (2) 4,2 (1) 12,5 (3) 3,8 (2) 2,9 (1) 8,1 (1,9) 

S¹ 65% 65% 80% 55% 53,3% 40,0% 85,0% 63% 

R³ 22,5% 12,5% 15% 30% 26,7% 50,0% 5,0% 23% 

Os antibióticos que apresentaram maior sensibilidade e resistência foram, respectivamente: Imipenem 

(57%) e Cefalotina (79%); Amoxilina (14%) e Penicilina (42%). Os valores altos de resistência podem estar 

relacionados ao uso indiscriminado do mesmo princípio ativo em tratamentos. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Houve uma alta prevalência de mastite nas propriedades visitadas e as falhas de manejo e higiene de 

ordenha observadas podem ser os principais fatores causais. A bactéria mais prevalente foi o 

Staphylococcus aureus e o Imipenem e Cefalotina foram os antibióticos que apresentaram maior sensibilidade, 

independente das propriedades ou bactéria avaliada. 
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RESUMO 119. INCIDÊNCIA DE LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO NAS DIFERENTES ESTAÇÕES DO 

ANO 

GUILHERME AUGUSTO MANSKE
1
, ANA LUIZA SCHOGOR

1
, GIAN RICARDO ZUFFO

1
, ELISANDRA RIGO

1
, 

FÁBIO JOSÉ GOMES
2
 

1
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Chapecó, Brasil. 

2
Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(UNOESC), Xanxerê, Brasil 

INTRODUÇÃO: 
Dentre os desafios encontrados na conjuntura da bovinocultura leiteira, podemos citar o aparecimento do 

leite que reage positivamente à prova do álcool, sem apresentar acidez elevada, conhecido como LINA (leite 

instável não ácido), que ainda carece de respostas e é amplamente estudado em várias regiões do Brasil. De modo 

geral, é um dos problemas vivenciados com certa frequência nos rebanhos leiteiros e, quando encontrado no 

sistema de produção, resulta em prejuízos, uma vez que o leite é rejeitado ou subvalorizado pela indústria, mesmo 

que este apresente níveis de acidez considerados normais, estando apto para ser processado. 

O LINA é evidenciado quando, na prova do álcool, ocorre desestabilização da estrutura micelar à 

determinada graduação , sem possuir acidez elevada (ZANELA et al., 2006), o que é associado a alterações na 

estabilidade das caseínas, às propriedades físico-químicas do leite, como o equilíbrio salino, e a proporção de 

cátions bivalentes (CHAVEZ et al., 2004). Um aspecto muito discutido versa sobre a concentração de álcool ideal 

a ser utilizada pelo laticínio para obter uma matéria prima com melhor estabilidade da caseína frente à prova do 

álcool, contudo, é necessária a avaliação do comportamento dos resultados deste teste durante o decorrer do ano, 

para analisar as épocas em que a concentração de álcool necessária para causar a coagulação é mais baixa, e 

propor possíveis práticas que busquem melhorar este parâmetro. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi 

monitorar o comportamento dos resultados da estabilidade do leite frente à prova do álcool durante doze meses. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado na região do Extremo Oeste de Santa Catarina. Foi realizada uma amostragem 

probabilística sistemática (como definido por Freitas et al., 2000) em que foram selecionadas 45 unidades 

produtoras de leite (UPL), todas fornecedoras de leite para um mesmo laticínio, distribuídos em quatro 

municípios. 

Para o levantamento da distribuição anual da estabilidade da caseína frente ao álcool, as UPL foram 

monitoradas de forma quinzenal, durante o período de agosto de 2016 a julho de 2017, com o intuito de avaliar a 

concentração de álcool necessária para causar a coagulação. Com relação à avaliação ao longo do ano, ressalta-se 

que cinco produtores interromperam a atividade leiteira ou trocaram de indústria beneficiadora durante os 12 

meses de acompanhamento deste estudo, totalizando 1035 amostras analisadas durante o presente experimento. 

Para verificar o efeito do mês sobre a concentração alcoólica necessária para causar a coagulação foi 

desenvolvida uma análise de regressão. Além disso, foi realizado teste de médias contrastando todos os meses, 

utilizando o teste Tukey. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do Software R (R Core Team, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A média dos resultados do monitoramento da prova do álcool durante 12 meses está descrita na Tabela 2, 

bem como o teste de médias entre os meses. Foi considerada a menor concentração do álcool necessária para 

causar a coagulação da amostra (positiva) que foi observada no mês de fevereiro, com um aumento gradativo na 

sequência dos resultados das análises. Houve diferença significativa (P<0,05) deste mês com os demais meses 

avaliados, com exceção de março e maio. Este resultado concorda com os resultados de Zanela et al. (2009), que 

encontraram maiores porcentagens de LINA nos meses de fevereiro e março na região Noroeste do Rio Grande do 
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Sul, devido à baixa disponibilidade alimentar (pastagens), pelo período de entressafra e produção de silagem. 

Outro fator que pode explicar este resultado é o estresse térmico, devido à elevação da temperatura, aliado à 

pastagem sem sombreamento e disponibilidade de água que pode aumentar a ocorrência da instabilidade da 

caseína em decorrência do estresse, que aumenta os níveis de cortisol. (SILANIKOVE, 2000). 

Na presente pesquisa também houve uma redução na concentração necessária para causar a coagulação 

entre os meses de maio e junho, possivelmente indicando uma escassez de alimentos devido à entressafra de 

pastagens verão/inverno. 

Tabela 2 - Distribuição da média de concentração necessária para causar a coagulação na prova do álcool entre os 

meses de agosto de 2016 a julho de 2017 (n=1035).  

Mês Concentração alcoólica (%)* Desvio padrão 

Agosto 78,9
ac

 ±1,19 

Setembro 79,5
a
 ±0,96 

Outubro 79,3
a
 ±1,00 

Novembro 79,3
a
 ±1,13 

Dezembro 78,8
a
 ±1,37 

Janeiro 78,9
a
 ±1,56 

Fevereiro 77,9
b
 ±1,30 

Março 78,3
bc

 ±1,08 

Abril 78,9
ab

 ±1,45 

Maio 78,5
bc

 ±1,59 

Junho 78,9
a
 ±1,28 

Julho 79,1
a
 ± 1,36 

* letras diferentes entre as colunas significam diferença entre a concentração necessária para causar a coagulação na prova do 

álcool entre os meses (P<0,05). 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível identificar que entre os meses há diferenças significativas o que sugere que a maior 

instabilidade a prova do álcool pode ser atribuída a fatores como, estresse térmico nos meses mais quentes do ano 

e também à escassez de alimentos na entressafra de pastagens de verão/inverno. 

O planejamento forrageiro anual deve ser feito em cada propriedade, a fim de atender a demanda 

nutricional dos animais durante todos os períodos do ano, o que possibilita uma qualidade melhor de leite.  
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RESUMO 120. PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS ALIMENTADAS COM 

SILAGEM DE SORGO FORRAGEIRO AGRI 002E EM SUBSTITUIÇÃO A SILAGEM DE MILHO 
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INTRODUÇÃO: 
A ensilagem é uma das principais alternativas utilizadas para conservação de alimentos volumosos, 

visando posterior fornecimento aos animais. O processo consiste na fermentação natural da forragem em ambiente 

anaeróbico, onde as bactérias ácido-láticas convertem carboidratos solúveis em ácidos orgânicos, reduzindo o 

potencial hidrogeniônico e a ação de microrganismos indesejáveis (WEINBERG et al., 2007). 

O milho (Zea mays L.) é a principal cultura utilizada para a alimentação animal, entretanto, em 

determinadas épocas do ano sua utilização torna-se inviável devido ao baixo custo/benefício ocasionado pela 

elevada demanda e redução da oferta do produto. Dessa forma, é necessário utilizar alimentos alternativos que 

propiciem melhor rentabilidade, sem prejudicar o desempenho animal e o ambiente ruminal (ABDELHADI & 

SANTINI, 2006). 

Com a crescente necessidade de produzir silagens de qualidade e em quantidade suficiente para atender a 

demanda alimentar, pesquisas têm sido executada a fim de desenvolver híbridos e/ou variedades que possam 

atender à necessidade dos produtores (FERRARETO et al., 2015). 

O sorgo AGRI 002E é um novo híbrido de sorgo com genética boliviana projetado para elevada produção 

de matéria seca por área, atingindo até quatro metros de altura com material altamente digestível e composição 

química semelhante ao milho (CARAFFA et al., 2017). 

Dessa forma, objetivou-se avaliar a substituição da silagem de milho pela silagem de sorgo forrageiro 

AGRI 002E sobre a produção e composição do leite de vacas da raça Holandês em lactação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado na fazenda experimental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste). Foram utilizadas cinco vacas multíparas da raça Holandês, entre a 3ª e 4ª lactação, após o pico de 

produção (86,60 ± 9,07 dias de lactação), com peso corporal médio de 654,00 ± 64,40 kg e produção média inicial 

de 30,20 ± 4,80 kg de leite por dia. 

Os animais foram alocados em um delineamento em quadrado latino 5x5 (cinco tratamentos e cinco 

períodos experimentais com 12 dias de adaptação e seis dias para a coleta de dados). Avaliaram-se substituições 

de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da silagem de milho pela silagem de sorgo forrageiro AGRI 002E na alimentação 

de vacas em lactação. 

Os animais foram ordenhados duas vezes ao dia, às 6:00 e 16:00 horas. A produção de leite (PL) diária 

das vacas foi registrada durante o período de coleta de dados, com auxílio de medidores de fluxo de leite 

acoplados ao equipamento de ordenha. A eficiência de produção de leite (EPL) foi obtida pela produção média de 

leite de cada vaca dividido pela ingestão média de MS em cada período experimental. A produção de leite, 

corrigida para 3,5% de gordura, foi calculada pela equação descrita por Sklan et al. (1992). 

A amostragem de leite para as análises químicas foi realizada no 13° e 14° dias de cada período 

experimental. A amostra de leite individual de cada animal foi composta pela ordenha da manhã (60%) e da tarde 

(40%), totalizando duas amostras por animal por período. O material coletado foi acondicionado em frascos de 

polietileno contendo conservante Bromopol® (2-bromo-2-nitropopano-1,3-diol) e encaminhado para a 

Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), para análise dos teores de 

proteína, gordura, lactose, sólidos totais, sólidos não gordurosos e nitrogênio ureico do leite (NUL). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A produção de leite média (30,19 kg dia

-1
), produção de leite corrigida para 3,5% de gordura     (28,87 kg 

dia
-1

) e a eficiência de produção de leite (1,54) não apresentaram efeito (P>0,05) da substituição da silagem de 

milho pela silagem de sorgo AGRI 002E (Tabela 1). 

Os teores de proteína (28,35 g kg
-1

), gordura (32,34 g kg
-1

), lactose (45,38 g kg
-1

), sólidos totais (115,51 g 

kg
-1

), sólidos não gordurosos (83,18 g kg
-1

) e nitrogênio ureico (14,18 mg dL
-1

) também não foram influenciados 

pelas dietas experimentais (P>0,05). 

Tabela 1. Produção e composição do leite da dieta de vacas em lactação substituindo a silagem de milho pela 

silagem de sorgo 

Variáveis 
Níveis de Substituição P value 

EPM 
    0%      25%     50%     75% 100% L Q 

PL (kg dia
-1

) 31,67 30,37 30,50 29,40 29,00 0,14 0,12 2,20 

EPL 1,57 1,52 1,54 1,53 1,56 0,33 0,55 0,13 

PLCG (kg dia
-1

) 29,68 29,11 29,04 28,38 28,15 0,21 0,33 2,30 

Proteína (g kg
-1

) 28,76 27,70 28,60 28,34 28,36 0,72 0,93 0,61 

Gordura (g kg
-1

) 31,54 32,48 31,72 32,56 33,42 0,57 0,54 2,24 

Lactose (g kg
-1

) 45,66 45,20 45,64 45,44 44,94 0,54 0,52 0,62 

ST (g kg
-1

) 115,54 114,74 115,44 115,82 116,00 0,55 0,60 2,33 

SNG (g kg
-1

) 84,04 82,28 83,72 83,28 82,60 0,87 0,96 0,73 

NUL (mg dL
-1

) 13,78 14,63 14,23 14,02 14,22 0,63 0,65 1,00 

PL: Produção de leite; EPL: Eficiência produção de leite; PLCG: Produção de leite corrigida para gordura (3,5%); ST: 

Sólidos totais; SNG: Sólidos não gordurosos; NUL: Nitrogênio ureico do leite; EPM: Erro Padrão da Média. 

Os resultados para produção de leite, produção corrigida para gordura e a eficiência produtiva de leite são 

condizentes com Oliver et al. (2004), Lusk et al. (1984) e Bernard & Tao (2018), que não observaram diferenças 

para a produção de leite de animais alimentados com silagens de milho e sorgo forrageiro. 

Os teores de proteína do leite, de gordura, de lactose, de sólidos totais e de sólidos não gordurosos 

condizem com os resultados de Lusk et al. (1984), Oliver et al. (2004) e Colombini et al. (2010), apresentando 

dados similares entre as dietas experimentais. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização da silagem de sorgo forrageiro AGRI 002E em substituição total a silagem de milho, não 

alterou a produção e composição do leite. 
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RESUMO 121. PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS ALIMENTADAS COM 

RESÍDUO ÚMIDO DE FECULARIA DE MILHO 
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INTRODUÇÃO: 
Na produção de leite no Brasil há propriedades que buscam utilizar alimentos alternativos capazes de 

minimizar os custos de produção e a dependência de insumos externos, como resíduos ou subprodutos da 

agricultura, especialmente, produtores que dependem da renda proveniente do leite. 

No processo industrial e agroindustrial a geração de resíduos permite estabelecer uma conectividade entre 

indústria e pecuária, reduzindo problemas ambientais e sendo economicamente eficiente na produção animal. 

O resíduo de fecularia de milho é obtido através da extração do amido em decorrência de ação física por 

meio da utilização de maceradores e da decantação do grão de milho, proporcionando assim uma separação do 

amido do restante da massa, assim a massa ou bagaço de resíduo de fecularia resulta em um resíduo sólido 

composto pelo material fibroso do grão de milho.  

O uso do resíduo de fecularia de milho pode ser utilizado bem como na forma úmida ou seca depende das 

disponibilidades, do custo da logística até a propriedade, no entanto é necessário levar em consideração o preço 

do produto na fábrica, o custo do frete e o custo do seu armazenamento. Aliado a isso, também é necessário 

compreender a melhor forma de utilização desse resíduo fibroso em inclusão ou substituição parcial a cereais 

comumente utilizados nas dietas a fim de se obter informações sobre esse novo subproduto para a alimentação 

animal. Com isso objetivou-se avaliar a inclusão do resíduo úmido de fecularia de milho (RUFM)  sobre a 

produção e composição do leite de vacas da raça Holandês em lactação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi conduzido na fazenda experimental Prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos Pessoa da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).  

O resíduo úmido de fecularia de milho (RUFM) utilizado apresentava se na forma in natura e úmida. O 

transporte do resíduo bem como seu armazenamento foi em silos tipo Bags (tecido de polipropileno de alta 

resistência contendo um envelopamento interno de uma manta plástica evitando uma possível entrada de ar). 

 Foram utilizadas cinco vacas da raça Holandês, primíparas, após o pico de produção (±70 dias de 

lactação), com peso corporal médio de 622±95 kg e produção inicial média de 33±8 kg/dia de leite. Os animais 

foram distribuídos em um delineamento experimental em quadrado latino 5x5, com cinco tratamentos e cinco 

períodos experimentais de 21 dias, sendo os primeiros 14 dias destinados à adaptação a dieta e 7 dias para a coleta 

de dados. Os tratamentos testados foram níveis de inclusão de 0%, 7,5%, 15%, 22,5% e 30% de RUFM na 

matéria seca na dieta.  

Coletou se amostras de leite no 15° e 16° dia de cada período experimental, as quais foram compostas 

pela ordenha da manhã e da tarde nas proporções de 60% e 40%, respectivamente. Para realizar as análises 

químicas do leite, as amostras foram acondicionadas em frascos de plástico estéreis contendo Bronopol® (2-

bromo2nitropopano1,3diol) e posteriormente realizando  análise de contagem de células somáticas, gordura, 

proteína, lactose, sólidos totais e nitrogênio úrico do leite (NUL) sendo as mesmas encaminhadas e analisadas no 

Laboratório do Programa de Análises do Rebanho Leiteiro do Paraná (PARLPR), pertencente à Associação 

Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandês (APCBRH) em caixa isotérmica com gelo, mantendo a 

temperatura abaixo de 7°C.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Para os valores de produção de leite, produção de leite corrigida para energia, eficiência de produção de 

leite corrigida para energia, teores de gordura, lactose e sólidos totais não foram influenciados (P>0,05) pela 

inclusão de resíduo úmido de fecularia de milho da dieta. 

Tabela 1. Produção e composição do leite de vacas da raça Holandês após o pico de lactação, recebendo dietas, 

contendo resíduo úmido de fecularia de milho em inclusão na dieta total. 

Variáveis 
Níveis de inclusão de RUFM (%) 

EPM 
Valor de 

P 

Contraste 

0 7,5 15 22,5 30 Linear Quad.. 

PL (kg/d)
1
 29,85 31,05 31,07 32,05 32,05 2,167 0,407 0,074 0,667 

PLCE (kg/d)
2
 28,55 28,24 29,18 29,61 28,42 1,578 0,791 0,608 0,509 

EPLCE
3
  1,40   1,41   1,45   1,45   1,57 0,088 0,225 0,041 0,401 

Gordura (g/kg) 34,82 30,80 33,33 32,77 29,97 1,974 0,112 0,079 0,894 

Proteína (g/kg) 30,85 31,71 30,18 30,48 29,71 1,390 0,093 0,036 0,434 

Caseína (g/kg) 24,53 24,44 23,82 24,29 23,52 1,268 0,229 0,065 0,834 

Lactose (g/kg) 46,35 45,23 46,54 45,81 46,71 1,254 0,502 0,535 0,422 

ST (g/kg)
4
  120,65 120,41 119,81 118,21 114,61 3,594 0,189 0,031 0,286 

NUL (mg/dL)
5
 16,01 16,18 16,91 17,91 20,17 1,478 0,133 0,017 0,323 

  ¹PL: Produção de Leite; 
2
PLCE: Produção de Leite Corrigida para energia; 

3
EPL: Eficiência de produção de leite corrigida 

para energia
4
ST: Sólidos totais:

5
NUL: Nitrogênio úreico no leite  

 Os teores de proteína apresentaram tendência linear decrescente (P=0,093) com a inclusão de níveis de 

resíduo úmido de fecularia de milho na dieta de vacas lactantes. O teor de proteína é de extrema importância, pois 

suas concentrações afetam diretamente de forma de aumentar ou diminuir o rendimento dos derivados do leite, 

vale assim ressaltar que a inclusão do RUFM pode ser utilizada associada a outro ingrediente nas dietas sem que 

ocorra alteração nos teores de proteína.  

Os valores de NUL não foram influenciados pelos níveis de inclusão de RUFM sendo que os valores 

referentes aos tratamentos com 0, 7,5 e 15% de RUFM foram próximos da faixa de 10 a 16 mg/dL descrita por 

Jonker et al. (1998) como ideal. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização do resíduo úmido de fecularia de milho pode ser utilizada em inclusão na dieta de vacas 

primíparas em lactação em até 30% mantendo se a produção estável.  
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RESUMO 122. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, LACTOFERMENTAÇÃO E REDUTASE DE 

LEITE CRU REFRIGERADO DESTINADO A PRODUÇÃO DE QUEIJOS: EM ACORDO COM A 

NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA? 
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INTRODUÇÃO: 
Leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos 

estabelecimentos de leite e derivados sob serviço de inspeção oficial (BRASIL, 2018). A composição do leite 

varia conforme fatores genéticos (espécie e raça), fases de lactação, e também por fatores externos como estação 

do ano e alimentação do animal (RENHE et al., 2019). A composição do leite interfere diretamente na qualidade 

do queijo produzido a partir dele, seja nas características sensoriais (FRÉTIN et al., 2018), e também de textura 

(GÁRCIA-GOMES et al., 2019; LEMICHHANE, KELLY e SHEEHAN, 2018). Na indústria de queijos, dois 

testes não oficiais podem ser aplicados a fim de se estimar a qualidade do leite cru, correspondendo a 

lactofermentação e redutase. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros físico-químicos e estimar a qualidade microbiológica e 

de coágulo formado, de leite cru refrigerado destinado a fabricação de queijos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
As análises físico-químicas e os testes de lactofermentação e redutase foram realizados no laboratório de 

Controle Físico-químico do Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (NATA) - RJ, seguindo os 

procedimentos analíticos oficiais preconizados pela Instrução Normativa nº 68 (BRASIL, 2006) e os resultados 

obtidos foram comparados com o estabelecido pela Instrução Normativa nº 76 (BRASIL, 2018). 

As amostras de leite cru refrigerado foram recebidas de fazendas da cidade de Casimiro de Abreu – Rio de 

Janeiro, entre os períodos de fevereiro a  julho de 2019, totalizando 15 amostras. Para a realização das análises as 

amostras foram coletadas de galões de polietileno com capacidade para 50 litros, sendo homogeneizadas 

manualmente por 3 minutos com auxílio de um agitador inox. Foram coletados então 1.000mL de leite com 

auxílio de um coletor em inox.  As amostras foram postas em frascos higienizados e esterilizados, e encaminhadas 

imediatamente para o laboratório em caixas isotérmicas com gelo reciclável para a realização das análises. 

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, correspondendo a teor de gordura, teor (g) de ácido 

lático em 100mL, densidade, crioscopia, Extrato Seco Total (EST), Extrato Seco Desengordurado (ESD), e 

também estabilidade ao alizarol. Os métodos utilizados foram o de butirômetro de Gerber, acidez titulável 

(método Dornic), termolactodensímetro à 15ºC, determinação do ponto de congelamento através do criscópio 

eletrônico, disco de Ackermann e prova do alizarol na concentração de 72%, respectivamente (BRASIL, 2006). 

Para o teste de lactofermentação, 10mL de leite foi adicionado em tubo esterilizado e incubado a 35ºC por 24 

horas. No teste de redutase, 10mL de leite foi misturado com 1mL de corante azul de metileno, essa mistura foi 

então incubada a 35ºC, e foram realizadas viragens no tubo a cada 15 minutos, até que se observasse que a 

mistura voltou para a cor original do leite. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Quanto ao teor de gordura, todas amostras obtiveram valores de média dentro do preconizado pela 

legislação em vigor (BRASIL, 2018), com destaque para as amostras 5, 6, 10 e 11 que tiveram valores acima de 

4% de matéria gorda, sendo este um componente importante para enaltecer a característica sensorial do queijo 

(VYHMEISTER et al., 2019). Valores de acidez e densidade, também em concordância com o descrito na 

Instrução Normativa nº76. No índice crioscópico, 100% das amostras estiveram dentro do intervalo permitido, 

que é de -0,530ºH à -0,555ºH, essa análise se torna importante para detectar presença fraude por adição de água 

no leite, que visa aumentar o seu volume (BREITENBACH, RODRIGUES e BRANDÃO, 2018). Valores de EST 

ficaram acima do preconizado (11,4%), já no ESD, 20% das amostras estavam abaixo do exigido pela legislação. 

A estabilidade térmica do leite interfere diretamente no processo tecnológico (Dhungana et al., 2019), desta 

forma, todas as amostras se apresentaram estáveis após contato com solução de alizarol 72%. 

Na lactofermentação, 20% das amostras apresentaram coágulo esponjoso após a incubação, o que pode 

ser indício de contaminação excessiva por bactérias do grupo coliformes, que são indicativos da falta de higiene 

no local de ordenha, dos utensílios utilizados, e falhas do manipulador durante a etapa de obtenção do leite 

(METZ, SHEEHAN e FENG, 2019), gerando problemas tecnológicos, além de ser prejudicial para saúde do 

consumidor (CLAEYS et al., 2013; GODZISZEWSKA et al., 2018). Já na redutase, o tempo de redução do 

corante azul de metileno ocorreu entre 03h30min e 05h4min. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A composição físico-química do leite utilizado na produção de queijos, bem como sua carga bacteriana, 

são fatores que afetam diretamente na qualidade e rendimento do produto final. Por conta disso, as análises de 

rotina preconizadas pela legislação, bem como as não oficiais, são importantes para se controlar a matéria prima, 

garantindo assim o processamento de um produto de qualidade.  As amostras analisadas neste trabalho atenderam 

quase que na totalidade os valores preconizados pela legislação, mostrando assim, ser uma boa matéria prima para 

o a fabricação de queijos.  
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INTRODUÇÃO: 
A mastite é a doença mais prevalente em rebanhos leiteiros no mundo todo, resultando em prejuízos 

econômicos, comprometimento do bem-estar animal, e risco à saúde pública, sendo a principal razão do uso de 

antimicrobianos. A eficácia dos glicocorticoides na terapia intramamária (IMM) de mastite clínica (MC) não está 

bem esclarecida na literatura, porém, alguns pesquisadores têm investigado e demonstraram, em condições 

experimentais, que a sua utilização pode contribuir para a cura clínica e bacteriológica, além de aliviar os sinais 

clínicos da inflamação (ANDERSON e HUNT, 1989; SIPKA et al., 2013; WELLNITZ et al., 2014). Entretanto, é 

importante notar que até o momento, os estudos com glicocorticoides foram realizados em vacas infectadas 

experimentalmente, ou seja, os tratamentos foram instituídos anteriormente ao aparecimento dos sinais clínicos, 

possibilitando maior probabilidade de prevenção de reações inflamatórias indesejáveis na glândula mamária 

(GM), diferentemente do que ocorre em casos naturais. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia 

da associação de cefoperazona e prednisolona no tratamento de casos naturais de MC durante a lactação, testando 

a hipótese de que o tratamento IMM de MC com cefoperazona e prednisolona resultará em maiores taxas de cura 

bacteriológica e clínica, assim como retorno mais rápido da contagem de células somáticas (CCS) ao nível basal, 

do que o tratamento IMM com apenas cefoperazona.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo foi um ensaio clínico randomizado, em paralelo. Dez fazendas com predominância da raça 

holandesa, situadas em SP e MG foram utilizadas. Vacas foram elegíveis para inclusão se apresentassem casos de 

MC leve ou moderada, e se não tivessem sido tratadas com antimicrobianos em até 15 dias antes da ocorrência do 

caso. Casos de MC foram identificados pelos colaboradores por meio de exame visual do leite e da GM, e em 

seguida distribuídos aleatoriamente em dois grupos experimentais, sendo: 1) grupo PREDCEFO: quartos 

mamários foram tratados com infusão IMM contendo 250 mg de cefoperazone e 4 mg de prednisolona a cada 

48h, totalizando 2 aplicações e 2) grupo CEFO: quartos foram tratados somente com cefoperazone, conforme 

tratamento do grupo PREDCEFO. Foram coletadas amostras de leite de cada quarto mamário incluído no estudo 

no dia da detecção do caso (D0), e 14 (D14) e 21 (D21) dias após D0, para realização de diagnóstico 

microbiológico e CCS (somente D14 e D21). As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com as 

recomendações do National Mastitis Council (NMC, 1999). Os desfechos do estudo foram: 1) cura 

microbiológica, definida quando houve isolamento de patógenos na amostra do D0, seguido por resultados 

negativos em D14 (cura14) e D21 (cura21); 2) cura clínica, definida como o tempo de retorno (dias) do leite ao 

aspecto normal, em até seis dias após a detecção do caso; 3) CCS em D14 e D21. A unidade de análise foi quarto 

mamário. Regressão logística, análise de sobrevivência e análise de variância com medidas repetidas foram 

utilizadas para comparar a proporção de cura microbiológica, o tempo até a cura clínica, e a CCS média entre 

tratamentos. Para demonstrar que a proporção de cura microbiológica e clínica será maior (20 pontos percentuais) 

no grupo PREDCEFO, 91 quartos por grupo são necessários.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Até o momento, incluiu-se 73 (54,9%) e 60 (45,11%) casos de MC nos grupos PREDCEFO e CEFO, 

respectivamente. 30,1% e 30,0% dos casos foram moderados nos grupos PREDCEFO e CEFO, respectivamente. 

Dos 133 casos, os resultados da cultura microbiológica realizada em D0 foram: negativa = 37,6%; Estafilococos 
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coagulase-negativa = 16,8%; coliformes = 16%; Enterococcus spp = 8%; outros = 5,6%; estreptococos ambientais 

= 4,8%; Corynebacterium bovis = 4%; Streptococcus agalactiae = 3,2%; Staphylococcus aureus = 1,6%; levedura 

= 1,6% e contaminadas = 0,8%. Observou-se, numericamente, que houve maior risco de cura clínica até o 6º dia 

pós-caso e maior risco de cura microbiológica em D14, assim como menor tempo até a cura clínica e CCS em 

D14 e D21 no grupo PREDCEFO, em relação ao grupo CEFO, sugerindo possíveis efeitos benéficos da 

prednisolona em casos naturais de MC (Tabela 1). Os efeitos observados podem ser devidos à supressão da 

resposta imune exacerbada que ocorre na GM em casos de mastite. Um estudo prévio (SIPKA et al., 2013) 

utilizando infecção IMM experimental com Escherichia coli, mostrou que a prednisolona produziu efeito 

sinérgico quando administrada com cefapirina IMM, resultando em redução da permeabilidade vascular, do 

recrutamento e concentração de leucócitos nos tecidos da GM e no leite, e da concentração de mediadores da 

cadeia inflamatória, contribuindo assim para o restabelecimento mais rápido da qualidade do leite. Entretanto, as 

diferenças encontradas não foram estatisticamente significantes; é necessário atingir o tamanho planejado da 

amostra para que haja adequado poder estatístico.  

Tabela 1. Comparação dos desfechos estudados entre os grupos experimentais. 

 
CEFO

1
 PREDCEFO

1
 Valor-P 

Tempo mediano até a cura clínica (dias) 4 (0,5-6) 3 (0,5-6) 0,08 

CCS D14 (x 1000 células/mL) 127 (69,0 - 1510,0) 122,5 (69,0 - 1970,0) 0,82 

CCS D21 (x 1000 células/mL) 108 (69,0 - 1970,0) 98 (69,0 - 1970,0) 0,60 

Cura microbiológica D14 (%) 56,52% (13/23) 64,71% (22/34) 0,53 

Cura microbiológica D21 (%) 69,57% (16/23) 61,76% (21/34) 0,54 

Cura clínica até o 6º dia (%) 82,00% (41/50) 90,48% (57/63) 0,19 

¹ PREDCEFO: quartos mamários foram tratados com infusão IMM contendo cefoperazona e prednisolona a cada 48h, 

totalizando 2 aplicações; CEFO: tratados somente com cefoperazone, conforme o grupo PREDCEFO. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As diferenças numéricas observadas preliminarmente sugerem que a adição de prednisolona ao tratamento 

com cefoperazona IMM pode resultar em benefícios para o tratamento de casos naturais de MC, tais como 

redução do tempo até a cura clínica, redução da CCS pós-tratamento, e aumento do risco de cura clínica e 

bacteriológica pós-tratamento, em comparação ao tratamento com somente cefoperazona. No entanto, é 

necessário alcançar o tamanho planejado do estudo para que conclusões válidas possam ser formadas.  
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INTRODUÇÃO: 
A produção brasileira foi de 24,46 bilhões de litros e terminou com aumento de apenas 0,5% na produção 

inspecionada, quando comparado ao ano anterior. 

No Brasil não existe um padrão definido de produção. Cada região do País tem existe diferenças como: 

clima, manejos, disponibilidade de mão-de-obra, preço do leite e insumos, tipos de indústrias. Assim, fica difícil a 

implantação de normativas que padronizem a qualidade do leite.  

Assim como a CCS, influencia negativamente os constituintes do leite, afetando a composição química e 

reduzindo o rendimento no processamento do leite. A contagem de células somáticas (CCS) do leite de uma vaca 

indica de maneira quantitativa o grau de infecção da glândula mamária. 

Os parâmetros utilizados por essa instrução e adotados por programas de qualidade de leite no âmbito 

internacional são os teores de gordura, proteína e sólidos totais, a contagem de células somáticas (CCS) e a 

contagem bacteriana total (CBT), bem como a presença de resíduos de antibióticos.  

O trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do leite cru refrigerado em ordenha mecânica e manual. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os dados foram obtidos de pequenas propriedades rurais da região de Portiguar, litoral do Rio Grande do 

Norte, onde a atividade leiteira. Foi através de questionários realizados diretamente aos produtores. E a coleta das 

amostras de leite refrigerado cru destas propriedades, ocorreram no período de agosto de 2018 a fevereiro de 

2019, em diferentes dias. 

As 161 amostras foram coletadas de 40 tanques individuais e 10 coletivos, sendo que desses foram 

comparados dois tipos de ordenha a mecânica e a manual, em 8 dias diferentes de coletas, no qual foi comparado 

as médias das análises de qualidade físico-química e microbiológica do leite como teor de gordura, proteína, 

lactose, extrato seco desengordurado e sólidos totais. 

Desses tanques o leite cru foi coletado de forma estéril, em frascos de 40 ml. A coleta era realizada com o 

auxílio de uma concha inoxidável e esterilizada após o período de homogeneização. O transporte das amostras foi 

feito dentro de caixas térmicas com gelo e encaminhadas para as análises que foram realizadas pelo laboratório da 

clínica do leite em São Paulo – SP. 

Os dados foram submetidos a análise de variância, com o auxílio do procedimento GLIMMIX do SAS®, 

para os sistemas de ordenha e dias de avaliação como fatores de tratamento, assim como a interação entre estes. 

Em caso de efeito significativo dos métodos de ordenha, procedeu-se a comparação pelo teste F. Para os efeitos 

dos demais fatores, as médias foram comparadas pelo teste Tukey-Kramer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Não foi verificado efeito da interação entre os fatores de tratamento nas variáveis avaliadas. Os teores de 

gordura foram semelhantes para os métodos de ordenha (Tabela 1). 
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Tabela 1. Qualidade do leite cru de rebanhos submetidos à ordenha mecanizada ou manual, da região de Portiguar 

- RN 

Variável N Manual N Mecânica P Valor 

Gordura (%) 86 2,867 75 3,340 0,0001 

Proteína(%) 86 3,217 75 3,319 0,0008 

ESD(%) 86 8,747 75 8,821 0,0832 

Lactose(%) 86 4,505 75 4,474 0,6980 

CCS(x1000 CS/mL) 86 496,976 75 685,040 0,0106 

ST (%) 86 11,613 75 12,149 0,0001 

Para teor de gordura a ordenha mecânica foi maior, observando-se mudança em diferentes dias do período 

do ano (Tabela 2). Assim como nos resultados encontrados por Netto et al. (2009), é o constituinte que mais 

variou, por conta de fatores como a nutrição, visto que no período da seca existe redução no fornecimento de 

alimento volumoso consequentemente reduz o teor de gordura no leite. 

 A proteína teve aumento na ordenha mecânica. Isso pode estar relacionado ao melhor ajuste da dieta 

realizados pelos produtores que possuem ordenha mecanizada. 

Tabela 2. Variação dos constituintes do leite em relação aos dias do ano. 

Dia Gordura Proteína Lactose ST ESD CCSx1000 

15/06 3,889a 3,291ab 4,453a 12,601a 8,767ab 670,380a 

13/08 4,058a 3,182b 4,693a 12,520a 8,663b 709,080a 

27/09 3,814a 3,211b 4,547a 12,600a 8,782ab 544,640a 

02/11 4,998a 3,200b 5,524a 15,680a 8,680b 802,580a 

04/01 1,902d 3,415a 4,598a 11,010b 9,080a 343,180b 

23/01 2,056d 3,249ab 4,432a 11,020b 8,699ab 407,890b 

20/02 1,798d 3,275ab 4,631a 10,900b 8,780ab 371,200b 

04/04 3,509c 3,230ab 4,373a 12,070a 8,636ab 766,420a 

 O sistema manual obteve melhores resultados em CCS, o que pode ter relação com a limpeza das 

tubulações do aparato de ordenha. Netto et al. (2009), que concluem que a ordenha mecânica bem calibrada e 

higienizada são ótimas alternativas para o produtor. 

Para o teor de sólidos totais e extrato seco desengordurado, a ordenha mecânica obteve maiores valores, 

em semelhança a Almeida et al. (2016), caracterizando sistema de produção em cidades de Minas Gerais. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O nível tecnológico aplicado na atividade mostrou influência nas características físico-química do leite. 

Onde a qualidade do leite proveniente da ordenha mecânica tem maior teor de gordura que caracteriza um leite 

com maior rentabilidade na indústria, porém obteve maiores valores em CCS e consequentemente uma menor 

produção animal.  
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INTRODUÇÃO: 
O leite orgânico/agroecológico enquadra-se na Lei 10.831/2003, IN n° 46/2011 e IN n° 17/2014, que 

institui normas técnicas, substâncias e práticas lícitas na produção, armazenamento, rotulagem, transporte, 

certificação, comercialização e fiscalização dos produtos orgânicos brasileiros (BRASIL, 2014), enquanto o 

mercado pratica sobre-preço por qualidade, de 30% a 70% maior comparado ao convencional.  

A demanda por leite e derivados orgânicos cresce entre os consumidores mais exigentes (CORDIOLI et 

al., 2009) que buscam alimentos livres de agrotóxicos, insumos químicos e transgênicos (COMUNELLO, 2010). 

Porém, ainda não é uma realidade nos supermercados brasileiros, entretanto, conforme Manço (2017) a produção 

de leite certificado no Estado do Paraná existe em 20 propriedades, as quais, são pouco conhecidas e em geral 

pequenas unidades de produção, com carências de ordem técnica, tecnológica, de insumos e conhecimento, sem 

estrutura industrial estabelecida, que determina a comercialização da produção sem o justo valor agregado pelo 

seu diferencial de qualidade.  

A Contagem de Células Somáticas (CCS) é um parâmetro de qualidade do leite que está relaciona a saúde 

do animal, principalmente da glândula mamária. Os valores obtidos servem para a detecção de doenças como a 

mastite. Considerando o potencial de agregação de valor pela qualidade diferenciada do leite agroecológico, 

atendendo a demanda de consumidores mais exigentes e a promoção da saúde através de alimentos seguros, 

objetivou-se nessa pesquisa, analisar a qualidade do leite cru refrigerado em sistemas de produção de leite 

agroecológico, a partir da determinação da CCS.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
A pesquisa foi desenvolvida entre outubro de 2017 a abril de 2018, após aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos – CEP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, sob n° 

2.195.250. Foram analisados 22 Sistemas de Produção de Leite Agroecológico (SPL), no Estado do Paraná.   

Os SPL estudados encontram-se distribuídos em 11 municípios de quatro macrorregiões no Estado do 

Paraná, sendo: 12 SPL na região Oeste paranaense, localizados em cinco municípios, a saber, Cascavel, Marechal 

Cândido Rondon, Palotina, São Miguel do Iguaçu e Toledo; 8 SPL na região Centro Sul paranaense em três 

municípios, a saber, Laranjeiras do Sul, Palmital e Rio Bonito do Iguaçu; na região Metropolitana de Curitiba, 1 

SPL no município de Pinhais e na região Noroeste Paranaense e outro no município de Paranacity.   

Para a caracterização e o estudo dos SPL agroecológicos, foram pré-definidas duas categorias conforme a 

lei 10.831/2003, sendo: Orgânicos Certificados (OC) (Produção de leite certificada) e Orgânico Não Certificado 

(ONC) (Propriedade certificada para produção orgânica, porém, a produção de leite não é certificada, mas 

conduzida ecologicamente).  

A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário guia semiestruturado, com a 

finalidade de identificar as condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais dos SPL. Além da coleta de 

dados, foram colhidas amostras de leite diretamente dos locais de armazenamento, tanques de expansão ou 

imersão, ou vasilhas em geladeira, mediante uso de concha de inox higienizada. O leite foi homogeneizado e 70 

mL foi colocado em frasco contendo Bromopol® (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol) para as análises de contagem 
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de células somáticas (CCS). As amostras refrigeradas abaixo de 5°C foram enviadas ao laboratório da Associação 

Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa – APCBRH, para as respectivas análises.   

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica Excel e posteriormente analisados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os sistemas estudados foram caracterizados pelo pequeno número de animais mestiços, entre duas ou 

mais raças. A média de fêmeas ordenhadas no momento das coletas foi de 12,9 nas propriedades Orgânicas 

Certificadas (OC) e 5,4 vacas nas propriedades Orgânicas Não Certificadas (ONC), com média de produção em 

ambas de 9L/leite/dia.  

Nos dois sistemas, a CCS ficou acima da média preconizada pela lN 76/2018 para leite cru refrigerado 

(500.000CS/mL). As OC obtiveram média de 1.102.800 e as ONC 573.800 CS/mL sendo o valor mínimo de 

284.000 e 73.000 e máximo de 2.245.000 e 920.000 CS/mL, respectivamente.   

De acordo com as informações dos produtores, foram registrados problemas frequentes com mastite em 

82% e 55% dos casos, dos quais 64% e 72% não adotam linha de ordenha, enquanto 36% e 55% usam apenas 

sinais visuais para determinar início de tratamento, que é feito com prioritariamente com homeopatia em 91% e 

64% respectivamente para OC e ONC.  

De acordo com os dados analisados, observa-se a necessidade de adequações quanto ao manejo no 

processo de ordenha para fins de identificar animais positivos para mastite, estabelecer ordem de ordenha para 

evitar contaminações entre animais positivos e determinar o início imediato do tratamento.  

Considerando a legislação para a certificação da produção orgânica, a limitação no uso de medicamentos 

químicos pode justificar uma maior proporção de animais com CCS altas nos sistemas certificados, entretanto, a 

homeopatia tem se demonstrado eficiente nos tratamentos das enfermidades de bovinos, desde que, iniciados 

imediatamente após a identificação do problema e com uso de medicamentos adequados para cada caso 

(MÜLLER & FÜLBER, 2014).  

Portanto, é possível afirmar que a maior limitação identificada nos sistemas estudados, está diretamente 

relacionada com a profissionalização dos ordenhadores, para que identifiquem a mastite na fase subclínica e 

determinem os tratamentos adequados, eliminando animais positivos da linha de ordenha e controlando a CCS, 

mantendo níveis adequados aos padrões esperados para leite de boa qualidade.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os padrões de CCS identificados são determinados pela falta de conhecimento técnico no manejo dos 

animais, especialmente na ordenha, sem a adequada identificação da mastite subclínica e imediato tratamento com 

insumos adequados, permitindo sua evolução para condições clínicas.   

Portanto, investimentos em programas de profissionalização dos produtores de leite, podem promover 

significativa melhoria na qualidade do leite agroecológico, atendendo aos padrões adequados de acordo com a 

legislação pertinente, estabelecendo condições saudáveis de vida e trabalho às famílias rurais com a produção de 

leite seguro, enquanto os consumidores têm acesso a leite e derivados de boa qualidade.  
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INTRODUÇÃO: 
A mastite se constitui num processo inflamatório da glândula mamária, de evolução aguda a crônica. Pode 

se apresentar nas formas clínica ou subclínica, conforme se evidencie ou não sinais de inflamação (CENTORBI et 

al., 1992). A forma subclínica apresenta uma maior importância epidemiológica, pois pode 

grassar silenciosamente pelo rebanho sem que sejam percebidas alterações macroscópicas à inspeção do úbere ou 

de sua secreção (BLOOD e RADOSTITIS 1991). 

 A enfermidade manifesta-se de duas formas, clínica e subclínica. A primeira possui sinais evidentes da 

sua manifestação e a segunda exige exames complementares para sua percepção. Também é subdividida de 

acordo com o tipo de agente causador em mastite contagiosa ou ambiental (TYLER e CULLOR, 2006). As 

mastites ambientais são assim denominadas porque os agentes infectantes se encontram normalmente no 

ambiente, sendo os principais agentes destas mastites a Escherichia coli, o Streptococcus dysgalactiae e o 

Streptococcus uberis. Existem, porém, outros agentes menos frequentes como Enterobacter sp, Klebsiella, 

Pseudomonas, Bacillus, Pasteurella, fungos, algas e leveduras (BLOWEY e EDMONDSON, 1999). Dentre estes 

microrganismos, destacam-se os relatos de bactérias do gênero Arcanobacterium sp.  especificamente 

Arcanobacterium pyogenes (MOTTA et al., 2011). Esse trabalho tem como objetivo relatar surto de mastite 

clínica causada por Arcanobacterium pyogenes no extemo oeste de Santa Catarina. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado no Laboratório de Microbiologia (LAMIVET) do Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC – Unidade campus de São Miguel do Oeste), 

com duração de fevereiro de 2018 a julho de 2019, amostras de leite oriundas de 40 propriedades do extremo 

oeste de Santa Catarina, resultando em 1039 amostras. Em cada análise microbiológica foi avaliado a presença ou 

não do patógeno envolvido ou responsável pela mastite bovina. Os procedimentos de coleta e transporte das 

amostras de leite e o isolamento e identificação dos agentes da mastite seguiram as recomendações de NMC 

(2004). As amostras foram semeadas no meio Blood Ágar Base (BAB) acrescido sangue de carneiro (5% a 10%), 

meio enriquecido não seletivo, as placas incubadas, em estufa a 37°C, por 48 horas e em aerobiose. E a 

identificação foi feita empregando-se os testes preliminares catalase, características macroscópicas da colônia, 

microscópica e morfotintoriais (método de coloração de Gram). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
As amostras de leite, oriundas das 40 propriedades do extremo – oeste Catarinense, chegaram ao 

laboratório de Microbiologia Veterinária da UNOESC – São Miguel do Oeste, para cultura microbiológica e 

antibiograma. Tratava-se de casos de mastite clínica. Das 1039 amostras, em 43 foram isoladas Arcanobacterium 

pyogenes, representando 4,14 %.   Na macroscópicas da colônia apresentou, colônias minúsculas transparentes 

com presença de β- hemólise, na microscópica e morfotintoriais observaram-se micro-organismos Gram 

positivos, corineformes e pleomórficos. 

No estudo realizado por Motta et al. (2011) relata que o microrganismo A. pyogenes foi isolado de 26 

dentre 217 animais em lactação, representando 12% de todo o efetivo do plantel, a participação incomum do 

microrganismo sob a forma de surto. Já Wilson et al. (1997) descreveram A. pyogenes em 0,3% das causas de 

mastite em vacas nos EUA. 
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O Arcanobacterim pyogenes são bactérias encontradas basicamente nas membranas da mucosa dos 

animais domésticos (QUINN et al., 2005; MOTTA et al., 2011). As infecções mamárias em vacas causadas por A. 

pyogenes são caracterizadas por processos purulentos. São conhecidas popularmente por "mastite de verão". A 

veiculação do agente para as vacas se dá através de moscas, onde essa proliferação é favorecida em períodos 

quando se destaca altas temperaturas e pluviosidade (MOTTA et al., 2011; RADOSTITS et al., 2007). 

Esse microrganismo acomete principalmente novilhas, vacas no período seco e, menos frequentemente 

vacas lactantes, (SANTOS E FONSECA, 2007). Durante a lactação a infecção ocorre comumente nas primeiras 

semanas pós-parto.  A disseminação do microrganismo pode ocorrer após contaminação do teto e úbere com 

objetos perfurocortantes, por contágio da glândula mamaria por moscas ou até mesmo utensílios de ordenha 

contaminados. (COSTA et al., 2000), sendo que a infecção mamária é mais frequente em locais com excesso de 

umidade, acúmulo de sujidade e de matéria orgânica no ambiente de pré e pós ordenha, caracterizando o 

microrganismo como ambiental na ocorrência de mastite bovina (MOTTA et al., 2011). 

A mastite causada pelo A. pyogenes se caracteriza por apresentar sinais de edema, formação de nódulos, 

presença de pus no leite. Algumas vezes, observa -se sinais sistêmicos, como febre, agalaxia e 

anorexia (RADOSTITS et al., 2007). 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Mastites de apresentação clínicas causadas por Arcanobacterium pyogenes, geralmente são veiculadas 

por moscas ou por utensílios de ordenha contaminados. Sua frequência está relacionada com elevada pluviosidade 

e períodos de elevada temperatura.  

No entanto, dentre as amostras observou - se um número elevado de casos de mastite bovina por A. 

pyogenes acima do que se esperava, pois, esse microrganismo geralmente representa uma pequena quantidade de 

casos de mastite. 
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RESUMO 127. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE CRU NO NOROESTE DO RIO GRANDE 

DO SUL A PARTIR DAS IN 76 E 77 
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INTRODUÇÃO: 
O leite bovino é reconhecido pela grande produção mundial e pelo alto grau de consumo devido à sua 

característica nutricional, sendo caracterizado como um alimento completo e necessário durante todas as fases da 

vida humana. Em 2017 o Brasil ocupou a quarta posição no ranking mundial de produção de leite. A região 

noroeste do Rio Grande do Sul, juntamente com o oeste catarinense e o sudoeste paranaense formam a grande 

bacia leiteira do Brasil. Embora o país apresente grande potencial na produção, a qualidade ainda está aquém do 

recomendável, a evolução da qualidade do leite é lenta e representa uma tarefa complexa. Na cadeia leiteira as 

mudanças para melhoria da qualidade do leite iniciaram-se com a Instrução Normativa nº 51 de 2002 onde houve 

importantes mudanças na coleta e transporte. Em 2011 a publicação da Instrução Normativa nº 62 trouxe 

mudanças nos limites da Contagem Padrão em Placas (CPP) e das Células Somáticas (CCS).   No ano de 2018, 

com nova revisão da IN51, foram publicadas as Instruções Normativas nº 76 e 77 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), onde se mantiveram os padrões de CPP em 300.000UFC/ml, porém visando 

atingir de fato a melhoria da qualidade do leite através da profissionalização do produtor rural. Deste modo, 

objetivou-se avaliar a adequação de sistemas de produção leiteiros de um laticínio da região noroeste do Rio 

Grande do Sul às exigências da CPP para o ano de 2019, perante a Instrução Normativa nº 76 e 77. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os dados colhidos foram de 308 produtores da região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no 

período de janeiro a junho de 2019. As análises mensais de CPP foram realizadas no laboratório SARLE, Serviço 

de Análise de Rebanhos Leiteiros, da Universidade de Passo Fundo (UPF), pertencente a Rede Brasileira de 

Laboratórios de Qualidade de Leite (RBQL). Considerado como método de referência para contagem microbiana 

em leite cru pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CPP baseia-se na inoculação de uma 

alíquota da amostra em um meio de cultura não seletivo, a fim de se obter a contagem total bacteriana presente no 

leite cru em questão. As amostras foram coletadas em frascos estéreis de 40 mL contendo conservante Azidiol®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Foram analisadas 308 amostras de leite por mês, durante os meses de janeiro a junho de 2019. As 

amostras com resultados acima do padrão estabelecido na IN 76/2018 foram: janeiro 220 amostras; fevereiro 206 

amostras; março 202 amostras; abril 182 amostras, maio 165 amostras; e junho 137 amostras, representando 

respectivamente 71,43%; 66,88%; 65,58%; 59,09%; 53,57%; e 44,48%. A IN 76 e 77/2018 consideram o cálculo 

das médias geométricas (ḡ) trimestrais das amostras individuais dos produtores para verificar se estes se 

enquadram no padrão de CPP estabelecido na legislação. Diante disto, foram calculadas as médias geométricas 

dos meses de janeiro, fevereiro e março (1ª ḡ); fevereiro, março e abril (2ª ḡ); março, abril e maio (3ª ḡ); e abril, 

maio e junho (4ª ḡ) que resultou em 225 produtores acima do padrão na 1ª ḡ; 222 na 2ª ḡ; 195 na 3ª ḡ; e 168 na 4ª 

ḡ. A porcentagem de produtores acima do padrão das médias geométricas ficou 73,05% na 1ª ḡ, 72,08% na 2ª ḡ, 

63,31% na 3ª ḡ, e 54,55% na 4ª ḡ. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A cada mês houve uma diminuição dos produtores com resultados individuais acima do padrão. Na média 

geométrica também houve essa melhora gradativa, porém ainda há mais de 50% dos produtores com o leite acima 
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do padrão estabelecido pela IN 76/2018. Isso indica que as orientações aos produtores sobre as Boas Práticas 

Agropecuárias devem continuar de maneira intensa, para que até o mês de outubro, prazo final para 

enquadramento nos padrões da IN 76/2018, se atenda ao estipulado na legislação sem necessidade de interrupção 

da coleta. 
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RESUMO 128. PERFIL DE RESISTÊNCIA DOS ANTIMICROBIANOS CEFAPIRINA E CEFALÔNIO 

EM AMOSTRAS ISOLADAS DE MASTITE BOVINA 
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INTRODUÇÃO: 
Apesar de intensa investigação e da implementação de estratégias visando o controle da mastite ao longo 

de décadas, a mastite bovina continua afetando o gado leiteiro mundialmente, sendo considerada uma 

enfermidade inflamatória de causas multifatoriais (VIGUIER et al., 2009).  

A mastite bovina é considerada um problema de saúde pública, pois gera risco de transmissão de bactérias 

resistentes a humanos, redução da eficácia no tratamento e a transmissão de genes de resistência a outros micro-

organismos, que poderão vir a infetar humanos ou animais (ROCHA et al., 2014). 

Entre os agentes causadores de mastite com maior risco de resistência genética temos Staphylococcus 

aureus e Escherichia coli. Em levantamentos epidemiológicos nacionais e internacionais, estas bactérias estão 

presentes em cerca de 50% das infecções da glândula mamária em bovinos leiteiros (FONSECA e SANTOS, 

2001; SILVA, 2016; FAGUNDES e OLIVEIRA, 2004) 

Objetivou-se avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiana aos antibióticos cefalônio e cefapirina, 

comumente utilizados no tratamento de vacas secas na região oeste de SC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Durante o mês de julho e agosto de 2019 no laboratório de microbiologia da UCEFF Itapiranga/SC foram 

recebidas e processadas 14 amostras de leite bovino com suspeita de mastite, advindas de propriedades do 

extremo oeste de Santa Catarina. Para a realização do isolamento bacteriológico, seguiu-se o método proposto por 

Winn Jr. et al. (2008) e para o Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA) cefapirina e cefalônio utilizou-

se a técnica de disco-difusão em ágar e posterior interpretação conforme a tabela M7-A16 do CLSI (2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Em 14 amostras analisadas em 10 amostras forma isolados Staphylococcus spp. (71,4 %) e quatro 

amostras foram isoladas de Escherichia coli (28,56%), o perfil de sensibilidade dos agentes aos antimicrobianos 

cefalônio e cefapirina está descrito na tabela 01 e tabela 02. 

Tabela 1 – Perfil de sensibilidade de Staphylococcus spp. frente aos antibióticos testados  

Antibióticos                                                 Sensibilidade  

                                                                      

                                                                    Sensível            Intermediário               Resistente  

Cefalônio                                                          90%                        0%                            10% 

 

Cefapirina                                                         90%                        0%                            10% 

Tabela 2 – Perfil de sensibilidade de Escherichia coli frente a antibióticos testados 

Antibióticos                                                Sensibilidade 
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                                                              Sensível            Intermediário            Resistente  

Cefalônio                                                    75%                      0%                          25% 

 

Cefapirina                                                   50%                        0%                         50% 

Segundo Prescott (2013) os beta-lactâmicos, como o cefalônio e a cefapirina, são bactericidas e têm como 

mecanismo de ação, a inibição da atividade das penicilina-bindingm proteins (PBPs), enzimas que são essenciais 

para a síntese da parede bacteriana. Castanheira (2013) aponta a resistências dos antibióticos β-lactâmicos por 4 

mecanismos modificação nas PBP´s, alteração na permeabilidade da membrana citoplasmática, por ação de 

bombas de fluxo e por produção enzimática, a escassez de dados dos mecanismos de resistência dos antibióticos 

cefalônio e a cefapirina no faz acreditar que os mecanismos de resistência das bactérias para esses antibióticos 

sejam os citados. 

A resistência demonstrada em algumas cepas pode ser justificada pelo uso intensivo de preparações 

contendo princípios ativos do grupo β-lactâmicos na rotina veterinária para o tratamento de infecções 

intramamárias em vacas secas ou lactantes, ou mesmo de outras patologias de causas infecciosas em rebanhos 

brasileiros, associada a tempo de tratamento insuficiente ou mesmo tratamento incorretos o que aumenta a pressão 

seletiva das bactérias e gera cepas resistentes.  

Estes resultados apontam a necessidade de se monitorar periodicamente o perfil de suscetibilidade dos 

diferentes micro-organismos envolvidos na etiologia da mastite bovina, visando acompanhar a evolução dos 

índices de resistência e para a escolha das drogas mais adequadas a serem utilizadas, preventiva e 

terapeuticamente. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos apontaram variação nos perfis de resistência dos isolados 

avaliados indicando que os princípios ativos de vaca seca cefalônio e cefapirina ainda são eficazes no tratamento 

de vaca seca. 
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RESUMO 129. INTERFERÊNCIA DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS SOBRE A LACTOSE 

EM REBANHO LEITEIROS DO OESTE CATARINENSE AO LONGO DO ANO 
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INTRODUÇÃO: 
Cada vez mais a contagem de células somáticas (CCS) no leite “in natura” vem sendo mundialmente 

empregada no diagnóstico da saúde da glândula mamária e no monitoramento da qualidade do leite que chega as 

indústrias de lácteos e derivados. A função das células somáticas no úbere compreende combater microrganismos 

invasores e auxiliar na reparação dos tecidos secretores de leite, danificados pela infecção e inflamação 

(ARRUDA et al., 2017). A CCS é mensurada a partir de amostras de leite cru coletadas diretamente do tanque de 

resfriamento, e seu resultado é utilizado como um dos indicadores de monitoramento da qualidade do leite dos 

rebanhos controlados.  

Além da CCS, outras análises que compõe a bateria de monitoramento da qualidade do leite estão citadas 

na IN 76/MAPA, publicada em 30/11/2018: Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, ESD (Extrato Seco 

Desengordurado), CPP (Contagem Padrão em Placas), Acidez, Estabilidade ao Alizarol e Densidade Relativa. 

Dentre estes indicadores de qualidade, a Lactose é uma preocupação eminente, devido à alta ocorrência de 

amostras de leite com teores abaixo do mínimo estabelecido na legislação vigente. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar os efeitos da CCS correlacionados os teores de Lactose encontrados sendo ambos comparados aos índices 

ideais citados na IN 76/MAPA. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram analisadas 1235 amostras de leite “in natura” coletadas de tanques resfriadores de propriedades da 

região Oeste de Santa Catarina, no período de janeiro a dezembro de 2018, sendo as coletas realizadas 

mensalmente conforme a legislação estabelece, e as análises processadas em laboratório cadastrado na rede oficial 

de controle de qualidade do leite homologada pelo MAPA. Os produtores que tiveram suas análises realizadas e 

apresentadas neste trabalho, comercializavam seu leite com uma Indústria de Lácteos submetida ao Serviço de 

Inspeção Federal - SIF, no Estado de Santa Catarina, a qual nos permitiu acesso a estes dados. 

Neste estudo, a CCS foi dividida em 4 faixas, sendo elas: Faixa A (até 199.000 células/mL), Faixa B (de 

200.000 a 499.000 células/mL), Faixa C (de 500.000 a 1.499.000 células/mL), e Faixa D (acima de 1.500.000 

células/mL), portanto as faixas 1 e 2 estão em conformidade com a legislação vigente (abaixo de 500.000 

células/mL), e as faixas C e D acima do limite estabelecido como tolerável. 

Para avaliação da Lactose foi utilizado as médias mensais levando em consideração as faixas de CCS 

acima descritas, levando-se em consideração o limite ideal mínimo de 4.3 g/100g, conforme citado na IN 76 do 

MAPA.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Observou-se que há uma redução do teor de lactose à medida que a CCS, também se observou que em 

nenhum momento houve baixas de Lactose inferiores ao limite de 4.3 g/100g, e apenas no mês de abril houve 

uma baixa mais acentuada chegando próximo a linha limite. Já nas faixas C e D aonde os valores de CCS 

encontram-se acima da exigência da legislação, observou-se que na faixa C, durante os meses de março, abril e 

maio a lactose permaneceu abaixo do limite de 4.3 g/100g, e na faixa D a lactose esteve abaixo do valor limite da 

legislação por 10 meses do ano, salvos janeiro e setembro aonde esteve no limite mínimo. 
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Em todas as faixas foi observado declinou nas médias mensais de lactose nos meses de abril e maio, 

período este marcado pela transição das pastagens perenes de verão para anuais de inverno, onde se observa um 

vazio forrageiro característico na região estudada. 

Tais resultados ressaltam a importância do trabalho técnico preventivo e orientativo, no ajuste do manejo 

sanitário e nutricional das propriedades nos diferentes sistemas de produção e estações do ano, para a obtenção de 

leite com alta qualidade.  

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As análises retratam com clareza o alto percentual de desconformidade dos indicadores de CCS e Lactose 

quando comparados ao estabelecido na legislação. Propriedades com CCS acima do permitido pela legislação 

vigente tem maior probabilidade de não atingirem os limites legais de lactose e este risco aumenta em períodos de 

escassez alimentar. 
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INTRODUÇÃO: 

No Brasil, a Instrução Normativa 76 - 2018 do MAPA define os parâmetros de qualidade e identidade do 

leite cru refrigerado avaliando seus componentes físico-químicos e celulares. Para atender esta demanda é 

obrigatório que todas as unidades de beneficiamento de leite, principalmente aquelas que estão sob sistemas de 

inspeção federal (SIF) realizem uma amostragem mensal do leite de cada fazenda produtora para determinar os 

parâmetros de qualidade. A conservação adequada das amostras é um ponto de extrema importância para 

credibilidade dos resultados analíticos, dessa forma, todas as amostras que chegam aos laboratórios da RBQL 

devem obedecer alguns preceitos para as condições de recebimento das amostras, como temperatura, tempo de 

conservação e utilização de conservantes. Os conservantes objetivam prevenir o desenvolvimento microbiológico 

que é responsável pelo consumo da gordura, proteína e da lactose, e desta forma comprometendo o resultado 

analítico e por vezes, inviabilizando a realização das análises devido a coagulação do leite (SANTOS e 

BARBANO, 2003). O mínimo exigido de um conservante, é que este mantenha as características originais da 

amostra assegurando sua estabilidade desde o momento da coleta à análise e, que suas substâncias não alterem o 

resultado do procedimento de teste (KROGER, 1965). O presente trabalho tem por objetivo avaliar a composição 

proteica de amostras de leite cru, submetido a diferentes temperaturas, tempo de armazenamento e com a presença 

e ausência de conservantes. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

O experimento foi realizado em outubro de 2018. O leite utilizado foi coletado em duas fazendas 

comerciais de produção leiteira localizadas no noroeste do Rio Grande do Sul. As fazendas são caracterizadas por 

apresentarem diferentes níveis de contagem de células somáticas (CCS) e contagem padrão em placas (CPP). O 

G1 apresentou   175.000 CS/mL e 30.578 UFC/mL e o G2 apresentou 285.000 CS/mL e 807.397 UFC/mL. Foram 

coletados 22 litros de leite cru refrigerado, oriundos do tanque de refrigeração. A coleta foi realizada no período 

da manhã e os tanques continham leite produzido num intervalo de 24 horas. Posteriormente, as amostras foram 

acondicionadas e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Rebanhos Leiteiros (SARLE), do Centro de 

Pesquisa em Alimentação (CEPA), da Universidade de Passo Fundo (UPF). No laboratório, o leite foi 

homogeneizado e fracionado em 176 alíquotas de 40mL. As variáveis independentes foram: dois locais da coleta, 

quatro formas de conservação, três temperatura e seis tempos. Para avaliação dos conservantes utilizou-se os 

seguintes tratamentos: 1 - Sem conservantes (SC), 2 - Bronolat (0,3 g de natamicina + 8mg de 2- bromo-2-

nitropropan-1,3-diol), 3 – Brononata (natamicina + 2- bromo-2-nitropropan-1,3-diol) e 4 – Bronopol (2- bromo-2-

nitropropan-1,3-diol). Após a dissolução total dos conservantes, as amostras foram acondicionadas em três faixas 

de temperatura: 4, 10 e 25°C (temperatura ambiente) durante 15 dias. Os dias analisados foram: dia um, sendo 

considerado o dia de preparo das amostras, e dias dois, oito, nove, onze e quinze. O Software SISVAR foi 

utilizado para análise estatística dos dados, ao nível de significância de p <0,05. Os resultados dos parâmetros de 

qualidade do leite foram analisados estatisticamente usando como fatores produtor, conservante, tempo e 

temperatura em uma análise de variância (ANOVA) de quatro vias, além das interações dos mesmos, seguido por 

teste post-hoc de Tukey. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No primeiro dia de análise o teor de proteína do leite não foi influenciado pela presença/ausência dos 

conservantes e pela temperatura de armazenamento. Quando o leite for analisado em até 24 horas a partir da 

coleta, não há necessidade do uso de conservantes químicos. No Brasil, é obrigatório a coleta de amostras com a 

presença de conservantes independentemente do intervalo de tempo entre a coleta e a análise. Uma das 

justificativas, além da conservação da amostra, poderia ser atribuída a calibração dos equipamentos, que estão 

ajustados para a análise de leite com presença de conservantes (ZÁJAC et al., 2016). Nossos resultados 

demostraram que os três conservantes testados não apresentam diferenças nos resultados de calibração dos 

equipamentos. 

Na temperatura de 4°C, para os G1 e G2, foi possível analisar amostras sem conservantes por onze dias e 

quando adicionadas de bronolat, brononata e bronopol por quinze dias sem alteração nos teores de proteína. Estes 

resultados reforçam a importância da temperatura na conservação das amostras, como o leite é composto por 

nutrientes que favorecem a multiplicação microbiológica, o controle da população pode ser realizado 

emtemperatura de 4°C. 

Na temperatura de 10°C as amostras do G1 e G2 sem conservantes, coagularam a partir do segundo dia, 

enquanto aquelas que receberam conservantes ficaram aptas para análise por 15 dias. Na temperatura ambiente, as 

amostras do G1 e G2 que não receberam os conservantes ficaram aptas a serem analisadas por apenas um dia. 

Ainda nessa temperatura, no G1 e G2 que receberam os conservantes a análise foi possível ser realizada por 

quinze dias e por onze dias respectivamente sem alterações nos teores de proteína. Os conservantes bronolat, 

brononata e bronopol não apresentaram diferenças quando a capacidade de conservação e nos resultados de 

proteína cumprindo seu objetivo, porém em amostras com CCS e CPP mais elevadas a possível ação celular 

deteriora a amostra em um período menor de tempo mesmo na presença de conservantes. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Amostras conservadas a 4° C apresentaram-se viáveis por 11 dias sem alterações nos teores de proteína. 

Os conservantes Bronolat, Brononata e Bronopol apresentaram resultados iguais quanto à capacidade de 

conservação, mantendo estáveis os teores de proteína. A CCS e CPP diminui o tempo de conservação das 

amostras mesmo na presença de conservantes.  
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INTRODUÇÃO: 

A Instrução Normativa 76 - 2018 do MAPA fixa a identidade e as características de qualidade do leite cru 

refrigerado no Brasil avaliando seus componentes físico-químicos e celulares (BRASIL, 2018). A definição de 

procedimentos para a coleta e transporte de amostras, garante a fidelidade dos resultados das análises de leite, 

devendo ser observado também o modelo de frasco, conservante e as condições de acondicionamento das 

amostras assim como o tempo transcorrido entre coleta e análise no laboratório (BRITO et al., 2007). As normas 

técnicas dos laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade do leite (RBQL) admitem que amostras adicionadas de 

conservante cheguem ao laboratório em período que não ultrapasse 4 dias a partir da data de coleta (ALMEIDA et 

al., 2016). Dessa forma, o mínimo exigido de um conservante, é que mantenha as características originais, 

assegurando sua estabilidade desde o momento da ordenha à análise e, que suas substâncias não alterem o 

resultado do teste (KROGER, 1965). Atualmente, se busca conservantes químicos eficientes para amostras de 

leite, bem como ajustes nos procedimentos laboratoriais que resultem na manutenção da qualidade das amostras 

de leite, desde a fazenda até o laboratório. O presente trabalho teve o objetivo de testar a eficiência de 

conservantes químicos disponíveis no Brasil para análise de contagem de células somática (CCS). 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

O experimento foi realizado em outubro de 2018. O leite utilizado foi coletado em duas fazendas 

comerciais de produção leiteira localizadas no noroeste do Rio Grande do Sul. As fazendas são caracterizadas por 

apresentarem diferentes níveis de CCS e contagem padrão em placas (CPP). O G1 apresentou 175.000 CS/mL e 

30.578 UFC/mL e G2 apresentou 285.000 CS/mL e 807.397 UFC/mL. Foram coletados 22 litros de leite cru 

refrigerado, oriundos do tanque de refrigeração. A coleta foi realizada no período da manhã e os tanques 

continham leite produzido num intervalo de 24 horas. Posteriormente, as amostras foram acondicionadas e 

encaminhadas ao Laboratório de Análise de Rebanhos Leiteiros (SARLE), do Centro de Pesquisa em 

Alimentação (CEPA), da Universidade de Passo Fundo (UPF). No laboratório, o leite foi homogeneizado e em 

seguida fracionado em 176 alíquotas de 40mL. As variáveis independentes foram: dois locais da coleta, quatro 

formas de conservação, três temperatura e seis tempos. Para avaliação dos conservantes foram realizados os 

seguintes tratamentos: 1 - Sem conservantes (SC), 2 - Bronolat (0,3 g de natamicina + 8mg de 2- bromo-2-

nitropropan-1,3-diol), 3 – Brononata (natamicina + 2- bromo-2-nitropropan-1,3-diol) e 4 – Bronopol (2- bromo-2-

nitropropan-1,3-diol). Após a dissolução total dos conservante, as amostras foram acondicionadas em três faixas 

de temperatura: 4, 10 e 25°C (temperatura ambiente) durante 15 dias. Os dias analisados foram: dia um, sendo 

considerado o dia de preparo das amostras, e dias dois, oito, nove, onze e quinze. O Software SISVAR foi 



390                                                                                                            Anais do VIII Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 

11 a 13 de setembro de 2019 – Lages-SC 

 

 

Comprometimento com a Promoção da Qualidade do Leite no Brasil 

utilizado para análise estatística dos dados, ao nível de significância de p <0,05. Os resultados dos parâmetros de 

qualidade do leite foram analisados estatisticamente usando como fatores produtor, conservante, tempo e 

temperatura em uma análise de variância (ANOVA) de quatro vias, além das interações dos mesmos, seguido por 

teste post-hoc de Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No primeiro dia de análise a contagem de células somáticas não foi influenciada pela presença/ausência 

dos conservantes e pela temperatura de armazenamento. Quando o leite for analisado em até 24 horas a partir da 

coleta, não há necessidade do uso de conservantes químicos. No Brasil, é obrigatório a coleta de amostras com a 

presença de conservantes independentemente do intervalo de tempo entre a coleta e a análise. Na temperatura de 

4°C o G1, foi possível analisar amostras sem conservantes por onze dias e quando adicionadas de bronolat, 

brononata e bronopol por quinze dias mantendo estável a CCS. No G2, as amostras mantidas a 4°C e sem 

conservantes puderam ser analisadas por onze dias, porém a CCS manteve-se estável somente no primeiro e 

segundo dia de análise. Com o passar dos dias houve diminuição significativa da CCS e no décimo quinto dia 

ocorreu coagulação da amostra. Nessa mesma temperatura e G2, quando adicionadas de bronolat, brononata e 

bronopol foi possível analisar as amostras por quinze dias mantendo os níveis de CCS estáveis. Na temperatura de 

10°C as amostras do G1 e G2 sem conservantes, coagularam a partir do segundo dia, enquanto aquelas que 

receberam conservantes ficaram aptas para análise por 15 dias. Na temperatura ambiente, as amostras do G1 que 

não receberam o conservante ficaram aptas a serem analisadas por apenas um dia, enquanto aquelas que 

receberam os conservantes permitiram a análise por quinze dias. Para as amostras do grupo G2, mantidas em 

temperatura ambiente e sem conservantes, as análises foram realizadas somente até o primeiro dia de 

armazenamento devido a coagulação das amostras, enquanto que as amostras adicionadas de conservantes foram 

possíveis serem analisadas até o décimo primeiro dia, mantendo estável os níveis de CCS. Os conservantes não 

apresentaram diferenças quanto a capacidade de conservação e nos resultados de CCS cumprindo seu objetivo, 

porém em amostras com CCS e CPP mais elevadas a possível ação celular deteriora a amostra em um período 

menor de tempo mesmo na presença de conservantes. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Amostras conservadas a 4° C e sem conservantes apresentaram-se viáveis por 11 dias sem alterações nos 

níveis de CCS no G1. No G2 mantido a 4°C e sem conservantes, a CCS manteve-se estável somente por dois dias 

e após, houve redução gradativa. Os conservantes Bronolat, Brononata e Bronopol apresentaram resultados iguais 

quanto à capacidade de conservação, mantendo estáveis os níveis de CCS. A CCS e CPP diminui o tempo de 

conservação das amostras mesmo na presença de conservantes.  
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INTRODUÇÃO: 
A Instrução Normativa 76 - 2018 do MAPA fixa a identidade e as características de qualidade do leite cru 

refrigerado no Brasil avaliando seus componentes físico-químicos e celulares tornando obrigatória uma coleta 

mensal de cada produtor (BRASIL, 2018). As indústrias laticinistas por sua vez, podem utilizar os resultados dos 

teores de gordura do leite os programas de pagamento por qualidade (CORRÊA, 2010). As amostras coletadas nas 

fazendas devem chegar a Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do Leite (RBQL) em condições que 

representem a composição original do leite obtida no momento da coleta nos tanques refrigeradores das fazendas. 

Para garantir a manutenção das características química e celulares, o MAPA orienta que as amostras sejam 

acrescidas de conservantes e que cheguem ao laboratório num período que não deve ultrapassar 4 dias a partir da 

data da coleta. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o teor de gordura de amostras de leite cru, submetido a 

diferentes temperaturas, tempo de armazenamento e com a presença e ausência de conservantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado em outubro de 2018. O leite utilizado foi coletado em duas fazendas 

comerciais de produção leiteira localizadas no noroeste do Rio Grande do Sul. As fazendas foram diferentes para 

os níveis de contagem de células somáticas (CCS) e contagem padrão em placas (CPP). O G1 apresentou 175.000 

cs/mL e 30.578 UFC/mL e o G2 apresentou 285.000 CS/mL e 807.397 UFC/mL. De cada fazenda foram 

coletados 22 litros de leite cru refrigerado, oriundos do tanque de refrigeração. A coleta foi realizada no período 

da manhã e os tanques continham leite produzido num intervalo de 24 horas. Posteriormente, as amostras foram 

imediatamente acondicionadas e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Rebanhos Leiteiros (SARLE), do 

Centro de Pesquisa em Alimentação (CEPA), da Universidade de Passo Fundo (UPF). No laboratório, o leite foi 

homogeneizado e em seguida fracionado em 176 alíquotas de 40mL. As variáveis independentes foram: dois 

locais de coleta, quatro formas de conservação, três temperatura e seis tempos. Para avaliação dos conservantes 

utilizou-se os seguintes tratamentos: 1 - Sem conservantes (SC), 2 - Bronolat (0,3 g de natamicina + 8mg de 2- 

bromo-2-nitropropan-1,3-diol), 3 – Brononata (natamicina + 2- bromo-2-nitropropan-1,3-diol) e 4 – Bronopol (2- 

bromo-2-nitropropan-1,3-diol). Após a dissolução total dos conservantes, as amostras foram acondicionadas em 

três faixas de temperatura: 4, 10 e 25°C (temperatura ambiente) durante 15 dias. Os dias analisados foram: dia 

um, sendo considerado o dia do preparo das amostras, e dias dois, oito, nove, onze e quinze. O Software SISVAR 

foi utilizado para análise estatística dos dados, ao nível de significância de p <0,05. Os resultados dos parâmetros 

de qualidade do leite foram analisados estatisticamente usando como fatores produtor, conservante, tempo e 

temperatura em uma análise de variância (ANOVA) de quatro vias, além das interações dos mesmos, seguido por 

teste post-hoc de Tukey. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
No primeiro dia de análise o teor de gordura do leite não foi influenciado pela presença/ausência dos 

conservantes e pela temperatura de armazenamento. Quando o leite for analisado em até 24 horas a partir da 

coleta, não há necessidade do uso de conservantes químicos. No Brasil, é obrigatória a coleta de amostras com a 

presença de conservantes independentemente do intervalo de tempo entre a coleta e a análise. Uma das 

justificativas, além da conservação da amostra, poderia ser atribuída à calibração dos equipamentos, que estão 

ajustados para a análise de leite com presença de conservantes (ZÁJAC et al., 2016). Assim sendo, é importante 

que a eficiência dos conservantes sejam examinados antes da utilização (ISO, 2013). Nossos resultados 

demostraram que os três conservantes testados não apresentam diferenças nos resultados de calibração dos 

equipamentos.  

Na temperatura de 4°C, para o G1 e G2, foi possível analisar amostras sem conservantes por onze dias e 

quando adicionadas de bronolat, brononata e bronopol por quinze dias sem alteração nos teores de gordura. Estes 

resultados reforçam a importância da temperatura na manutenção da viabilidade das amostras, como o leite é 

composto por nutrientes que favorecem a multiplicação microbiológica, o controle da população pode ser 

realizado em temperatura de 4°C.  

Na temperatura de 10°C as amostras do G1 e G2 sem conservantes, coagularam a partir do segundo dia, 

enquanto aquelas que receberam conservantes ficaram aptas para análise por 15 dias sem apresentar alterações 

nos teores de gordura. Na temperatura ambiente, as amostras do G1 e G2, que não receberam os conservantes, 

ficaram aptas a serem analisadas por apenas um dia. Ainda nessa temperatura, no G1 e G2 que receberam os 

conservantes a análise foi possível ser realizada por quinze dias e por onze dias respectivamente sem apresentar 

alterações nos teores de gordura. Os conservantes bronolat, brononata e bronopol não apresentaram diferenças 

quando a capacidade de conservação e nos resultados de gordura cumprindo seu objetivo, porém em amostras 

com CCS e CPP mais elevadas a possível ação celular deteriora a amostra em um período menor de tempo mesmo 

na presença de conservantes. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Amostras conservadas a 4° C e sem conservantes apresentaram-se viáveis por 11 dias sem alterações nos 

teores de gordura. Os conservantes Bronolat, Brononata e Bronopol apresentaram resultados iguais quanto à 

capacidade de conservação, mantendo estáveis os teores de gordura. A CCS e CPP diminui o tempo de 

conservação das amostras mesmo na presença de conservantes.  
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INTRODUÇÃO: 
O principal carboidrato do leite, a lactose, tem importância para indústria leiteira principalmente na 

fabricação de produtos lácteos fermentados como o iogurte. Considerando as exigências de qualidade impostas 

pela Instrução Normativa 76 - 2018 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), o leite cru 

refrigerado deve conter teor mínimo de lactose de 4.3%. A definição de procedimentos para a coleta e transporte 

de amostras, garante a fidelidade dos resultados das análises de leite, devendo ser observado o modelo de frasco, 

conservante e as condições de acondicionamento das amostras, assim como, o tempo transcorrido entre coleta e 

análise no laboratório (BRITO et al., 2007). A utilização de conservantes químicos em amostras de leite coletadas 

nas propriedades visa garantir integridade do produto, evitando o desenvolvimento microbiano das amostras de 

leite cru da fazenda até a análise no laboratório. No Brasil, as normas técnicas dos laboratórios da Rede Brasileira 

de Qualidade do leite (RBQL) estabelecem que o tempo de validade das amostras de leite cru é no máximo cento 

e sessenta e oito horas (7 dias) entre a coleta e a análise, sendo que o tempo entre a coleta da amostra e sua 

chegada ao laboratório deve ser no máximo noventa e seis horas (4 dias). O presente trabalho tem por objetivo 

avaliar a composição de lactose de amostras de leite cru, submetido a diferentes temperaturas, tempos de 

conservação e com a presença e ausência de conservantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O experimento foi realizado em outubro de 2018. O leite utilizado foi coletado em duas fazendas 

comerciais de produção leiteira localizadas no noroeste do Rio Grande do Sul. As fazendas são caracterizadas por 

apresentarem diferentes níveis de contagem de células somáticas (CCS) e contagem padrão em placas (CPP). O 

G1 apresentou 175.000 CS/mL e 30.578 UFC/mL e o G2 apresentou 285.000 CS/mL e 807.397 UFC/mL. Foram 

coletados 22 litros de leite cru refrigerado, oriundos do tanque de refrigeração. A coleta foi realizada no período 

da manhã e os tanques continham leite produzido num intervalo de 24 horas. Posteriormente, as amostras foram 

imediatamente acondicionadas e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Rebanhos Leiteiros (SARLE), do 

Centro de Pesquisa em Alimentação (CEPA), da Universidade de Passo Fundo (UPF). No laboratório, o leite foi 

homogeneizado e fracionado em 176 alíquotas de 40mL. As variáveis independentes foram: dois locais da coleta, 

quatro formas de conservação, três temperatura e seis tempos. Para avaliação dos conservantes utilizou-se os 

seguintes tratamentos: 1 - Sem conservantes (SC), 2 - Bronolat (0,3 g de natamicina + 8mg de 2- bromo-2-
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nitropropan-1,3-diol), 3 – Brononata (natamicina + 2- bromo-2-nitropropan-1,3-diol) e 4 – Bronopol (2- bromo-2-

nitropropan-1,3-diol). Após a dissolução total dos conservantes, as amostras foram acondicionadas em três faixas 

de temperatura: 4, 10 e 25°C (temperatura ambiente) durante 15 dias. Os dias analisados foram: dia um, sendo 

considerado o dia do preparo das amostras, e dias dois, oito, nove, onze e quinze. O Software SISVAR foi 

utilizado para análise estatística dos dados, ao nível de significância de p <0,05. Os resultados dos parâmetros de 

qualidade do leite foram analisados estatisticamente usando como fatores produtor, conservante, tempo e 

temperatura em uma análise de variância (ANOVA) de quatro vias, além das interações dos mesmos, seguido por 

teste post-hoc de Tukey. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
No primeiro dia de análise o teor de lactose do leite não foi influenciado pela presença/ausência dos 

conservantes e pela temperatura de armazenamento. Quando o leite for analisado em até 24 horas a partir da 

coleta, não há necessidade do uso de conservantes químicos. No Brasil, é obrigatório a coleta de amostras com a 

presença de conservantes independentemente do intervalo de tempo entre a coleta e a análise. Uma das 

justificativas, além da conservação da amostra, poderia ser atribuída a calibração dos equipamentos, que estão 

ajustados para a análise de leite com presença de conservantes (ZÁJAC et al., 2016). Nossos resultados 

demostraram que os três conservantes testados não apresentam diferenças nos resultados de calibração dos 

equipamentos. 

Na temperatura de 4°C, para o G1 e G2, foi possível analisar amostras sem conservantes por onze dias e 

quando adicionadas de bronolat, brononata e bronopol por quinze dias sem alteração nos teores de lactose. Estes 

resultados reforçam a importância da temperatura na conservação das amostras, como o leite é composto por 

nutrientes que favorecem a multiplicação microbiológica, o controle da população pode ser realizado através da 

temperatura de 4°C. 

Na temperatura de 10°C as amostras do G1 e G2 sem conservantes, coagularam a partir do segundo dia, 

enquanto aquelas que receberam conservantes ficaram aptas para análise por 15 dias. Na temperatura ambiente, as 

amostras do G1 e G2 que não receberam os conservantes ficaram aptas a serem analisadas por apenas um dia. 

Ainda nessa temperatura, no G1 e G2 que receberam os conservantes a análise foi possível ser realizada por 

quinze dias e por onze dias respectivamente sem alterações nos teores de lactose. Os conservantes bronolat, 

brononata e bronopol não apresentaram diferenças quando a capacidade de conservação e nos resultados de 

lactose cumprindo seu objetivo, porém em amostras com CCS e CPP mais elevadas a possível ação celular 

deteriora a amostra em um período menor de tempo mesmo na presença de conservantes. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Amostras conservadas a 4° C e sem conservantes apresentaram-se viáveis por 11 dias sem alterações nos 

teores de lactose. Os conservantes Bronolat, Brononata e Bronopol apresentaram resultados iguais quanto à 

capacidade de conservação, mantendo estáveis os teores de lactose. A CCS e CPP diminui o tempo de 

conservação das amostras mesmo na presença de conservantes.  
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INTRODUÇÃO: 
Em bovinocultura de leite é importante o manejo e o desempenho de cada vaca como forma de melhorar 

os índices zootécnicos e econômicos de todo o rebanho de forma simultânea. Um parâmetro importante a ser 

avaliado é a curva de lactação de cada vaca, uma vez que é possível verificar o pico e a persistência de produção, 

cujos valores são fundamentais para tomada de decisões quanto ao melhoramento genético e manejo alimentar e 

nutricional. A persistência de lactação em vacas leiteiras pode ser definida como o tempo em que o animal 

permanece com a produção elevada após o pico de produção. Maiores persistências são desejáveis por motivos 

produtivos e econômicos. Vacas com o pico de lactação elevado, mas com pouca persistência, de forma geral, não 

são desejados no sistema, uma vez que esse indivíduo se tornará pouco produtivo ao final da lactação. Animais 

em pico de produção que não tiverem uma dieta balanceada, perdem massa corporal rapidamente, uma vez que a 

produção máxima é atingida antes do consumo voluntário pleno, deixando o animal em balanço energético 

negativo, o que faz com que essa fase exija manejo especial (HARDER et al., 2019). De forma geral, a produção 

aumenta rapidamente até atingir o pico, diminuindo gradativamente até os 305 dias, quando espera-se realizar a 

secagem. Objetivou-se avaliar a curva de lactação de vacas da raça Holandesa através do modelo não-linear de 

Wood. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O banco de dados é oriundo do rebanho da raça Holandesa da Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato 

(EETCG), a qual registra a produção das ordenhas da manhã e da tarde de todas as vacas, diariamente, para se ter 

um melhor controle individual de produção e como forma didática, visto que forma Técnicos em Agropecuária. 

Para a análise do leite, duas a quatro amostras do tanque de resfriamento foram coletadas mensalmente pela 

empresa que compra o leite da EETCG e encaminhadas para análise pelo Serviço de Análise de Rebanhos 

Leiteiros (SARLE) da Universidade de Passo Fundo. Foram determinadas as quantidades do extrato seco total 

(EST), extrato seco desengordurado (ESD), lactose, gordura e proteína, por espectroscopia de absorção em 

infravermelho. A contagem de células somáticas (CCS) foi determinada usando citometria de fluxo. Foram 

utilizadas informações de 23 lactações de vacas no período de 2015 a 2016, cujas lactações variaram de 151 até 

483 dias. Aplicou-se o modelo de Wood, representado pela função Y = AT
b
 x e

-ct
, onde A corresponde a produção 
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inicial, T é o tempo em lactação, b é taxa de acréscimo até o pico, e corresponde à base de logaritmos neperianos, 

que equivale a 2,71888, c é a taxa de decréscimo após o pico. O pico de produção foi estimado pela divisão de 

b/c. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Na tabela 1 são apresentados os valores médios da composição do leite nos anos de 2015 e 2016, cujos 

valores de ambos os anos demonstram que a produção de leite do rebanho da EETCG está de acordo com os 

parâmetros da instrução normativa Nº76 (BRASIL, 2018). 

  

 

Tabela 1. Valores médios anuais da composição do leite do rebanho Holandês da Escola Estadual Técnica Celeste 

Gobbato 

Ano 
Composição do leite 

EST(%) ESD(%) Lactose (%) Gordura (%) Proteína (%) CCS(CS/mL) 

2015 11,97 8,60 4,48 3,38 3,09 324.417 

2016 11,90 8,74 4,57 3,16 3,14 208.000 

EST = Extrato seco total; ESD = Extrato seco desengordurado; CCS = Contagem de células somáticas; 

O rebanho da raça Holandesa da EETCG é constantemente acompanhado, mas mesmo assim algumas 

vacas apresentam lactação inferior a 305 dias por problemas de mastite e outras que passaram consideravelmente 

do tempo de lactação desejado, visto que apresentam persistência de lactação. Lactações que excedam o período 

ideal não são desejadas, uma vez que a contagem de células somáticas (CCS) aumenta conforme avança o estágio 

de lactação (Knob et al., 2018). 

A produção foi maior conforme aumentou a ordem de parto (Tabela 2). Harder et al. (2019), avaliando 

1.374 vacas da raça Holandesa e 327 da raça Simental em 12 fazendas na Alemanha também obtiveram maior 

produção com o aumento do número de lactações até a quarta. 

Tabela 2. Equações de regressão não-lineares pelo método de Wood para ajuste das curvas de lactação de vacas 

da raça Holandesa, conforme a ordem de parto. 

Ordem de parto Equações ajustadas pelo método de Wood 
Coeficiente de 

determinação 

Pico de lactação 

(dias) 

1º 22,304 x DEL
0,0448

 x 2,71888
-0,00089 x DEL

 0,96 50 

2º 23,773 x DEL
0,1025

 x 2,71888
-0,00149 x DEL

 0,95 69 

3ºou maior 26,602 x DEL
0,0894

 x 2,71888
-0,00212 x DEL

 0,90 42 

Os resultados de pico de lactação (Tabela 2) contrariam os valores encontrados por Knob et al. (2018), 

que trabalhando com vacas das raças Holandesa e mestiças Holandesa-Simental no estado de Santa Catarina, 

encontraram pico de lactação em primíparas de 80 dias, e para multíparas entre 50 e 60 dias. 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O método de Wood é adequado para o ajuste das curvas de lactação de vacas da raça Holandesa. 

O pico de lactação para vacas de raça Holandesa é influenciado pela ordem de parto. 
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