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RESUMO 

COELHO, V.R.P.  Efeitos da contagem de células somáticas sobre a 
qualidade do leite semidesnatado e creme de leite pasteurizados. 
2009. 90 f.  Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Al imentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2009. 

O objetivo deste estudo foi  aval iar os efei tos dos níveis de contagem de 
células somáticas (CCS) sobre as característ icas f ís ico-químicas e 
microbiológicas do lei te semidesnatado e do creme de lei te 
pasteurizados, ao longo de 28 e 30 dias de estocagem sob refr igeração. 
As frações protéicas do lei te semidesnatado e o perf i l  de ácidos graxos 
do creme de lei te pasteurizados foram pesquisados nos dias 1, 7, 14, 21 
e 28 e 1, 10, 20 e 30 dias após a produção de cada produto. Foram 
definidos três grupos experimentais com baixa (< 100.000 cél.mL- 1),  
intermediár ia (400.000 a 500.000 cél.mL- 1) e al ta (>750.000 cél.mL- 1) 
CCS. O lei te uti l izado para compor cada grupo, em quatro repetições, 
foi  coletado na granja lei teira da Fazenda da Aeronáutica, na cidade de 
Pirassununga-SP. O lei te in natura  de cada grupo foi  submetido a 
desnate para obtenção do creme e do lei te semidesnatado, tratados 
termicamente por pasteurização lenta e rápida, nesta sequência, 
seguido do envase asséptico em garrafas de pol iet i leno de alta 
densidade (PEAD). No lei te in  natura ,  o percentual de gordura foi  menor 
(P<0,05) no grupo com baixa CCS em relação aos demais grupos. 
Observou-se, ainda para o lei te in natura ,  maior teor de proteínas 
(3,42%) no grupo de al ta CCS. Para as frações protéicas do lei te 
semidesnatado, não foram observadas diferenças signif icat ivas 
(P>0,05), com exceção da β-caseína que apresentou maior 
concentração nos grupos de baixa e alta CCS (P<0,05). No grupo de 
CCS intermediária, o lei te semidesnatado apresentou 8,98, 10,17 e 6,14 
mg.mL- 1 das frações α-caseína, β-caseína e к-caseína, respectivamente.  
A part ic ipação da αS 2-caseína, fração protéica veri f icada em menores 
proporções neste estudo, foi  de 9,89; 10,59 e 14,97% em relação ao 
total  de caseína, nos grupos de baixa, intermediária e al ta CCS. Houve 
predominância dos ácidos palmít ico (C16:0), esteárico (C18:0), oléico 
(C18:1) e miríst ico (C14:0), em todos os grupos de contagem de células 
somáticas e nos tempos ut i l izados para aval iação do creme de lei te. No 
entanto, a concentração de ácido oléico (C18:1) foi  menor nos cremes 
com CCS intermediária e al ta (P<0,05), em relação ao grupo de baixa 
CCS. Os ácidos saturados apresentaram variação de 53,9 a 58,1% em 
relação aos insaturados. Os ácidos de cadeia curta estiveram presentes 
no creme de lei te em aproximadamente 8,15%, enquanto os de cadeia 
média e longa part ic ipam com cerca de 47 e 44%, respect ivamente. A 
CCS inf luenciou na concentração de β-caseína do lei te semidesnatado, 
ao passo que, no creme de lei te, a diminuição do teor de ácido oléico 
associada ao aumento da CCS indicou maior at ividade l ipolí t ica sobre 
os ácidos graxos de cadeia longa durante o período de 30 dias de 
estocagem. 

Palavras-chave: qualidade do leite, CCS, leite semidesnatado, 
creme de leite, frações protéicas, perfi l  de ácidos graxos. 



 

 

ABSTRACT 

COELHO, V.R.P.  Effects of somatic cell  count on the quality of 
pasteurized semi-skimmed and milk cream.  2009. 90 p. Ph.D. Thesis 
– Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Al imentos, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2009. 

The aim of this study was to evaluate the effects of somatic cel l  counts 
(SCC) levels on the physic-chemical and microbiological characterist ics 
of both pasteurized semi-skimmed milk and milk cream, over 28 and 30 
days of refr igerated storage. The semi-skimmed milk protein fractions 
were checked on days 1, 7, 14, 21 and 28, whereas the pasteurized milk 
cream fatty acids prof i le was checked on days 1, 10, 20 and 30 after 
each product ion. Three experimental groups were defined with low 
(<100.000 cel.mL- 1),  intermediate (400.000 to 500.000 cel.mL- 1) and 
high (>750.000 cel.mL- 1) SCC. The milk used in each group, with four 
repet i t ions, was col lected in the Air Force dairy farm in Pirassununga, 
São Paulo state, Brazi l .  The raw milk in each group was skimmed to 
obtain the cream, thermal ly treated by slow pasteurization, and the 
semi-skimmed milk ( fast pasteurization),  fol lowed by aseptic bott l ing in 
high density polyethylene bott les. In the raw milk, signif icant differences 
were veri f ied by the Tukey test (P<0,05) for the parameter fat in the 
level of low SCC in relat ion to the other groups. I t  was also observed for 
the raw milk a higher rate of proteins (3,42%) in the group of high SCC, 
whi le the low count group presented 2,83% protein. For the protein 
fractions in the pasteurized semi-skimmed milk, with an exception of the 
β-casein which presented stat ist ical  di fference for the 5% signif icance 
level between the low and high SCC groups, no other signif icant 
differences were observed. In the intermediate SCC group the 
pasteurized semi-skimmed milk presented 8,98 mg.mL- 1   for α-casein, 
10,17 mg.mL- 1   for β-casein and 6,14 mg.mL- 1  for k-casein fractions. The 
αs 2-casein was the protein fraction with the lowest proport ions in this 
study, with 9,89% (low SCC), 10,59% (intermediate SCC) and 14,97% 
(high SCC) in relat ion to the casein total .  There was predominance of 
palmit ic acids (C16:0), estearic (C18:0), oleic (C18:1) and mirist ic 
(C14:0) in al l  somatic cel l  counts groups and the t imes used to evaluate 
the pasteurized milk cream. However, lower levels of oleic acid (C18:1) 
were observed in creams with high and intermediate SCC, when 
compared with the lower SCC cream. The saturated acids presented 
variat ion of 53,9 to 58,1% in relat ion to the unsaturated ones. The short 
chain acids were found in the pasteurized milk cream with about 8,15%, 
whi le the ones with medium and long chains were 47% and 44% 
respectively. The SCC inf luenced the concentration of β-casein in semi-
skimmed milk, whi le the decrease in oleic acid as observed in the cream 
samples containing higher SCC indicated higher l ipolyt ic activ i ty on the 
long-chain fatty acid in the product during 30 days of storage. 

Key-words :  mi lk qual i ty,  SCC, semi-skimmed milk, milk cream, protein 
fractions, fatty acids prof i le 
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1 INTRODUÇÃO 

A agroindústria do leite e seus derivados desempenham um 

papel relevante no suprimento de alimentos de alto valor 

nutricional e na geração de empregos e renda para a população, 

envolvendo vários setores da economia. Segundo a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2009), o leite 

está entre os produtos mais importantes da agropecuária nacional, 

f icando à frente de produtos tradicionais como o café beneficiado e 

o arroz.  

Carvalho et al. (2006) relataram que a produção de leite no 

Brasil apresenta um crescimento contínuo e acima da média 

mundial. Projeções indicam que a produção mundial deste produto 

crescerá aproximadamente 16% ao ano, entre 2005 e 2015. No 

mesmo período, estima-se que a produção brasileira expanda 22% 

ao ano. Os autores concluíram que melhorias na distribuição de 

renda, em paralelo ao marketing institucional, podem contribuir 

para o aumento do consumo e sustentação do crescimento da 

oferta com melhor rentabil idade para todos os envolvidos. 

Sob o aspecto de volume de leite produzido, o Brasil ocupa 

atualmente o sexto lugar no ranking  dos países produtores. No 

entanto, ocupa o vigésimo primeiro lugar em produtividade, com 

média de 1.224 kg/vaca/ano. Do total dos 27 bilhões de l i tros 

produzidos em 2008, apenas 19 bilhões foram recebidos sob 

inspeção (EMBRAPA, 2009). Este dado evidencia a informalidade e 

justif ica, em parte, a baixa produtividade e qualidade do leite 

brasileiro, além de apontar para a necessidade de uma fiscalização 

mais rigorosa no setor.  

Um dos principais fatores envolvidos na diminuição da 

qualidade do leite destinado às indústrias de laticínios e ao 

consumo humano é a mastite, importante doença que afeta 
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rebanhos leiteiros, caracterizada pela inflamação da glândula 

mamária de fêmeas lactantes, acompanhada pelo aumento da 

l iberação de células somáticas (CS) no leite. Com o aumento da 

contagem de células somáticas (CCS), a composição do leite, a 

atividade enzimática, o tempo de coagulação, o rendimento e a 

qualidade dos derivados lácteos são influenciados negativamente 

(KITCHEN, 1981).  

A relação direta entre a ocorrência de mastite e a perda das 

características do leite justif ica o interesse por estudos que 

avaliem o impacto da CCS sobre a qualidade do produto e seus 

derivados. 

A CCS tem sido amplamente uti l izada como indicador da 

sanidade da glândula mamária e da qualidade do leite em diversos 

países (O´BRIEN et al., 2001). Atualmente, nos Estados Unidos o 

l imite máximo permit ido é de 750.000 cél.mL-1. O Canadá adota o 

valor de 500.000 cél.mL-1, enquanto que países da União Européia, 

Nova Zelândia, Austrália e Japão permitem uma contagem máxima 

de 400.000 cél.mL-1 (PHILPOT, 2002; PHILPOT e NICKERSON, 

2002). Paralelamente a estes l imites de tolerância, alguns países, 

dentre eles o Brasil, têm instituído o sistema de pagamento do 

leite ao produtor por qualidade, de acordo com parâmetros de 

composição físico-química e condições higiênico-sanitárias de 

produção.  

A Legislação Brasileira que, até o ano de 2001, contemplava 

como critérios de qualidade e aceitação apenas as características 

físico-químicas e de contagem global de microrganismos mesófi los 

(MAPA, 1980), a partir de setembro de 2002, com a instituição da 

Instrução Normativa Nº 51, passou a uti l izar também a CCS.  

Esta Instrução Normativa estabeleceu l imites máximos 

legais que devem diminuir gradativamente ao longo de um período 
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de sete anos e de acordo com as regiões do país até atingirem, no 

ano de 2012, o patamar de 400.000 cél.mL-1, praticado na União 

Européia. A CCS máxima de 750.000 cél.mL-1 para o leite in natura 

refr igerado está em vigor desde 01/07/2008 até 01/07/2011 nas 

regiões sul, sudeste e centro-oeste. Para as regiões norte e 

nordeste do país, vigorará durante o período de 01/07/2010 a 

01/07/2012.  

Diante do exposto, a proposição deste trabalho foi a de 

contribuir com o esclarecimento sobre os efeitos da CCS sobre a 

qualidade de leite semidesnatado e de creme de leite 

pasteurizados ao longo de 28 e 30 dias de estocagem sob 

refr igeração, respectivamente. Muito embora estes produtos sejam 

amplamente consumidos no Brasil e no mundo, a l i teratura 

disponível oferece poucas informações sobre este enfoque nestes 

produtos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Caracterização da matéria-prima  

O leite é um alimento de elevado valor biológico, 

reconhecido por fornecer micro e macronutrientes essenciais para 

o adequado crescimento e desenvolvimento do ser humano em 

suas diferentes fases de vida, sendo largamente consumido pela 

população (DAHMER, 2006; FERNANDES, 2007; MORELLI, 2008). 

Além de suas propriedades nutricionais, o leite oferece elementos 

anticarcinogênicos, presentes em sua gordura, como o ácido 

l inoléico conjugado, esfingomielina, ácido butír ico, β  caroteno, 

vitaminas A e D (MÜLLER, 2002). 

No entanto, no contexto dos alimentos saudáveis e 

funcionais, a porcentagem de gordura e o perfi l dos ácidos graxos 

do leite e produtos derivados, passaram a assumir uma posição de 

destaque. A tendência atual é de demanda crescente por alimentos 

com baixos teores de gordura saturada, que promovam e garantam 

a saúde dos consumidores, sem que haja comprometimento de 

atributos de qualidade, sabor e vida de prateleira (RODRIGUES, 

2002). 

Entende-se por leite natural, íntegro, não adulterado e sem 

colostro, o produto da glândula mamária de mamíferos, oriundo de 

ordenha completa e ininterrupta de fêmeas sadias e bem 

alimentadas (MORAES, 2005; DAHMER, 2006). Na visão biológica, 

o leite é definido por Bauman (2006) como uma vasta gama de 

nutrientes, incluindo proteínas, carboidratos, partículas de gordura, 

água e íons, sintetizados e secretados pela glândula mamária. 

Pela ótica da química, Walstra et al. (2006) definem leite como 

uma emulsão líquida em que a fase contínua é formada de água e 

substâncias hidrossolúveis ao passo que a fase interna ou 



19 

 

descontínua é formada, principalmente, de micelas de caseína e de 

glóbulos de gordura.  

Segundo o Ministério da Agricultura, entende-se por leite o 

produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições 

de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, 

sendo que o leite de outras espécies deve denominar-se segundo a 

qual proceda (MAPA, 2002). 

A produção e a composição físico-química do leite variam 

segundo diversos fatores como individualidade, raça, al imentação, 

estágio de lactação, número de lactações, idade, temperatura 

ambiental, estação do ano, fatores f isiológicos, patológicos, 

persistência de lactação, tamanho do animal, porção da ordenha e 

intervalo entre ordenhas. Paralelamente a estas, existem variações 

da composição do leite relacionadas à espécie produtora. O leite 

bovino possui teor de gordura semelhante ao do leite humano 

apresentando uma boa assimilação e representando um importante 

componente nutricional para o mesmo (REIS et al., 2007). 

Segundo Walstra et al. (2006), a composição química do 

leite determina o seu valor nutricional, seu sabor e aroma e 

apresenta em média 87% de água, 9% de sólidos não gordurosos 

(3,3% de proteína, 4,6% de lactose e 0,7% de cinzas) e 4,0% de 

gordura. Zanela et al.  (2006), ao avaliarem a qualidade do leite em 

sistemas de produção da região sul do Brasil obtiveram uma 

composição média para sistemas especializados de 3,6% de 

gordura, 3,23% de proteína bruta e 4,49% de lactose. 

As proteínas representam entre 3 e 4% dos sólidos 

encontrados no leite. Sua porcentagem varia, dentre outros 

fatores, com a raça do animal produtor e é proporcional à 

quantidade de gordura presente. Isso signif ica que quanto maior a 

percentagem de gordura no leite, maior será a de proteína. As 
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proteínas do leite são divididas basicamente entre proteínas do 

soro e caseína. A caseína é sintetizada pelas células secretoras da 

glândula mamária e encontra-se no leite na forma de 

agrupamentos com átomos de cálcio, fósforo e outros sais, 

denominados micelas. Assim como os glóbulos de gordura, a 

caseína é responsável por grande parte das propriedades relativas 

à consistência e à cor dos produtos lácteos. Diferente das 

proteínas do soro, a caseína não é facilmente desestabil izada pelo 

calor, permanecendo bastante estável durante a pasteurização. 

Entretanto, quando ocorrem mudanças na acidez do leite, há 

rompimento de sua estrutura, o que faz com que precipite e forme 

coágulos (WALSTRA et al., 2001).  

A caseína bovina pode ser classif icada em quatro t ipos de 

proteína com diferentes propriedades: s1-, s2-, - e -caseína, 

perfazendo, respectivamente, 38%, 10%, 34% e 15% da caseína 

total. Da mesma forma, a fração de proteína sérica do leite de 

bovinos, também contém quatro principais proteínas: -

lactoglobulina (50%), -lactalbumina (20%), soroalbumina (10%) e 

imunoglobulinas (10%), como IgG1 (principalmente), IgG2, IgA e 

IgM (FOX et al., 2000).  

A gordura é o componente de maior oscilação no leite, 

podendo variar de 2,2 a 4,0% dos sólidos totais. Esta percentagem 

é fortemente influenciada pela genética e fatores ambientais, a 

exemplo do manejo nutr icional, que possui grande importância no 

percentual e na composição da gordura do leite (CORASSIN, 2004 

KENELLY & GLIM,1998). 

Ambas, gordura e caseína têm importância fundamental 

para a fabricação de derivados lácteos (AIE, 2009; WALSTRA, 

2006).   
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Devido ao seu elevado teor de nutrientes, à disponibil idade 

de água e ao pH próximo da neutralidade, o leite constitui um 

substrato favorável ao desenvolvimento de microrganismos 

oriundos de processos fermentativos, o que é desejável para a 

indústria de laticínios. Em contrapartida, também favorece o 

crescimento de microrganismos patogênicos e deterioradores, caso 

não haja um conjunto de ações preventivas ao longo da cadeia 

produtiva (DAHMER, 2006). 

De acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade do leite (MAPA, 2002), leite pasteurizado é o leite f luido 

destinado ao consumo humano direto, na forma fluida, submetido a 

tratamento térmico na faixa de temperatura de 72 a 75ºC durante 

15 a 20 segundos, seguido do resfriamento imediato em trocador 

de calor a placas até temperatura igual ou inferior a 4ºC. Seu 

envase deve ser realizado em circuito fechado, no menor prazo 

possível, sob condições que minimizem contaminações. 

Imediatamente após a pasteurização o produto deve apresentar 

teste negativo para fosfatase alcalina, teste posit ivo para 

peroxidase e coliformes 30/350C menor que 0,3 NMP.mL-1. 

Adicionalmente, deve apresentar as especif icações de produção, 

coleta e qualidade da matéria-pr ima contidas em Regulamento 

Técnico próprio e ter sido transportado a granel até o 

estabelecimento processador.  

Quanto ao teor de gordura, o leite pasteurizado deve ser 

classif icado como integral, padronizado, semidesnatado ou 

desnatado quando apresentar, na mesma sequência, teor original, 

3%, de 0,6% a 2,9% e, no máximo 0,5% de gordura. A porcentagem 

de sólidos não gordurosos, a partir do padrão estabelecido para o 

leite integral, deve ser corrigido para os demais t ipos de leite e, 

quanto às características físico-químicas e microbiológicas, todos 

devem atender aos mesmos padrões estabelecidos em legislação 
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(MAPA, 2002). 

2.2 Creme de Leite 

O creme de leite é a gordura do leite separada dos demais 

sólidos que constituem o extrato seco. Os distintos t ipos de creme 

se fabricam tanto para a venda ao consumidor como para o uso 

industrial, com várias porcentagens de gordura, em função da 

destinação a ser-lhe dada. Sua viscosidade e textura, assim como 

a capacidade de formar espuma dependem, essencialmente, da 

quantidade de gordura presente em cada variação do produto 

(EARLY, 2000). 

O creme pode ser obtido naturalmente após o repouso do 

leite e separação dos elementos que o compõem em função da 

diferença entre suas densidades. Na obtenção industrial este 

processo é acelerado e realizado pelo uso de centrífugas 

chamadas “separadoras” ou “desnatadeiras” (EARLY, 2000).   

O cozinheiro francês Vatel é citado como o primeiro a ter 

uti l izado o creme de leite, no século XVII, tendo dedicado ao 

produto o nome do local onde trabalhava, o castelo de Chanti l ly.  

No século XVIII, passou a ser uti l izado na preparação de molhos 

sofisticados, em recheios, como acompanhamentos de carnes e 

aves, omeletes e sobremesas. No entanto, foi a partir do século 

XIX que se tornou mais conhecido. 

A gordura láctea, uma das fontes mais caras de matéria 

graxa, se destaca entre os óleos comestíveis por seu agradável e 

característico f lavor. Sua inclusão confere qualidade máxima aos 

produtos que a contenham em suas formulações sendo um 

ingrediente amplamente uti l izado em muitas indústrias de 

alimentos. Variações na composição do leite e no conteúdo de 
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ácidos graxos da gordura exercem influência direta sobre as 

características dos produtos f inais (FOX & McSWEENEY, 2006).  

Os componentes do f lavor da gordura láctea são originados a 

partir dos alimentos fornecidos às fêmeas produtoras e às 

transformações bioquímicas destes no rúmem dos animais, da 

hidrólise dos l ipídeos em reações enzimáticas, oxidativas ou 

induzidas pelo calor, além daqueles que se originam de reações 

entre as proteínas e carboidratos do lactosoro. Alterações no f lavor  

podem ocorrer por vários mecanismos como oxidação, l ipólise e 

hidrólise térmica dos precursores. Durante a manipulação e a 

estocagem a oxidação é o mecanismo que pode afetar a qualidade 

do produto de maior importância (ESCOBAR, 2002). 

O processo de oxidação reduz o valor nutricional e a vida de 

prateleira de produtos lácteos e pode acontecer espontaneamente 

ou ser catalisada pela presença de metais e exposição à luz (VAN-

AARDT et al. 2005) 

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

de Creme de Leite (MAPA, 1996), o mesmo é definido como o 

produto lácteo relativamente rico em gordura, extraído do leite de 

vaca por procedimento tecnológico adequado, que apresenta a 

forma de uma emulsão de gordura em água.  

Quanto ao tratamento térmico ao qual deve ser submetido 

para consumo humano deve ser denominado como creme 

pasteurizado, esteri l izado ou tratado a ultra alta temperatura 

(UAT), homogeneizado ou não (MAPA, 1996).  

Baseado no teor de gordura é classif icado como creme de 

alto teor de gordura, creme de leite ou apenas creme e creme de 

baixo teor de gordura quando apresentarem, respectivamente, 

50%, de 20% a 49,9% e de 10 a 19,9% deste componente. O 
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creme cujo teor de matéria gorda seja superior a 40% pode ser 

designado ainda como “duplo creme” e, a partir de 35% poderá 

opcionalmente designar-se “creme para bater”. Além do teor de 

gordura o produto deverá apresentar acidez máxima de 0,20% e, 

atender aos padrões microbiológicos previstos em legislação 

(MAPA, 1996).  

A composição nutricional média do creme é de 30 a 40% de 

gordura, 59% de água e 6% de elementos não graxos (proteínas, 

lactose e minerais). É um produto alimentício rico em cálcio e 

vitaminas l ipossolúveis (A, D, E e K) (KJAERBYE, 1996).  

Em sua fabricação é permit ido o uso, como ingredientes 

opcionais, de no máximo 2% de sólidos lácteos não gordurosos, 

0,1% de caseinatos ou, 0,1% de soro lácteo em pó. Para o produto 

pasteurizado, não é permit ido o uso de adit ivo ou coadjuvante. No 

esteri l izado e UAT, poderão ser uti l izados agentes espessantes 

e/ou estabil izantes em quantidades não superiores a 0,5% no 

produto f inal e sais estabil izantes em quantidade máxima de 0,2% 

(MAPA, 1996)  

Sob o aspecto tecnológico, o alto teor de gordura presente 

no creme de leite protege os microrganismos frente à ação do 

calor, motivo pelo qual sua pasteurização deve ocorrer em 

condições mais severas do que aquelas recomendadas para o 

leite. Assim, são recomendados os binômios de tempo/ 

temperatura de 75oC por 15 segundos para a pasteurização rápida 

do creme com teor de gordura entre 10 a 20% e de 80oC por 15 

segundos para creme com mais que 20% de teor de gordura. 

Alternativamente, pode ser uti l izada a pasteurização lenta a 65oC 

por 30 minutos para o produto com qualquer teor de gordura 

(WALSTRA, 2001). 
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A maioria das células vegetativas bacterianas, leveduras e 

bolores existentes no leite e no creme são destruídos pela 

pasteurização. No entanto, as bactérias termodúricas resistem ao 

tratamento térmico e, entre elas, encontram-se bactérias lácticas 

importantes como Streptococcus thermophilus , Lactobacil lus 

bulgaricus  e Lactococcus lactis. Algumas espécies de Micrococcus 

e Enterococcus também sobrevivem à pasteurização. O leite e o 

creme pasteurizados podem conter bactérias termodúricas 

esporuladas, especialmente espécies de Bacil lus aeróbios e 

aeróbios facultativos, proteolít icos ou produtores de gás. Já os 

principais microrganismos anaeróbios identif icados no leite e 

creme pasteurizados pertencem ao gênero Clostridium e, entre 

eles, os mais comuns são o C. butyricum e C. sporogenes (EARLY, 

1998) 

As bactérias lácticas termorresistentes podem alterar os 

produtos lácteos pasteurizados se as condições forem favoráveis. 

Quando a temperatura não favorece o desenvolvimento das 

bactérias lácticas, os coliformes, que chegam ao leite como 

contaminação pós pasteurização, podem produzir hidrogênio, 

dióxido de carbono, etanol, ácido fórmico, ácido acético e ácido 

lático. Os gêneros de Clostridium e  Bacil lus  alteram facilmente os 

produtos, os primeiros produzindo ácido butírico, hidrogênio e 

dióxido de carbono e os segundos produzindo ácido láctico 

(FORSYTE, 2002).  

O leite e o creme podem, também, sofrer hidrólise da gordura 

em glicerol e ácidos graxos como consequência à ação de l ipases 

endógenas e de origem microbiana. A oxidação dos ácidos graxos, 

favorecida por metais, luz e algumas bactérias, produz aldeídos, 

cetonas e ácidos, culminando com a formação de aromas e 

sabores estranhos. O desenvolvimento simultâneo de l ipólise 

hidrolít ica e de oxidação são responsáveis pelo desenvolvimento 
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de fortes aromas de ranço e oxidado no leite e, em especial, no 

creme (KJAERBYE, 1996). 

A gordura do leite contem vários l ipídeos, mas 

predominantemente, 98%, são triacilgl iceróis (TAG). Os outros são 

os diacilgl iceróis (DAG), monoacilgl iceróis (MAG), fosfolipídeos, 

ácidos graxos l ivres (AGL) e esteróis. A gordura láctea possui mais 

de 250 tipos de ácidos graxos, mas, 15 destes, representam 95% 

do total. A Tabela 1 apresenta os pr incipais ácidos graxos l ivres 

presentes na gordura do leite. Em comparação aos óleos vegetais, 

a gordura láctea (de vacas, ovelhas e cabras) apresenta altos 

níveis de ácidos graxos l ivres voláteis de cadeia curta, cujo 

principal impacto é observado sobre o f lavor conferido aos 

produtos derivados (FOX, 2006). 

Ácidos Graxos Denominação % p/p

C4:0 Butírico (Ácido Butanóico) 4,2

C6:0 Capróico (Ácido Hexanóico) 2,9

C8:0 Caprílico (Áciodo Octanóico) 1,5

C10:0 Cáprico (Ácido Decanóico) 3,7

C12:0 Láurico (Ácido Dodecanóico) 4,4

C14:0 Mirístico (Ácido Tetradecanóico) 12,3

C16:0 Palmítico (Ácido Hexadecanóico) 31,3

C18:0 Esteárico (Ácido Octadecanóico) 3,5

C18:1 Oléico (Ácido cis-9-octadecanóico) 19,5

C18:2 Linoléico (Ácido cis-9, cis-12-octadecanóico) 1,8

C18:3 Linolênico (Ácidoa cis-9, cis-12, cis-15-ocatdecanóico) 1,2

Tabela 1 - Principais ácidos graxos livres da gordura láctea

Fonte: Adaptado de FOX, 2006.
 

Os ácidos graxos que compõem os TAG podem ser 

sintetizados pelas células epitel iais da glândula mamária ou ser 

originários do sangue. Os sintetizados pelas células epitel iais são, 

em sua maioria, ácidos graxos saturados de cadeia curta e média 

(C4:0-C16:0) (CLEGG et al., 2001). 
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Modificação no perfi l  de ácidos graxos pode alterar várias 

propriedades físicas e químicas da gordura do leite, como firmeza, 

ponto de fusão, viscosidade, estabil idade oxidativa e f lavor. O 

número de duplas l igações dos ácidos graxos influencia o ponto de 

fusão e a estabil idade oxidativa, enquanto a distribuição dos 

ácidos graxos nos TAG influencia o comportamento de 

cristalização, ponto de fusão e aspectos nutricionais (KAYLEGIAN 

& LINDSAY, 1995) 

2.3.Qualidade do leite 

A indústria laticinista atravessa um período de intensas 

transformações em sua estrutura, e a qualidade do leite é uma das 

principais exigências, sendo um dos temas mais discutidos 

atualmente no cenário nacional de produção de leite. 

A adoção de medidas de higiene adequadas na produção, 

armazenamento e transporte do leite podem prevenir a 

contaminação por microrganismos, inclusive os psicrotróficos, que 

representam um grave problema econômico para a indústria de 

laticínios (EARLY, 2000). 

Os principais fatores citados por afetar diretamente a 

qualidade microbiológica do leite in natura são o ambiente em que 

a vaca fica alojada, a higiene durante o processo de ordenha, os 

procedimentos de l impeza dos equipamentos de ordenha e a 

sanidade da glândula mamária (GUERREIRO et al ., 2005).  

No Brasil, evidências de que o leite produzido e consumido 

não apresenta, em sua totalidade, a qualidade desejada, resultou 

no desenvolvimento de novas polít icas de incentivo à produção 

leiteira, envolvendo os setores científ icos e econômicos da área, 

em busca de alternativas para alterar esse panorama. Como fruto 

das novas polít icas de desenvolvimento, iniciou-se, em 1996, a 
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elaboração do Programa Nacional de melhoria de Qualidade do 

Leite (PNQL) (NERO, 2005) e, em 1998, estabeleceu-se um grupo 

de trabalho para analisar e propor um programa de medidas 

visando o aumento da competit iv idade e modernização do setor no 

Brasil (BRASIL, 1998).  

A versão definit iva das normas de produção leiteira foi 

publicada em 18 de Setembro de 2002, pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da 

Instrução Normativa 51 (MAPA, 2002), que abrange os 

Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do 

Leite t ipo A, do Leite t ipo B, do Leite t ipo C, extinto desde 2007, do 

Leite Pasteurizado, do Leite in natura  Refrigerado e o 

Regulamento Técnico da Coleta de Leite Refrigerado e seu 

Transporte a Granel. 

Segundo Oliveira (2005), no leite proveniente de animais 

sadios e obtido em condições higiênicas adequadas, predominam 

os seguintes microrganismos: Micrococcus, Streptococcus e 

Corynebacterium, além de lactobacilos saprófitas do úbere e 

canais galactóforos. Do ponto de vista tecnológico, os 

microrganismos de maior importância são os que contaminam o 

leite durante e após a ordenha, entretanto, essa contaminação é 

variável, tanto qualitat iva como quantitativamente, em função das 

condições de higiene existentes (ARCURI et al., 2006).  

As principais fontes de contaminação do leite por 

microrganismos psicrotróficos são a superfície do úbere, o 

equipamento de ordenha, ambiente e a água uti l izada durante os 

processos. Embora os psicrotróficos sejam destruídos pela 

pasteurização, eles têm capacidade de produzir enzimas l ipolít icas 

e proteolít icas termorresistentes que mantém sua atividade após o 

tratamento térmico (SANTOS & FONSECA, 2001).  
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O ambiente em que a vaca permanece alojada foi analisado 

por Guerreiro et al. (2005) como um dos principais fatores que 

afetam a contaminação microbiana do leite in natura.  Portanto, a 

manutenção dos animais em ambientes higienizados, secos e 

confortáveis visa não somente à produção de leite com qualidade, 

como também minimizar os problemas relativos à mastite 

(inflamação da glândula mamária).  

Santana et al. (2001) citaram latões e tanques de expansão 

como principais pontos de contaminação do leite por aeróbios 

mesófi los e psicrotróficos no processo de produção leiteira em 

Londrina, no Paraná. Sobre a eficiência da refrigeração no controle 

do crescimento destes microrganismos detectaram que, no leite 

refrigerado, o número de psicrotróficos superou o de mesófi los, 

mostrando que a contagem destes últ imos pode subestimar a real 

quantidade de microrganismos presentes, sendo os psicrotróficos 

os indicadores ideais de contaminação neste produto. Como a 

refrigeração a 4ºC não inibe o crescimento deste grupo de 

microrganismos, deve-se evitar sua incorporação ao leite durante a 

produção, havendo necessidade da associação de boas práticas 

em todo o processo produtivo. 

A qualidade do leite está associada à carga microbiana 

inicial presente no produto e, quanto maior o número de 

contaminantes e a temperatura de estocagem, menor será o tempo 

de conservação do mesmo. O uso de refrigeração reduz os riscos 

de deterioração do leite por atividade acidif icante de bactérias 

mesófi las. Entretanto, pode ocasionar problemas tecnológicos 

associados à atividade de enzimas proteolít icas e l ipolít icas de 

bactérias psicrotróficas, que se mult iplicam em temperaturas 

inferiores a 4ºC, independentemente de sua temperatura ótima de 

crescimento. Grande parte destas enzimas são termorresistentes e 

estão relacionadas às perdas de qualidade e à redução da vida de 



30 

 

prateleira do leite UHT e de outros produtos lácteos (SANTANA et 

al., 2001; PINTO et al., 2006). 

Quando se diz respeito a microrganismos patógenos, 

Jayarao et al. (2006) examinaram a presença destes em tanques 

de leite in natura a granel de fazendas famil iares do estado norte-

americano da Pensilvânia e constataram que 31,4% dos produtores 

desconheciam a possibil idade da presença de microrganismos 

causadores de doença nos seus tanques. Em 6% dos tanques 

detectaram a presença de Salmonella spp .,  em 2,4% de 

Escherichia coli, em 2,8% de Listeria monocytogenes  e em 1,2% 

detectou-se a presença de Yersinia enterocolit ica. 

Morell i  (2008) avaliou a ocorrência de Escherichia coli  em 

ambiente de produção de leite e obteve uma contagem de 

coliformes 45oC entre 0,3 e 21 NMP.mL-1 em 36,3% das amostras 

de leite in natura, entre 0,3 e 110 NMP nas mãos dos 

ordenhadores, tetos e teteiras entre 0,3 e 24 NMP.mL-1 e em 

utensíl ios e para a água, entre 0,03 e 11 NMP.mL-1, o que reforça a 

premissa de que a implementação de medidas de higiene durante 

toda a cadeia produtiva do leite torna-se essencial para a obtenção 

de um produto de qualidade e que, principalmente, não ofereça 

riscos à saúde do consumidor. 

2.4 Considerações sobre Mastite 

A mastite é um processo inflamatório da glândula mamária 

que afeta a produção leiteira em qualidade e quantidade e tem 

como características, alterações patológicas do tecido glandular, 

físicas, químicas e geralmente bacteriológicas do leite, 

acompanhada pelo aumento da CCS (BLOOD & RADOSTITS, 

1991). Pode ocorrer como consequência de alterações fisiológicas 

e/ou metabólicas, traumas, alergias ou, como ocorre mais 

frequentemente, associada à ação de microrganismos, sendo esta 
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últ ima a mais importante sob o ponto de vista econômico e de 

saúde pública (COSTA, 1991).  

O maior grupo de microrganismos causadores é o das 

bactérias (PHILPOT, 1984). Mais de 80 diferentes espécies já 

foram identif icadas, sendo que as frequentemente isoladas são 

Staphylococcus aureus , Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysgalactiae , Streptococcus uberis , Escherichia coli,  

Corynebacterium sp., Prototheca sp., leveduras e bolores 

(HARMON, 1994). 

As infecções da glândula mamária podem ser classif icadas 

como mastite clínica ou subclínica. A forma subclínica é mais 

prevalente e responsável por até 45% de redução na produção de 

leite de animais acometidos. Os microrganismos envolvidos na 

etiologia da mastite que provocam maiores CCS são 

Staphylococcus aureus , Streptococcus agalactiae, coliformes, 

estreptococos, enterococos, Pseudomonas  sp., Actinomyces 

pyogenes e Serratia sp.. Microrganismos identif icados como 

estafi lococos coagulase negativos e Corynebacterium bovis ,  

promovem inflamação moderada, com CCS de no máximo duas a 

três vezes superiores a dos quartos mamários sadios (HARMON, 

1994). 

As células somáticas (CS) estão presentes normalmente no 

leite e são constituídas por leucócitos, sobretudo neutrófi los, e 

células de descamação do epitél io secretor da glândula mamária 

(BIBALKE, 1984; NICKERSON, 1994). A distribuição das células 

em uma glândula sadia é de 60% de macrófagos, 25% de l infócitos 

e 15% de neutrófi los (PHILPOT & NICKERSON, 2002).   

Em um quarto mamário infectado, aproximadamente 99% de 

todas as células do leite são leucócitos que migram do sangue 

para o interior da glândula mamária durante o processo 
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inflamatório com o objetivo de combater os microrganismos 

causadores (MACHADO et al., 2000).  

A CCS do leite de animais individuais ou de tanques é uma 

ferramenta valiosa, uti l izada a mais de 30 anos na verif icação do 

nível de mastite subclínica de rebanhos, na estimativa das perdas 

quantitativas e qualitativas de produção de leite e derivados, como 

indicativo da qualidade do leite produzido nas propriedades e como 

auxil iar no estabelecimento de medidas de prevenção e controle da 

mastite (MÜLLER, 2002).  

É, no entanto, um fenômeno dinâmico sujeito a variações 

signif icativas. O estágio de lactação, a idade da vaca, a estação 

do ano, o tamanho do rebanho, o nível de produção de leite e a 

presença de outras doenças são fatores que podem afetar a 

concentração de células somáticas no leite. Porém, o fator que 

exerce maior influência sobre o nível de CS no leite é a infecção 

intramamária. As vacas com mastite subclínica contribuem 

substancialmente para a presença de CS no leite do rebanho 

(PHILPOT & NICKERSON, 2002). 

Dependendo da severidade do processo inflamatório, a 

mastite além do aumento no número de células somáticas, 

determina alterações na composição do leite. De maneira geral 

causa redução nos teores de cálcio, lactose, caseína e gordura e 

aumento nos níveis de íons sódio e cloro, de proteínas séricas 

(KITCHEN, 1981; OLIVEIRA, FONSECA e GERMANO, 1999), 

plasmina e outras enzimas e, do pH (AULDIST & HUBBLE,1998; 

MACHADO et al., 2000). 

Devido às alterações na composição do leite, diversos 

efeitos podem ser observados na produção de derivados lácteos, 

entre os quais se destacam: menor rendimento industrial; 

diminuição do valor nutrit ivo dos alimentos lácteos; redução da 
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vida de prateleira, devido à ação de enzimas que contribuem para 

conferir sabores estranhos aos alimentos; e, devido a certos casos 

de mastite, menor qualidade microbiológica do produto f inal, 

resultante do aumento da contagem global de microrganismos 

(KITCHEN, 1981; OLIVEIRA, FONSECA e GERMANO, 1999). 

A influência da CCS no leite in natura sobre a qualidade do 

leite f luido pasteurizado é causada pelo aumento nos níveis de 

proteases termoestáveis e l ipases no leite de vacas com alta CCS 

(BARBANO & SANTOS, 2006). 

Em estudo sobre o leite pasteurizado, Ma et al. (2000) 

constataram que o leite com maior CCS (849.000 CS.mL-1) 

comparado ao leite com menor CCS (45.000 CS.mL-1) foi mais 

suscetível à l ipólise durante a estocagem sob refrigeração. A 

contínua l ipólise no leite pasteurizado durante a estocagem 

refrigerada indicou que as l ipases do leite resistem à 

pasteurização. Durante a estocagem, houve uma degradação mais 

extensa de caseína no leite com alta CCS do que naquele com 

baixa CCS. Os decrescentes níveis na relação caseína/proteína 

verdadeira durante estocagem sob refrigeração, especialmente do 

leite com alta CCS, indicou a ocorrência de signif icativos níveis de 

atividade proteolít ica mesmo após a pasteurização. Os níveis de 

AGL e a hidrólise da caseína foram signif icativamente maiores no 

leite com alta CCS comparado ao leite com baixa CCS (0,43 e 0,27 

meq AGL/100g de gordura, respectivamente). 

No mesmo estudo, a qualidade sensorial do leite com baixa 

CCS permaneceu alta mesmo 21 dias após a fabricação e 

armazenado sob refrigeração, enquanto que o leite com alta CCS 

apresentou defeitos sensoriais signif icativos, como rancidez, 

adstringência e gosto amargo. O decréscimo na qualidade 

sensorial do leite com alta CCS entre os dias 14 e 21 foi 

provavelmente causado pela ação de elevados níveis de enzimas 
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l ipolít icas e proteolít icas. Os pesquisadores concluíram que a 

mastite afetou adversamente a qualidade do leite pasteurizado, 

diminuindo sua vida de prateleira (MA et al., 2000). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Estudar a influência da contagem de células somáticas nas 

propriedades físico-químicas e microbiológicas de leite 

semidesnatado e de creme de leite pasteurizados. 

3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar as característ icas físico químicas de acidez, pH, 

composição (gordura, proteína, extrato seco total e extrato seco 

desengordurado) e microbiológicas (contagem total de 

microrganismos mesófi los, psicrotróficos e número mais provável 

de coliformes totais e termotolerantes) em leite semidesnatado 

pasteurizado, produzido a partir de leite in natura contendo três 

diferentes níveis de células somáticas, ao longo de 28 dias de 

estocagem sob refrigeração a 5oC; 

b) Determinar as características físico-químicas de acidez, pH e 

gordura e, microbiológicas (contagem total de microrganismos 

mesófi los, psicrotróficos e número mais provável de coliformes 

totais e termotolerantes) em creme de leite pasteurizado, 

produzido a partir de leite in natura contendo três diferentes 

níveis de células somáticas, ao longo de 30 dias de estocagem 

sob refrigeração a 5oC; 

c) Avaliar os efeitos de três diferentes níveis de células somáticas 

sobre a qualidade de leite semidesnatado e de creme de leite 

pasteurizados durante os períodos de estocagem sob 

refr igeração a 5oC de 28 e 30 dias, respectivamente; 

d) investigar o perfi l  de ácidos graxos em creme de leite e de 

frações proteícas em leite semidesnatado produzidos a partir de 
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leite in natura  contendo três diferentes níveis de células 

somáticas.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Definição dos grupos experimentais e repetições 

De acordo com a Contagem de Célula somática (CCS) foram 

definidos três grupos experimentais para a realização do presente 

estudo, em 4 (quatro) repetições, a saber:  

Grupo de baixa CCS: menor que 100.000 céls.mL-1; 

Grupo de CCS intermediária: de 400 a 500.000 céls.mL-1; e 

Grupo de alta CCS: maior que 750.000 céls.mL-1.  

4.2. Origem da matéria-prima 

O leite uti l izado no estudo foi proveniente de 15 fêmeas 

bovinas da raça holandesas, com idade entre 2 e 7 anos, em terço 

médio de lactação, submetidas a três ordenhas diárias, com 

produção média de 25 Kg/animal/dia, mantidas em sistema de 

confinamento do tipo free-stall,  com acesso l ivre a cochos de 

alimentação e baias de descanso, da granja leiteira da Fazenda da 

Aeronáutica, localizada no município de Pirassununga – SP.  

4.3. Amostragem e avaliação do leite in natura  

Dois dias úteis antes de cada repetição, para seleção dos 

animais para composição dos grupos experimentais, foi realizada a 

coleta automática e envio de amostras de cerca de 60 mL de leite, 

dos quatro tetos de cada animal em lactação, para CCS no 

Laboratório da Clínica do Leite, Departamento de Produção Animal 

da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), 

em Piracicaba-SP. As amostras foram analisadas através de 

contador eletrônico de células somáticas (Bentley).  
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A amostragem do leite dos grupos experimentais foi 

realizada nos meses de março e abril  do ano de 2009.  

Durante a primeira ordenha, após separação dos animais 

em grupos de baixa, intermediária e alta CCS, os mesmos foram 

ordenhados aleatoriamente nesta mesma ordem até completarem o 

volume de 40L de leite por grupo. O produto obtido foi armazenado 

em latões de polieti leno de alta densidade, previamente l impos e 

sanit izados com soluções de detergente alcalino clorado e de 

ácido peracético, e mantidos sob refrigeração, imediatamente após 

a coleta.  

Em seguida, os latões devidamente identif icados foram 

transportados em carro fr igorif icado, até o Laticínio Escola da 

FZEA, campus de Pirassununga – SP para produção de leite 

semidesnatado e creme de leite pasteurizados.  

Para determinação da CCS e das características físico-

químicas e microbiológicas do leite in natura de cada lote, foram 

coletadas amostras diretamente de cada latão, para envio ao 

Laboratório da Clínica do Leite e para análise imediata no 

Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos 

(LMMA) – FZEA/USP. Foram feitas análises em tripl icata para CCS 

e em duplicata para os parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos avaliados.  

As análises físico-químicas de composição (gordura, 

proteína, sólidos totais e sólidos não gordurosos) foram feitas 

uti l izando-se o método infravermelho, com o analisador AC-60® 

(Boeco, Germany). Foram realizadas ainda, análises de pH, acidez 

titulável, densidade e alizarol 78oGL (IAL, 1985). Para detecção de 

resíduo de antibióticos foi uti l izado o teste comercial Delvotest® SP 

(Gis brocades Inc, Netherlands). Para a avaliação microbiológica, 

as amostras coletadas em recipientes esterelizados foram 
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submetidas às contagens de mesófi los, psicrotróficos e NMP de 

coliformes a 30 e 45oC (APHA, 1992).  

4.4 Processamento do leite semidesnatado e do creme de leite 

A Figura 1 apresenta o f luxograma esquemático de 

processamento util izado para obtenção de leite semidesnatado e 

creme de leite pasteurizados nas quatro repetições realizadas. 

O leite in natura foi submetido a aquecimento em banho- 

maria à temperatura de 50ºC para diminuição de sua viscosidade e 

favorecimento da separação da gordura. O desnate e obtenção do 

creme e do leite semidesnatado foram feitos pela centrifugação do 

leite integral a uma velocidade de cerca de 5.000 rotações por 

minuto (rpm) em desnatadeira do Laticínio Escola da FZEA.  

O creme de leite obtido, acondicionado em frascos de vidro 

previamente esteri l izados, foi submetido à pasteurização lenta a 

65oC por tr inta minutos, em banho-maria, e resfriado em seguida à 

temperatura de 2oC a 4oC, em banho de água gelada, sendo 

mantido sob refr igeração a 4oC até o momento do envase manual 

em câmara asséptica. A embalagem do produto foi feita em 

garrafas de polieti leno de alta densidade (PEAD) de coloração 

branca leitosa previamente descontaminadas em solução de 

dióxido de cloro (ClO2). 

O leite semidesnatado obtido durante o processo foi mantido 

sob refrigeração a 4oC até o momento de sua pasteurização 

rápida, a 73oC por 15 segundos, em trocador de calor a placas. Em 

seguida, foi realizado o envase asséptico do produto em garrafas 

de PEAD pigmentadas, branco leitosas, também descontaminadas 

previamente em solução de ClO2. 
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Figura 1 - Fluxograma esquemático de obtenção de leite  
semidesnatado e creme de leite pasteurizados. 
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Todo o procedimento, desde o desnate até o envase dos 

produtos f inais, foi feito com o leite dos grupos baixa, 

intermediária e alta CCS, nesta sequência.  

As unidades produzidas em cada lote foram devidamente 

identif icadas e armazenadas em câmara fr ia a 5oC durante 28 dias, 

para leite semidesnatado pasteurizado, e 30 dias, para creme de 

leite pasteurizado. Ao longo destes períodos, amostras aleatórias 

dos produtos de cada lote foram analisadas quanto aos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos. O leite semidesnatado 

pasteurizado foi analisado nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 da produção, 

enquanto que o creme de leite pasteurizado, nos dias 1, 10, 20 e 

30.  

As análises físico-químicas e microbiológicas foram 

realizadas no Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de 

Alimentos (LMMA) e no Laboratório de Engenharia de Separações 

(LES), ambos da FZEA. 

4.5 Avaliação físico-química e microbiológica do leite 

semidesnatado pasteurizado 

As análises físico químicas de pH e acidez titulável do leite 

semidesnatado foram executadas de acordo com as técnicas 

descritas no manual do Instituto Adolfo Lutz (1985). As análises de 

composição (gordura, proteína, sólidos totais e sólidos não 

gordurosos) foram realizadas uti l izando-se o método 

infravermelho, com o analisador AC-60® (Boeco, Germany).  

As frações protéicas foram determinadas por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE), conforme descrito no item 4.6. A 

qualidade microbiológica foi avaliada através da contagem de 

mesófi los, psicrotróficos e determinação do NMP de coliformes a 

30 e 45ºC (APHA, 1992). 
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4.6 Avaliação das frações da caseína em leite semidesnatado 

pasteurizado 

As frações protéicas do leite semidesnatado pasteurizado 

foram determinadas através de cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), de acordo com a metodologia preconizada por 

Bobe et al. (1998).  

O método iniciou-se com a transferência de alíquotas de 

500 L de amostras de leite para ependorfs e congelamento das 

mesmas em freezer a - 20o C.  

Este procedimento foi realizado para todas as amostras de 

leite semidesnatado estocadas sob refrigeração, exatamente nos 

dias previstos para avaliação (dias 1, 7, 14, 21 e 28 após a 

fabricação de cada lote), em duplicata.  

No início da semana das análises por CLAE, após 

descongelamento das amostras de leite à temperatura ambiente, 

foram adicionados a elas 500 L de solução A contendo 0,1 M de 

tampão BisTris (pH 6,8), 6 M de cloridrato de guanidina, 5,37 mM 

de citrato de sódio e 19,5 mM de dit iotreitol (pH 7), seguido de 

agitação por 10 segundos em temperatura ambiente.  

Após permanecerem 1 hora em repouso, as amostras foram 

centrifugadas por 5 minutos à velocidade de 14.000 rpm. Removida 

a camada de gordura sobrenadante, foram diluídas com solução B 

contendo 4,5 M de cloridrato de guanidina e mistura de solventes 

(solvente A, composto por acetonitr i la + água + ácido 

trif luroacético – 100 + 900 + 1, respectivamente, a pH 2,0). Esta 

solução contém aproximadamente, 4 mg.mL-1 de proteínas totais e 

foi uti l izada para a determinação das frações no cromatógrafo de 

fase líquida.  
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Os extratos f inais das amostras de leite semidesnatado 

pasteurizado foram fi ltrados através de membrana de PTFE 0,22 

m (Mil l ipore, USA) e mantidos estocados sob refrigeração (7ºC) 

até o momento da anál ise cromatográfica que ocorreu dentro de 

um período máximo de cinco dias. 

A separação e a identif icação das frações protéicas foram 

então realizadas no sistema CLAE descrito anteriormente, 

equipado com detector de luz UV e coluna Phenomenex C18 (4 m, 

4.6 X 150 mm). Alíquotas de 20 L das amostras foram injetadas 

no sistema e as corridas cromatográficas foram realizadas em 

temperatura ambiente, nas seguintes condições abaixo, 

preconizadas por Bobe et al. (1998).  

Fases móveis: misturas de solventes A (acetonitr i la + água 

+ ácido trif luroacético – 100 : 900 : 1) e B (acetonitr i la + água + 

ácido tr i f luroacético – 900 + 100 + 1). O programa de gradiente foi 

iniciado com 27% do solvente B, aumentando-se gradativamente a 

proporção do solvente B imediatamente após a injeção das 

amostras [2,5%/min. (2 min.), 0,47%/min. (34,9 min.)], retornando 

em seguida às condições iniciais após 2 min; Fluxo: 1,2 mL.min-1; 

Comprimento de onda do detector: 220 nm.  

A quantif icação das frações (caseínas s1, s2,   e ) nas 

amostras foi realizada através da interpolação das áreas dos picos 

cromatográficos, nas equações de regressão das curvas de 

calibração, construídas uti l izando-se padrões de proteínas 

purif icadas do leite bovino (Sigma, USA), preparados nas mesmas 

condições descritas para as amostras de leite, nas seguintes 

concentrações: caseína s1: 0,375, 0,75, 1,50 e 3,00 mg.mL-1; s2: 

0,125, 0,25, 0,50 e 1,00 mg.mL-1; caseína  : 0,375, 0,75, 1,50 e 

3,0 mg.mL-1; e caseína : 0,187, 0,375, 0,75 e 1,50 mg.mL-1.  
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4.7 Avaliação físico-química e microbiológica do creme de leite 

pasteurizado 

As análises físico-químicas de pH, acidez t itulável e gordura 

do creme de leite foram executadas de acordo com as técnicas 

descritas pelo MAPA (2006). O perfi l de ácidos graxos foi 

determinado ao longo de 30 dias de armazenamento através de 

cromatografia gasosa, conforme descrito no item 4.8. A qualidade 

microbiológica foi avaliada através da contagem de mesófi los, 

psicrotróficos e determinação do NMP de coliformes a 30 e 45ºC 

(APHA, 1992). 

4.8 Avaliação do perfil de ácidos graxos em Creme de Leite 

Pasteurizado 

O perfi l de ácidos graxos do creme de leite foi determinado 

através de cromatografia gasosa de ésteres metíl icos de ácidos 

graxos (CG), de acordo com o método oficial 1-62 da AOCS 

(1998), no Laboratório de Engenharia de Separações (LES) do 

Departamento de Engenharia de Alimentos da FZEA.  

As determinações iniciaram-se com as extrações com 

solvente a fr io, segundo o método de Bligh Dyer (1959) e, 

congelamento em ependorfs , de alíquotas de 50 L de matérias 

graxas obtidas a partir de 2 g das amostras de creme de leite. Este 

procedimento foi realizado para todas as amostras de creme de 

leite estocadas sob refrigeração, exatamente nos dias previstos 

para análises (dias 1, 10, 20 e 30 após a fabricação de cada lote), 

em duplicata. Em seguida, as amostras foram submetidas ao 

processo de esterif icação para obtenção dos ésteres metíl icos, de 

acordo com a metodologia preconizada por Maia (1992), e 

congeladas a -20oC até o momento das análises cromatográficas.  
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Após o descongelamento das amostras, previamente 

preparadas, à temperatura ambiente, foi procedida a CG em 

Cromatógrafo gasoso Shimadzu, modelo GC 2010 AF, Japão com 

detector de ionização de chama.  

As condições de análise uti l izadas foram coluna RTx-Wax 

0.25 μm, 30 m x 0.25 mm i.d. (Restek); hélio como gás de arraste 

na taxa de 0,93 mL/min; temperatura do injetor de 250 °C; 

temperatura da coluna de 50 a 200oC (taxa de 1oC/min); 

temperatura do detector de 280oC. Os ésteres metíl icos dos ácidos 

graxos foram identif icados por comparação com os tempos de 

retenção dos padrões FAME Mix 37 - SUPELCO (PA, EUA) e a 

quantif icação foi realizada por normalização interna.   

Adicionalmente, com base nos resultados obtidos referentes 

aos ácidos graxos insaturados, foram calculados os índices de 

iodo para a média entre duplicatas de cada amostra analisada.  

4.9 Análise dos Resultados 

A análise estatística dos resultados obtidos para as variáveis 

laboratoriais avaliadas nos leites in natura, semidesnatado 

pasteurizado e creme de leite pasteurizado, de acordo com os três 

grupos de CCS, em cada dia de análise, das quatro repetições, foi 

realizada uti l izando-se o procedimento proc mixed  do SAS®. Deste 

modo, o delineamento uti l izado para avaliar os efeitos da CCS 

sobre as características avaliadas no leite semidesnatado e creme 

de leite pasteurizados durante o armazenamento foi o de blocos 

casualizados (quatro repetições) com medidas repetidas no tempo 

em cinco ocasiões (leite semidesnatado, dias 1, 7, 14, 21 e 28) e 

quatro ocasiões (creme de leite, dias 1, 10, 20 e 30). As diferenças 

entre as médias dos grupos foram avaliadas pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de signif icância. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Avaliação do Leite in natura 

As médias de CCS dos lotes de leite uti l izados na fabricação 

do leite semidesnatado e do creme de leite pasteurizados foram de 

39.000, 349.500 e 1.297.500 CS.mL-1 para os grupos denominados 

baixa (<100.000), intermediária (entre 400 e 500.000) e alta 

(>750.000 CS.mL-1), respectivamente. A divisão em três grupos foi 

definida para que fossem avaliados os efeitos da CCS sobre a 

qualidade dos produtos. O l imite atual estabelecido na Instrução 

Normativa 51 para o leite in natura  refrigerado nas regiões sul, 

sudeste e centro-oeste do país é de no máximo 750.000 CS.mL-1. 

Para o leite t ipo B, o l imite máximo vigente é de 600.000 CS.mL-1 

(MAPA, 2002). 

5.1.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Os resultados físico-químicos do leite in natura para os três 

grupos estudados seguem apresentados na Tabela 2. Foram 

observadas diferenças signif icativas entre os grupos para proteína, 

sólidos totais e gordura, pelo teste de médias de Tukey (P<0,05). 

Os valores médios de acidez t itulável, densidade e proteína 

estiveram de acordo com a legislação, apresentando variações 

dentro dos l imites esperados. 

Os sólidos não gordurosos e a gordura, para as amostras de 

baixa CCS apresentaram resultados divergentes do previsto na 

legislação.  

Os valores preconizados pela Instrução Normativa 51 para o 

leite in natura refrigerado são de no mínimo 3,0 g/100g de gordura, 

densidade entre 1,028 e 1,034 g.mL-1, 14 a 18oD para acidez 

t i tulável, mínimo de 8,4 g/100g para sólidos não gordurosos e 

mínimo de 2,8 g/100g de proteína (MAPA, 2002). Deve-se 
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ressaltar, contudo, que o leite uti l izado no experimento foi 

proveniente da ordenha de poucas vacas, selecionadas 

exclusivamente de acordo com a CCS no leite, não representando, 

portanto, o leite de conjunto do rebanho.  

Zanela et al. (2006) avaliaram a qualidade do leite em 

sistemas de produção da região sul do Brasil e obtiveram como 

resultado uma composição média para sistemas especializados de 

3,6% de gordura, 3,23% de proteína bruta, 4,49% de lactose, 

12,18% de sólidos totais; resultados semelhantes aos obtidos por 

Walstra (2006), porém diferentes dos valores de gordura 

verif icados neste estudo. 

Tabela 2 - Composição físico-química do leite in natura uti l izado na 
fabricação de leite semidesnatado e creme de leite pasteurizados1. 

<100 400 - 500 >750

Acidez titulável (oD) 16,01 ± 2,58 17,51 ± 1,91 17,01 ± 1,41

pH 6,87 ± 0,15 6,80 ± 0,01 6,82 ± 0,05

Densidade (g/cm3) 1,029 ± 0,01 1,030 ± 0,01 1,030 ± 0,01

Índice crioscópico (oC) -0,487 ± 0,07 -0,542 ± 0,01 -0,542 ± 0,01

Sólidos totais (%) 10,45 ± 1,03b 12,17 ± 0,51a 12,29 ± 0,44a

Sólidos não gordurosos (%) 8,05 ± 1,10 8,77 ± 0,12 8,82 ± 0,09

Gordura (%) 3,00 ± 0,35b 3,37 ± 0,45a 3,47 ± 0,35a

Proteína (%) 2,83 ± 0,44b 3,30 ± 0,10a 3,42 ± 0,20a

Lactose (%) 4,36 ± 0,53 4,50 ± 0,04 4,43 ± 0,04

Médias, em uma mesma linha, com diferentes letras minúsculas,  diferem significativamente (P<0,05).

Variáveis
CCS (x 1.000.mL-1)

1Médias das amostras ± desvio padrão de 4 repetições analisadas em duplicata.

 

A gordura apresentou diferenças signif icat ivas (P<0,05) para 

o grupo de baixa contagem de células somáticas em relação aos 

demais grupos. O parâmetro variou de 3,00% a 3,47% nos grupos 

<100.000 e >750.000 CS.mL-1, respectivamente. El-Deeb e Hassan 

(1987), diferentemente do encontrado neste trabalho, reportaram 

menores teores de gordura no leite de vacas com mastite. De fato, 

pode-se observar no leite com alta CCS menor concentração de 

gordura devido ao fato de haver menor síntese de gordura pela 

glândula mamária (RANDOLPH e ERWIN, 1974; SCHULTZ, 1977). 
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Entretanto, alguns autores sugerem que a relação entre a CCS e o 

percentual de gordura pode ser negativa, posit iva ou nula, 

dependendo do valor médio da CCS no leite dos rebanhos 

(SCHULTZ, 1977; MUNRO, GRIEVE e KITCHEN, 1984). Marques, 

Balbinotti e Fischer (2002) observaram maiores concentrações de 

gordura de acordo com a elevação dos níveis de CCS. 

Os resultados experimentais são confl itantes, no que se 

refere ao efeito de elevadas CCS no leite sobre a concentração de 

proteína total do leite medida pela concentração de nitrogênio 

total. Ballou et al. (1995) observaram que a porcentagem de 

caseína foi signif icativamente maior quando o leite era proveniente 

de um grupo de vacas que apresentava baixa CCS em relação a 

grupos de maiores contagens. Entretanto, observou-se no presente 

estudo, um maior teor de proteína para o grupo de animais com 

alta CCS, porém sem diferença signif icativa (P>0,05) para o grupo 

intermediário, conforme apresentado na Tabela 2.  

Estes resultados são condizentes com diversos autores que 

relataram que o leite de vacas com alta CCS apresenta maiores 

níveis de proteína total, quando comparado ao de vacas sadias 

(MILLER et al., 1983; AULDIST et al., 1995; KLEI et al., 1998; 

URECH, PUHAN e SCHÄLLIBAUM, 1998; MARQUES, BALBINOTTI 

e FISCHER, 2002; SOMERS et al., 2003). Weaver e Kroger (1976) 

afirmaram que a proteína total do leite aumenta com a CCS, assim 

como as proteínas séricas. Klei et al. (1998) reportaram que um 

aumento na CCS de 83.000 para 872.500 CS.mL-1 influenciou a 

composição do leite. Assim, o leite com alta CCS apresentou 

maiores valores de proteína, porém menores teores de caseína 

como porcentagem da proteína verdadeira.  

De forma contrária ao apresentado neste estudo, Haenlein, 

Schultz e Zikakis (1973), Mitchell, Fedrick e Rogers (1986) e Verdi 

et al. (1987) não identif icaram diferenças entre os teores de 
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proteína total de vacas com altas CCS e vacas sadias. Rogers et 

al. (1989) e Bueno et al. (2004) relataram uma redução no teor de 

proteína total no leite de vacas com elevada CCS.  

Com relação à lactose do leite in natura,  não foram 

observadas diferenças signif icativas (P>0,05) entre os níveis de 

células somáticas estudados o que difere dos resultados 

encontrados por Klei et al. (1998) que reportaram que um aumento 

de 83.000 CS.mL-1 para 870.000 CS.mL-1 no leite correspondeu a 

uma diminuição na concentração de lactose de 4,98% para 4,71%. 

Bueno et al. (2004) observaram diminuição nos teores de lactose 

de 4,60% para 4,36% com contagens menores que 2,0X105CS.mL-1 

e maiores que 106 CS.mL-1, respectivamente. 

5.1.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

Os resultados das análises microbiológicas do leite in natura  

com diferentes níveis de células somáticas, uti l izado para a 

fabricação do leite semidesnatado e do creme de leite, são 

apresentados na Tabela 3. 

Todos os grupos apresentaram valores de coliformes a 30ºC 

maiores que 110 NMP.mL-1. O grupo de baixa CCS apresentou, 

numericamente, os menores níveis de contaminação 

microbiológica. Os níveis de mesófi los observados estiveram 

abaixo do preconizado na legislação, considerando-se o l imite de 

1,0 x 106 UFC.mL-1 recomendado para o leite in natura  refrigerado 

(MAPA, 2002). No entanto, Rossi Júnior et al. (2006) encontraram 

contagens de mesófi los da ordem de 108, 107 e 104 UFC.mL-1 no 

leite in natura destinado à fabricação de leite UAT no Estado de 

São Paulo. Os níveis de microrganismos psicrotróficos observados 

foram inferiores aos observados por Vidal-Martins et al. (2005) em 

pesquisa que avaliou leite in natura  destinado ao processamento 

UAT em usina do Estado de São Paulo. 
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Observou-se um efeito posit ivo entre a CCS e a contagem de 

microrganismos estudados, exceto para os mesófi los, que 

apresentaram o valor de aproximadamente 105 UFC.mL-1, no nível 

intermediário de contagem de células somáticas. No entanto, os 

resultados em questão não foram signif icativos (P>0,05) entre os 

três níveis de CCS avaliados. 

Tabela 3 – Análise microbiológica do leite in natura uti l izado na 
fabricação de leite semidesnatado e creme de leite pasteurizados1. 

<100 400 - 500 >750

Mesófilos (log UFC. mL-1) 4,10 ± 0,06 5,13 ± 1,01 4,73 ± 1,24

Psicotróficos (log UFC. mL-1) 3,57 ± 0,48 4,18 ± 1,34 4,40 ± 1,05

Coliformes 30 oC (log UFC. mL-1) 2,92 ± 0,50 2,95 ± 0,95 3,73 ± 0,87

Coliformes 45 oC (log UFC. mL-1) 2,70 ± 0,44 2,95 0,95 3,56 ± 1,07

Variáveis
CCS (x 1.000.mL-1)

1Médias das amostras ± desvio padrão de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.  

Apesar de não existir diferença signif icativa (P>0,05) para o 

grupo de microrganismos psicotróficos, observou-se um aumento 

de 3,57 para 4,40 log UFC.mL-1 no leite in natura dos grupos de 

baixa e alta CCS, respectivamente. Os valores de CCS estão 

diretamente relacionados ao aumento na contagem de bactérias 

psicrotróficas no leite. Esta associação advém do fato de que a 

principal fonte destes microrganismos é a superfície externa dos 

tetos (PACKARD e GINN, 1991). Assim, quanto melhor a 

desinfecção dos tetos, menor a concentração de bactérias 

psicrotróficas no leite produzido. Deve-se ressaltar que os critérios 

de higiene da glândula mamária tornam-se ainda mais importantes 

à medida que se intensif icam as ações para o resfr iamento do leite 

na propriedade rural, imediatamente após a ordenha, a exemplo do 

que vem ocorrendo atualmente no país. 

Pinto et al. (2006) determinaram a contagem de bactérias 

mesofíl icas e  psicrotróficas em amostras de leite in natura 

refrigerado em tanques de fornecedores de um laticínio mineiro e 
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os resultados foram semelhantes ao encontrados neste trabalho. 

Para bactérias mesofíl icas, verif icaram uma contagem variando de 

2,5x103 a 3,0x106 UFC.mL-1 e, para psicrotróficas, as contagens 

variaram de 2,0x102 a 1,0x107 UFC.mL-1, concluindo que as altas 

contagens obtidas podem estar relacionadas a inadequados 

processos de higienização da ordenhadeira e dos tanques de 

armazenamento e falhas durante a produção. 

5.2 Avaliação do Leite Semidesnatado Pasteurizado 

5.2.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

O leite semidesnatado foi processado a partir de leite in 

natura  com três diferentes níveis de células somáticas. Os 

resultados de pH e acidez t itulável seguem apresentados nas 

Tabelas 4 e 5. Não foram observadas diferenças signif icativas 

(P>0,05) entre os parâmetros em questão. No decorrer dos 28 dias 

de estocagem o pH e a acidez titulável variaram de 6,66 a 6,87 e 

13,50 a 16oD, respectivamente. Os resultados encontrados foram 

semelhantes aos verif icados por Fernandes (2007). 

Tabela 4 – Resultados de pH do leite semidesnatado pasteurizado 
durante 28 dias de estocagem1.   

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

<100 6,85 6,70 6,82 6,82 6,72

400 - 500 6,70 6,80 6,77 6,77 6,70

>750 6,87 6,66 6,80 6,82 6,70

Erro padrão 0,09 0,07 0,03 0,03 0,01

Fonte de variação

CCS (x 1.000.mL-1) 0,49

Dia 0,39

CCS*dia 0,52

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

CCS (x 1.000.mL-1)
pH
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Tabela 5 – Resultados de acidez do leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 dias de estocagem1.   

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

<100 14,25 13,66 14,01 13,50 13,50

400 - 500 15,25 14,33 15,51 15,00 15,50

>750 14,16 15,33 16,00 15,50 15,75

Erro padrão 0,61 0,84 1,04 1,04 1,23

Fonte de variação

CCS (x 1.000.mL-1) 0,23

Dia 0,70

CCS*dia 0,60
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

CCS (x 1.000.mL-1)
Acidez (oD)

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

 

As Tabelas de 6, 7, 8 e 9 contém os resultados dos 

parâmetros físico-químicos de composição avaliados no leite 

semidesnatado pasteurizado, não tendo sido verif icadas diferenças 

signif icativas (P>0,05) para as variáveis estudadas.  

Tabela 6 – Resultados de proteína do leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 dias de estocagem1.   

 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

<100 3,25 3,20 3,28 3,28 3,29

400 - 500 3,64 3,62 3,66 3,66 3,66

>750 3,11 3,69 3,68 3,69 3,70

Erro padrão 0,27 0,27 0,23 0,23 0,23

Fonte de variação

CCS 0,63

Dia 0,68

CCS*Dia 0,85

CCS (x 1.000.mL-1)
Proteína (%)

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.  

A gordura variou de 1,26 a 1,46%, durante todo o período, 

permanecendo dentro dos parâmetros estipulados (MAPA 2002) 
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que está entre 0,5 a 2,9%, para o referido produto. As 

porcentagens de proteínas oscilaram de 3,11 a 3,70% e também 

estiveram de acordo com o previsto pela legislação vigente.  

Tabela 7 – Resultados de gordura do leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

<100 1,32 1,26 1,30 1,32 1,35

400 - 500 1,35 1,46 1,37 1,40 1,40

>750 1,37 1,46 1,42 1,45 1,45

Erro padrão 0,03 0,12 0,06 0,07 0,05

Fonte de variação

CCS 0,33

Dia 0,52

CCS*Dia 0,52
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

CCS (x 1.000.mL-1)
Gordura (%)

 

Tabela 8 – Resultados de sólidos totais do leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

<100 9,20 9,31 9,39 9,42 9,48

400 - 500 10,22 10,59 10,38 10,40 10,41

>750 10,74 10,75 10,49 10,53 10,57

Erro padrão 0,78 0,79 0,61 0,61 0,59

Fonte de variação

CCS 0,43

Dia 0,49

CCS*Dia 0,51

CCS (x 1.000.mL-1)
Sólidos Totais (%)

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,
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Tabela 9 – Resultados de sólidos não gordurosos do leite 
semidesnatado pasteurizado durante 28 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

<100 7,96 8,07 8,29 8,30 8,32

400 - 500 8,87 9,14 9,23 9,24 9,25

>750 10,46 10,75 9,29 9,30 9,33

Erro padrão 1,27 1,35 0,56 0,56 0,56

Fonte de variação

CCS 0,55

Dia 0,30

CCS*Dia 0,70
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

CCS (x 1.000.mL-1)
Sólidos Não Gordurosos (%)

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

 

5.2.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

Os resultados das análises microbiológicas do leite 

semidesnatado pasteurizado durante o período de 28 dias de 

estocagem seguem apresentados nas Tabelas 10 e 11. 

Tabela 10 – Microrganismos mesófi los no leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 de estocagem1. 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia28

<100 2,42 2,43 2,14 3,11 3,37

400 - 500 2,76 2,66 2,82 2,54 2,19

>750 2,90 2,60 2,41 2,32 2,22

Erro padrão 0,25 0,12 0,34 0,41 0,67

Fonte de variação

CCS 0,79

Dia 0,97

CCS*Dia 0,53

CCS (x 1.000.mL-1)
Mesófilos (log UFC.mL-1)

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.  
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Tabela 11 – Microrganismos psicrotróficos no leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 de estocagem1. 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia28

<100 2,28 1,98 2,13 2,89 3,82

400 - 500 2,09 2,20 2,62 2,26 2,69

>750 1,79 2,35 2,01 2,59 2,63

Erro padrão 0,25 0,19 0,32 0,32 0,67

Fonte de variação

CCS 0,45

Dia 0,08

CCS*Dia 0,58

CCS (x 1.000.mL-1)
Psicrotróficos (log UFC.mL-1)

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.  

Não foram constatadas diferenças signif icativas (P>0,05) 

entre os tratamentos nos diferentes dias de análise, e nem 

interações entre tratamentos e período de estocagem. 

Os valores médios de mesófi los para os níveis de células 

somáticas estudados f icaram entre 2,14 a 2,82 logUFC.mL-1 e, 

portanto, compatíveis com o l imite definido para o leite 

pasteurizado, que é de 8,0 x 104 UFC.mL-1 (MAPA, 2002). 

Observou-se, portanto, uma redução de aproximadamente 2 ciclos 

logarítmicos na contagem de mesófi los do leite in natura, para o 

leite pasteurizado. Rossi Júnior et al. (2006) relataram valores da 

ordem de 104 e 102 UFC.mL-1 no leite pasteurizado destinado ao 

processamento UAT, com uma redução decimal próxima ao do 

presente trabalho.  

Com relação aos resultados encontrados para psicrotróficos, 

foram observadas variações entre 1,79 e 3,82 log UFC.mL-1, tendo 

ocorrido redução em relação ao leite in natura de 

aproximadamente 1,5 ciclos logarítmicos, após a pasteurização. Os 

Coliformes a 30 e 45oC permaneceram, durante todo o período de 
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estocagem, em 0,60 log UFC.mL-1, demonstrando uma redução de, 

aproximadamente, 2,10 a 2,96 ciclos logarítmicos, para os níveis 

de baixa e alta contagem de células somáticas, respectivamente. 

Os resultados das análises microbiológicas demonstram que 

os procedimentos de pasteurização e embalagem foram adequados 

para todos os tratamentos, não havendo influência da CCS ou do 

tempo de armazenamento sobre esses parâmetros.  

5.2.3 FRAÇÕES DE CASEÍNA EM LEITE SEMIDESNATADO 

De acordo com os resultados obtidos seguem apresentadas 

na Tabela 12 as frações de caseína presentes no leite 

semidesnatado pasteurizado, em mg.mL-1, de acordo com os 

grupos de baixa, intermediária e alta CCS.  

Tabela 12 – Resultados de frações de caseína no leite 
semidesnatado pasteurizado durante 28 dias de estocagem1. 

<100 400-500 >750 EPM

αs1-caseina 6,85 6,34 6,34 0,17

αs2-caseina 2,24 2,64 4,10 0,56

α-caseina 9,09 8,98 10,44 0,47

β-caseina 7,94bc 10,17ac 10,67a 0,84

к-caseina 6,65 6,15 6,46 0,15

Total 15,74 15,13 16,90 0,52
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.
Médias, na mesma linha, com letras minúsculas diferentes diferem significativamente (P<0,05).

CCS (x 1.000.mL-1)
Fração Protéica1 

(mg.mL-1)

 

A análise dos resultados revela que não houve relação entre 

a CCS e os 28 dias de estocagem do produto sob refr igeração a 

5oC avaliados para nenhuma das frações protéicas da caseína.  

No entanto, considerando-se apenas os três grupos 

experimentais, houve diferença estatística (P<0,05), entre baixa e 

alta CCS, para a fração β-caseína cujas concentrações médias 

aumentaram acompanhando o aumento da CCS.  
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Este resultado é coerente com o maior teor de proteína 

observado no leite semidesnatado com alta CCS, de acordo com a 

Tabela 6, o qual apresentou proteína total, cerca de 12% acima do 

leite com baixa CCS. Entretanto, entre os grupos de baixa e 

intermediária e intermediária e alta CCS as diferenças estatíst icas 

encontradas não foram signif icativas (P>0,05). 

Fernandes (2007) avaliando a influência da CCS sobre a 

qualidade do leite UAT, assim como no presente estudo, não 

observou interação entre CCS e tempo de armazenagem para as 

frações protéicas avaliadas. Porém, de forma contrária, encontrou 

menores concentrações de β-caseína em todos os dias de 

avaliação do referido produto no grupo de maior CCS.  

A CCS pode estar envolvida na atividade proteolít ica 

predispondo o leite à ação de proteases com conseqüente hidrólise 

enzimática da s e -caseína. O resultado deste mecanismo é a 

diminuição nos níveis destas frações protéicas no leite (CRUDDEN 

et al., 2005). Este dado também está em desacordo com aqueles 

verif icados neste trabalho. 

A Tabela 13 apresenta resultados mais detalhados sobre a β-

caseína neste estudo. 

Tabela 13 – Resultados de β-caseína no leite semidesnatado 
pasteurizado durante 28 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia28

<100 7,700            7,010            8,267            8,003            8,750            

400 - 500 9,947            10,937          10,107          9,493            10,403          

>750 10,847          10,747          10,477          10,603          10,693          

Erro padrão 0,94 1,28 0,68 0,75 0,61

Fonte de variação

CCS 0,0484*

Dia 0,9813

CCS*Dia 0,9871
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.
*Significativo.

CCS (x 1.000.mL-1)
β-caseina (mg/mL)

,---- P valor (nível descrito no teste) ----,
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A fração protéica β-caseína apresentou variação para o 

grupo de média CCS de 9,49 a 10,93 mg.mL-1, para os dias 21 e 7, 

respectivamente. A menor concentração verif icada neste trabalho 

foi de 7,01 mg.mL-1 no dia 1 para o grupo de baixa CCS. 

FOX & KELLY (2006) em extensa revisão tratando da 

atividade enzimática sobre os componentes do leite e produtos 

derivados, esclareceram que restam ainda muitos aspectos 

interferentes a serem estudados em maior profundidade. Com base 

neste estudo, no que diz respeito às frações de caseína do leite 

semidesnatado pasteurizado, pode-se apontar algumas possíveis 

explicações para esclarecer os resultados encontrados, sobretudo 

para a β-caseína.  

Uma delas é o fato de o leite neste estudo ser semidesnatado 

e a maior concentração das enzimas hidrolít icas estarem presentes 

na gordura do leite, removida parcialmente do produto por 

centrifugação para obtenção do creme; outra seria devido ao leite 

in natura uti l izado ter sido proveniente de um único rebanho, de 

tamanho reduzido, com características próprias e submetido a três 

ordenhas diárias em intervalos médios de 8 horas entre ordenhas o 

que, segundo os autores, pode reduzir o tempo de ação das 

enzimas e minimizar seus efeitos; e, por últ imo, o fato do leite 

uti l izado no estudo ter sido processado praticamente de imediato 

após as ordenhas, reduzindo também o tempo de ação das 

enzimas sobre a proteína.  

O leite semidesnatado, para os grupos de intermediária CCS, 

apresentou concentrações médias de 8,98; 10,17 e 6,15 mg.mL-1 

para as frações de α-caseína, β-caseína e к-caseína, 

respectivamente. A β-caseína foi a fração de maior 

representatividade no leite semidesnatado para todos os grupos de 

células somáticas estudados. 
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A Tabela 14 demonstra que a α-caseína e a к-caseína 

apresentaram-se em porcentagens maiores no grupo de menor 

contagem de células somáticas, enquanto a β-caseína tem a sua 

maior representatividade no grupo intermediário de CS. 

Tabela 14 – Porcentagem das frações de caseína, no leite 
semidesnatado pasteurizado em relação ao total da proteína, 
durante 28 dias de estocagem1. 

<100 400-500 >750 EPM

αs1-caseina 28,77 24,95 22,87 1,73

αs2-caseina 9,89 10,59 14,97 1,59

α-caseina 38,66 35,54 37,84 0,93

β-caseina 33,06 40,37 38,65 2,21

к-caseina 28,27 24,09 23,51 1,50

Total 100,00 100,00 100,00 0,00
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.
Não houve diferença estatistica significativa para o teste de Tuckey a 5%

CCS (x 1.000.mL-1)
Fração Protéica1 

(%)

 

Não houve diferenças signif icativas (P>0,05) em relação aos 

grupos de células somáticas e dos dias de estocagem estudados.  

O grupo de CCS intermediária apresentou 40,37% de β-

caseína sendo a porção mais representativa de todos os grupos e 

frações de caseína verif icados. Por outro lado, a fração menos 

representativa foi a αs2-caseina que apresentou, para os grupos de 

baixa, intermediária e alta CCS, part icipação de 9,89, 10,59 e 

14,97% em relação ao total de caseína do leite semidesnatado em 

estudo. 

De acordo com os resultados obtidos não houve proteólise 

das frações estudadas, uma vez que não foi observada diferença 

estatística nas concentrações das mesmas durante o período de 

estocagem e de acordo com os diferentes grupos de CCS. 

Portanto, pode-se dizer que houve um baixo risco de 

alterações sensoriais no leite semidesnatado pasteurizado, embora 

as mesmas não tenham sido objetivo deste estudo. Outrossim, 
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observou-se que em amostras de leite contendo alta CCS, os 

cromatogramas exibiram uma fragmentação dos picos de αs1-

caseína e β-caseína, conforme apresentado na Figura 2.  
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Figura 2 – Cromatogramas das frações de caseína do leite  
semidesnatado durante o armazenamento por 28 dias, para o 
grupo de alta CCS. 

Note-se a fragmentação do pico de β-caseína a partir do dia 

14 de armazenamento, de acordo com as setas indicadas. Este 

fato evidencia, qualitativamente, a quebra destas frações de 
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caseína, embora suas respectivas concentrações não tenham se 

alterado quantitativamente (P>0,05).  

Segundo SCHULTZ (1977), os efeitos das mastites sobre a 

proteína do leite são de natureza qualitativa, uma vez que os 

valores absolutos de proteína bruta não sofrem alterações 

signif icativas. Assim, o leite proveniente de vacas com mastite 

apresenta menor teor de caseína, que é a proteína nobre do leite, 

porém há aumento dos níveis de proteínas séricas, como 

soroalbuminas e imunoglobulinas.  

BALLOU et al. (1995) confirmaram os experimentos 

realizados neste trabalho, ao observarem que a porcentagem de 

caseína foi signif icativamente maior quando o leite era proveniente 

de um grupo de vacas que apresentava baixa CCS em relação a 

grupos de maiores contagens.  

5.3 Avaliação do creme de leite Pasteurizado 

O creme de leite foi avaliado quantos aos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos ao longo de 30 dias de estocagem sob 

refr igeração. 

5.3.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

Os resultados das análises de pH, acidez titulável e gordura 

do creme de leite nos dias 1, 10, 20 e 30 dias após a fabricação 

estão apresentados nas Tabelas de 15, 16 e 17.  
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Tabela 15 – Resultados de pH do creme de leite pasteurizado 
durante 30 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 6,75 7,00 6,85 6,67

400 - 500 6,40 6,40 6,87 6,70

>750 6,60 6,82 6,57 6,80

Erro padrão 0,18 0,31 0,17 0,07

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia

CCS (x 1.000.mL-1)
pH

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

0,74

0,58

0,93
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.  

Tabela 16 – Resultados de acidez do creme de leite pasteurizado 
durante 30 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 0,35 0,50 0,35 0,27

400 - 500 0,42 0,42 0,32 0,28

>750 0,50 0,47 0,30 0,32

Erro padrão 0,08 0,04 0,03 0,03

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

0,93

0,20

0,98
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

CCS (x 1.000.mL-1)
Acidez Titulável (mL de NaOH 0,1 N)

 

Os valores de pH e acidez titulável dos lotes variaram de 

6,40 a 6,85 e de 0,27 a 0,50 mL de NaOH 0,1N, respectivamente.  
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Tabela 17 – Resultados de gordura do creme de leite pasteurizado 
durante 30 dias de estocagem1. 

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 37,75 37,75 31,25 35,50

400 - 500 35,75 35,75 30,50 31,50

>750 39,50 31,75 31,75 33,25

Erro padrão 1,88 3,06 0,63 2,01

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

0,60

0,48

0,99
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

CCS (x 1.000.mL-1)
Gordura (%)

 

Os teores de gordura variaram de 31,50 a 39,50% 

designando, desta forma, o produto como creme de leite. O 

regulamento técnico de identidade e qualidade (MAPA, 1996) 

define como creme o produto lácteo relativamente rico em gordura 

(20,0 a 49,9%) retirada do leite por procedimento tecnologicamente 

adequado, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em 

água, submetido ao processamento de pasteurização. 

Não foram observados interações (P>0,05) entre CCS e 

tempo de estocagem para nenhuma das variáveis físico-químicas 

estudadas. 

5.3.2 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

Os resultados das análises microbiológicas do creme de leite 

pasteurizado no período de estocagem de 30 dias de avaliação, 

para diferentes níveis de células somáticas seguem apresentados 

nas Tabelas 18, 19, 20 e 21. Não houve diferença estatística 

(P>0,05) da CCS e do período de estocagem para os 

microrganismos mesófi los e psicrotróficos que apresentaram uma 

tendência à diminuição durante o período avaliado. 
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Tabela 18 – Resultados de mesófi los no creme de leite 
pasteurizado durante 30 dias de estocagem sob refrigeração1.  

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 3,41 2,58 3,60 3,77

400 - 500 4,18 4,08 3,43 3,86

>750 3,30 1,91 2,57 2,81

Erro padrão 0,48 1,11 0,55 0,58

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

0,91

0,62

0,14

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

CCS (x 1.000.mL-1)
Mesófilos (log UFC.mL-1)

 

Tabela 19 – Resultados de psicrotróficos no creme de leite 
pasteurizado durante 30 dias de estocagem sob refrigeração1. 

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 3,53 3,33 3,84 4,60

400 - 500 3,78 2,96 3,59 4,46

>750 2,24 3,29 2,68 4,67

Erro padrão 0,83 0,20 0,61 0,11

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

0,94

0,21

0,64

CCS (x 1.000.mL-1)

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.

Psicrotróficos (log UFC.mL-1)

 

Observou-se interação entre CCS e tempo de estocagem do 

creme de leite para Coliformes a 30 e 45oC, de acordo com as 

Tabelas 20 e 21. Assim, foram verif icadas diferenças signif icativas 

(P<0,05). Os resultados encontrados diminuíram de 1,85 para 0,60 

log NMP.mL-1 durante os 30 dias de estocagem indicando que a 

refr igeração a 5oC foi eficiente na manutenção da qualidade 

microbiológica do produto que permaneceu dentro dos parâmetros 
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preconizados em Regulamento técnico de identidade e qualidade 

do creme de leite (MAPA, 1996). 

Tabela 20 – Resultados de coliformes 300C no creme de leite 
pasteurizado durante 30 dias de estocagem sob refrigeração1.  

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 1,24 0,79 0,60 0,60

400 - 500 1,85 1,01 0,60 0,60

>750 1,04 0,60 0,60 0,60

Erro padrão 0,42 0,21 0,00 0,00

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

* Diferença significativa no teste de Tukey a 5%

0,013*

CCS (x 1.000.mL-1)
Coliforme 30oC (log UFC.mL-1)

0,29

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

0,70

 

Tabela 21 – Resultados de coliformes 450C no creme de leite 
pasteurizado durante 30 dias de estocagem sob refrigeração1.  

Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30

<100 1,24 0,79 0,60 0,60

400 - 500 1,85 0,89 0,60 0,60

>750 1,04 0,60 0,60 0,60

Erro padrão 0,42 0,15 0,00 0,00

Fonte de variação

CCS 

Dia

CCS*Dia

0,35

Coliforme 45oC (log UFC.mL-1)

* Diferença significativa no teste de Tukey a 5%

CCS (x 1.000.mL-1)

,----- P valor (nível descrito no teste) ----, 

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

0,0116*

0,69

 

5.3.3 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS 

Na Tabela 22 é apresentado o perfi l  de ácidos graxos do 

creme de leite pasteurizado, em g/100g, de acordo com os grupos 
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baixa, intermediária e alta CCS, no decorrer de 30 dias de 

estocagem. 

Tabela 22 – Resultados de perfi l de ácidos graxos do creme de 
leite pasteurizado (g/100g) ao longo de 30 dias de estocagem1. 

Ácidos

Graxos <100 400-500 >750 EPM

C4:0 (Butírico) 1,10 0,84 0,87 0,08

C6:0 (Capróico) 1,24 0,95 0,95 0,10

C8:0 (Caprílico) 0,93 0,71 0,70 0,08

C10:0 (Láurico) 2,29 1,74 1,73 0,19

C12:0 (Tridecanóico) 2,68 2,02 2,04 0,22

C14:0 (Mirístico) 10,33 7,66 7,52 0,91

C14:1 (Mirístoléico) 0,79 0,60 0,61 0,06

C15:0 (Pentadecanóico) 0,84 0,61 0,59 0,08

C15:1 (Pentadecenóico) 0,04 0,03 0,03 0,00

C16:0 (Palmítico) 33,38 25,12 25,16 2,74

C16:1 (Palmitoléico) 1,54 1,15 1,13 0,13

C17:0 (Margárico) 0,48 0,36 0,35 0,04

C17:1 (Margarólico) 0,26 0,19 0,19 0,02

C18:0 (Esteárico) 11,39 8,77 9,06 0,83

C18:1 (Oléico) 30,69a 22,78b 22,18b 2,74

C18:2 (Linoléico) 2,83 1,92 1,80 0,32

C18:3 (Linolênico) 0,22 0,15 0,13 0,03

C20:0 (Araquídico) 0,00 0,00 0,00 0,00

C20:4 0,04 0,03 0,04 0,00
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.
Médias na mesma linhas, com diferentes letras minúsculas, diferem 
i ifi i (P 0 05)

CCS (x 1.000.mL-1)

 

Os resultados obtidos revelam ter havido diferença 

estatística (P<0,05) para o ácido oléico (C18:1) entre os grupos de 

baixa e intermediária e baixa e alta CCS. Não foram observadas 

diferenças signif icativas entre os grupos de intermediária e alta 

CCS.  

Porém, FITZ-GERALD et al. (1981) definiram que o leite 

com alta contagem de células somáticas tem tendência a 
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apresentar maiores níveis de AGL e menor atividade da enzima 

l ipase l iporoteica (LLP).  

NEEDS et al.  (1986) afirmam que o teor de gordura e a CCS 

não afetam o nível de l ipólise, e que há um aumento signif icativo 

dos ácidos graxos saturados de cadeia longa no leite proveniente 

de quartos com infecção, contrariando o encontrado no presente 

trabalho, uma vez que houve diminuição da quantidade de ácidos 

de cadeia longa de acordo com o aumento de CCS .  

Entretanto, RANDOLPH e ERWIN (1974) observaram leites 

de vacas com mastite contendo maiores concentrações de AGL e 

ácidos graxos de cadeia curta, e menores concentrações de ácidos 

graxos de cadeia longa, o que corrobora com os valores 

apresentados na Tabela 22, onde os ácidos butíricos, capróicos e 

capríl ico, apresentaram variações em relação aos grupos de baixa 

e alta CCS de 1,10 para 0,87; 1,24 para 0,95 e 0,93 para 0,70, 

respectivamente. 

A Figura 3 apresenta a evolução das médias do ácido oléico 

encontrado, em g/100g, dos grupos de baixa, intermediária e alta 

CCS em todo o período de estocagem do produto. Para tanto, 

foram consideradas as médias das amostras das 4 repetições em 

duplicata e dos 4 tempos avaliados para cada um dos grupos de 

células somáticas.  
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Figura 3 – Evolução do percentual de ácido oléico, em g/100g, no 

creme de leite pasteurizado durante 30 dias de estocagem. 

No presente estudo foi verif icado que o ácido oléico (C18:1) 

apresentou médias de 30,68, 29,62 e 29,44 g/100g para os grupos 

baixa, intermediária e alta CCS, respectivamente.  

Analisando os resultados encontrados, apresentados na 

Tabela 23, verif icou-se não haver diferenças signif icativas (P>0,05) 

ao se comparar os três grupos CCS e os tempos de avaliação de 1, 

10, 20 e 30 dias.  

Observa-se na Figura 4 que os ácidos palmítico (C16:0), 

esteárico (C18:0), oléico (C18:1) e mirístico (C14:0) se destacaram 

em relação aos demais, em todos os grupos de contagem de 

células somáticas e tempos avaliados. 

Assim, foi verif icada uma predominância dos ácidos C16:0 e 

C18:1, seguidos do C18:0 e C14:0 e, em menor escala, do ácido 

C18:2.  
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Tabela 23 – Resultados de perfi l de ácidos graxos do creme de 
leite pasteurizado (g/100g) ao longo de 30 dias de estocagem1. 

Ácidos

Graxos Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30 EPM Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30 EPM Dia 1 Dia 10 Dia 20 Dia 30 EPM

C4:0 1,18 1,12 1,05 1,06 0,03 1,21 1,14 1,11 1,17 0,02 1,13 1,13 1,09 1,10 0,01

C6:0 1,24 1,27 1,23 1,23 0,01 1,32 1,24 1,22 1,26 0,02 1,28 1,25 1,23 1,24 0,01

C8:0 0,92 0,95 0,94 0,93 0,01 0,97 0,91 0,92 0,92 0,01 0,96 0,93 0,94 0,94 0,01

C10:0 2,25 2,32 2,29 2,31 0,02 2,34 2,26 2,29 2,25 0,02 2,40 2,35 2,36 2,37 0,01

C12:0 2,76 2,67 2,63 2,64 0,03 2,76 2,67 2,71 2,67 0,02 2,85 2,83 2,84 2,85 0,01

C14:0 10,47 10,29 10,28 10,26 0,05 10,06 9,99 9,98 9,79 0,06 9,85 9,90 9,93 9,93 0,02

C14:1 0,81 0,78 0,79 0,78 0,01 0,81 0,80 0,83 0,80 0,01 0,85 0,84 0,83 0,85 0,00

C15:0 0,84 0,83 0,83 0,84 0,00 0,78 0,79 0,80 0,78 0,00 0,80 0,79 0,80 0,81 0,00

C15:1 ND ND 0,04 0,04 0,00 0,03 0,07 0,03 0,00 0,01 0,00 0,04 0,07 0,00 0,02

C16:0 33,36 33,38 33,34 33,42 0,02 33,71 33,40 33,52 33,35 0,08 33,30 33,41 33,36 33,30 0,03

C16:1 1,55 1,53 1,55 1,52 0,01 1,51 1,50 1,52 1,52 0,01 1,56 1,55 1,54 1,53 0,01

C17:0 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 0,47 0,47 0,47 0,46 0,00 0,47 0,47 0,47 0,46 0,00

C17:1 0,28 0,26 0,26 0,25 0,01 0,25 0,25 0,24 0,24 0,00 0,26 0,24 0,25 0,25 0,00

C18:0 11,36 11,35 11,41 11,43 0,02 12,22 12,10 11,90 12,04 0,07 11,82 11,91 11,93 11,89 0,03

C18:1 30,50 30,66 30,76 30,82 0,07 29,46 29,54 29,64 29,88 0,09 29,59 29,40 29,28 29,53 0,07

C18:2 2,80 2,81 2,89 2,81 0,02 1,94 2,58 2,68 2,65 0,18 2,75 2,67 2,75 2,69 0,02

C18:3 0,23 0,22 0,23 0,22 0,00 0,16 0,21 0,16 0,21 0,02 0,20 0,21 0,21 0,21 0,00

C20:0 ND ND ND ND 0,00 ND ND ND ND 0,00 ND ND 0,03 ND 0,00

C20:4 0,04 ND 0,04 0,04 0,00 ND 0,08 ND ND 0,00 0,00 0,08 0,09 0,04 0,02

<100 400-500 >750

ND: não detectado

Não foram observadas diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%

1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

 

Os ácidos de cadeia longa (C18) totalizaram, em média, 

para todos os grupos e tempos estudados, 44,56 % do total de 

ácidos graxos do creme de leite. No entanto, não houve diferenças 

estatísticas (P>0,05) para o parâmetro tempo de estocagem de 

creme de leite pasteurizado e os ácidos graxos considerados. 
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Figura 4 - Representação gráfica do perfi l  de ácidos graxos no 
creme de leite durante 30 dias de estocagem. 

Os valores encontrados por Paschoal et al. (2007), com 

relação à predominância dos ácidos oléico (C18:1), palmítico 

(C16:0), esteárico (C18:0) e mirístico (C14:0), em pesquisa 

realizada com leite bovino in natura estão de acordo com os 

encontrados neste estudo. 

A Figura 5 apresenta uma comparação entre os ácidos graxos 

predominantes verif icados na Figura 4, em g/100g, nas amostras 

analisadas de acordo com os três diferentes grupos de CCS. 
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Figura 5 - Representação gráfica do perfi l  de ácidos graxos 
predominantes no creme de leite durante 30 dias de estocagem. 

O presente estudo demonstrou não haver relação entre a 

quantidade de células somáticas do leite destinado à produção de 

creme de leite pasteurizado e o perf i l  dos principais ácidos graxos 

que constituem este produto, exceto para o ácido oléico (C18:1) 

que apresentou diferença (P<0,05) entre os grupos de baixa e 

intermediária e baixa e alta CCS.  

Yadav et al. (2007) também não observaram diferenças 

estatísticas (P>0,05) no perfi l  de ácidos graxos (g/100g) quando 

compararam as quantidades percentuais presentes no leite in 

natura e bebidas lácteas fermentadas típicas da Índia. 

No entanto, JURCZAK e SCIUBIZ (1981) afirmam que 

apenas em determinados níveis de CCS observam-se relação com 

a concentração de AGL e, de acordo com SALIH e ANDERSON 

(1979), a influência das células é progressivamente menor com o 

aumento da contagem. A concentração de ácidos graxos totais em 

leites provenientes de vacas com mastite é cerca de 4% menor, 
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enquanto que a de AGL é aproximadamente 47% maior do que em 

leites negativos para mastite (RANDOLPH & ERWIN, 1974). 

Entretanto, outros autores observaram efeito posit ivo entre a 

quantidade de AGL com o nível de CCS (SALIH & ANDERSON, 

1979; BACHMAN et al., 1988), contrariando este trabalho que ao 

estudar o perfi l  de AGL em creme de leite encontrou 30,69g/100g 

de ácido oléico para o grupo de baixa CCS contra 22,18g/100g no 

grupo de alta CCS.   

A alta CCS está relacionada à degradação de ácidos graxos 

de cadeia longa, principalmente ácido palmítico (C16:0). No 

presente estudo, a concentração de ácido palmítico diminuiu com o 

aumento da CCS, porém as diferenças não foram signif icativas 

(P>0,05).  

No entanto, a concentração de ácido oléico (C18:1) foi 

menor nos cremes com CCS intermediária e alta, em relação ao 

grupo de baixa contagem de CS, o que pode ser devido à atividade 

l ipolít ica sobre os ácidos graxos de cadeia longa.  

AZZARA e DIMICK (1985) reportaram que a atividade média 

da LLP no leite proveniente de quartos com mastite subclínica foi 

27% maior do que a média de atividade da enzima no leite de 

quartos não mastít icos. 

A Figura 6 apresenta os resultados de cromatografia gasosa 

para obtenção de perfi l  dos ácidos graxos presentes nas amostras 

com 30 dias de estocagem de creme de leite produzidos com leite 

contendo 100.000, de 400.000 a 500.000 e mais de 750.000 

células somáticas. Pode-se observar a predominância dos ácidos 

oléico, palmítico, mirístico e l inoléico em todas os grupos 

estudados.  
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Amostra de baixa CCS 
 

Amostra de média CCS 

 
Amostra de alta CCS 

Figura 6 – Cromatogramas exibindo o perfi l  de AG obtidos a partir 
de CS de amostras de creme de leite com 30 dias de fabricação 
dos grupos de baixa, intermediaria e alta CCS. 

Com relação ao perfi l de ácidos graxos no leite bovino, e no 

respectivo creme, sabe-se que o mesmo é fortemente relacionado 

com a composição da dieta (GONZÁLES et al., 2003). Em 

particular, a alteração no perfi l  de ácidos graxos de produtos 

lácteos, parece estar associada à variedade, qualidade e 

quantidade de ingredientes fornecidos nas dietas dos animais 

produtores de leite. De acordo com Murphy et al. (1990), a 

alimentação de vacas leiteiras com óleo de canola e girassol 

diminuiu em 20-40% a concentração de ácidos graxos de cadeia 

curta (C4:0 e C16:0) e aumentou em 55-80% a proporção de ácidos 

graxos de cadeia longa na gordura do leite. 

Ashes et al. (1992) trabalharam com vacas leiteiras 

suplementadas com canola protegida (750g/dia), contendo 5% de 

C16:0, 3% de C18:0, 51% de C18:1, 29% de 18:2 e 11% de C18:3 

e observaram a diminuição na proporção de C12:0, C14:0 e C16:0 
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e aumento na proporção de C18:1, C18:2 e C18:3 na composição 

da gordura do leite. 

Verif icou-se, ainda em estudo de Paschoal et al. (2007), que 

a alimentação de vacas holandesas com uma dieta contendo 21% 

de soja extrusada e 5 mg de selênio apresentou aumento na 

concentração de ácidos graxos de cadeia longa no leite. Da mesma 

forma, Schingoethe et al. (1996) encontraram maior concentração 

de ácidos graxos de cadeia longa e ácidos graxos poli insaturados 

no leite de vacas alimentadas com soja extrusada e semente de 

girassol. 

No presente estudo, tendo em vista que foi observada a 

presença de, aproximadamente, 30,00, 2,70 e 0,20% dos ácidos 

graxos C18:1; C18:2 e C18:3, respectivamente, de acordo com 

Gonzáles et al. (2003), pode-se apontar para o baixo risco de 

oxidação e conseqüente produção de off-f lavor ou sabor oxidado 

no creme de leite pasteurizado. 

Em contrapartida, as enzimas com atividade lipolít ica, como 

a LLP, as l ipases presentes nas células somáticas e as lípases 

microbianas, predispõem à ocorrência de sabor rançoso em função 

da quebra de ácidos graxos de cadeia longa em ácidos graxos de 

cadeia curta (RANDOLPH & ERWIN, 1974; MURPHY et al.,  1989; 

RENEAU & PACKARD,1991). De fato, a LLP catalisa a quebra dos 

trigl icerídeos do leite, produzindo ácidos graxos l ivres, sobretudo 

os de cadeia curta como o butírico, capríl ico e capróico, os quais 

são responsáveis por defeitos de sabor (DOWNEY, 1980) devido 

ao forte f lavor que possuem. Observa-se pela Tabela que os 

ácidos de cadeia curta diminuem suas quantidades de acordo com 

o aumento da CCS, porém sem diferenças signif icativas para 

Tuckey a 5%. 
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Na Figura 7 e Tabela 20 estão apresentados os resultados 

referentes à razão entre os ácidos graxos saturados e insaturados 

encontrados no creme de leite pasteurizado. Os dados 

apresentados na Figura 6 são em função do tempo (1, 10, 20 e 

30dias) e dos grupos de alta, intermediária e baixa contagem de 

células somáticas. Não foram observadas diferenças signif icativas 

em relação aos tempos de estocagem do creme de leite e grupos 

de CCS.  
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Figura 7 - Evolução da relação entre ácidos graxos saturados e 
insaturados no creme de leite durante 30 dias de estocagem. 

Porém, analisando a Tabela 24, ao considerar as médias 

das análises de todo o período em que o produto permaneceu 

armazenado sob refrigeração de 5º C, os grupos baixa e 

intermediária e baixa e alta CCS, houve diferença estatistica 

signif icativa (P<0,05) quando verif icada a razão entre os ácidos 

graxos saturados e insaturados. Entretanto, não se verif icou 

diferenças signif icativas (P>0,05) entre os grupos de intermediária 

e alta CCS. 
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Tabela 24 – Resultados de índice de iodo e da relação entre ácidos 
graxos saturados e insaturados do creme de leite pasteurizado 
(g/100g) ao longo de 30 dias de estocagem1. 

Ácidos

Graxos

índice de iodo

saturados/ insaturados

CCS (x 1.000.mL-1)

<100 400-500 >750 EPM

35,58a 32,06b 32,01b 1,18

Médias na mesma linhas, com diferentes letras minúsculas, diferem significativamente (P<0,05).

0,58a 0,54b 0,54b 0,01
1Médias das amostras de 4 repetições analisadas em duplicata.

 

Os ácidos saturados estiverem em maiores quantidades em 

relação aos insaturados para todos os grupos e tempos do 

presente trabalho, tendo variado entre 53,9 até 58,1% em relação 

aos insaturados. 

Gonzalez et al. ( 2003) ao estudarem a produção de sorvete 

constataram resultados semelhantes ao deste estudo, uma vez que 

verif icaram a presença de 69,29% de ácidos graxos saturados em 

relação aos insaturados. Resultados também semelhantes aos 

obtidos por Ramaswamy et al (2001), ao estudarem o perfi l de 

ácidos graxos do leite bovino in natura .  

De acordo com a Tabela 24, foi verif icada, para o índice de 

iodo, diferença estatística (P<0,05), entre a média dos 

experimentos realizados em todos os tempos do estudo, para os 

grupos baixa e intermediária e baixa e alta CCS. Não foi constada 

diferenças signif icativas (P>0,05) entre os grupos intermediária e 

alta CCS. Os resultados verif icados apontam para uma possível 

influência dos níveis de CCS selecionados neste estudo sobre 

índice de iodo. 

Em virtude de não existirem à disposição trabalhos que 

relacionem estas duas variáveis, torna-se necessário a realização 

de novos estudos sejam realizados na tentativa de elucidar os 

conceitos em questão.  
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Os valores de índice de iodo, calculados a partir dos 

resultados obtidos na cromatografia gasosa representam o grau de 

insaturação das amostras avaliadas. VERRUMA & SALGADO 1994 

comparando o leite de vacas ao de búfalas encontraram 34,1 de 

índice de iodo no leite de vaca, dados que se assemelham aos 

encontrados no presente estudo. 

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam as relações entre os três 

ácidos graxos predominantes no creme de leite pasteurizado de 

acordo com os grupos de baixa, intermediária e alta CCS e seus 

comportamentos durante os 30 dias de estocagem. 
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Figura 8 - Representação gráfica da relação entre os principais 
ácidos graxos no grupo de baixa CCS no creme de leite durante 30 
dias de estocagem. 
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Figura 9 - Representação gráfica da relação entre os principais 
ácidos graxos no grupo de CCS intermediária no creme de leite 
durante 30 dias de estocagem. 
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Figura 10 - Representação gráfica da relação entre os principais 
ácidos graxos no grupo de alta CCS no creme de leite durante 30 
dias de estocagem. 
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Não foram observadas diferenças signif icativas (P>0,05) 

entre as interações doa ácidos em questão com os grupos de 

células somáticas e o tempo de estocagem. 

A escolha por estas relações se deu em virtude da presença 

considerável dos ácidos graxos C16:0, C18:1 e C14:0 de 33,40; 

29,85 e 10,06% respectivamente, ou seja, as maiores quantidades 

relativas ao total dos ácidos graxos encontrados no creme de leite 

pasteurizado. 

O que se pode verif icar a partir das mesmas Figuras 7, 8 e 

9 é que a relação entre os ácidos palmítico (C16:0) e oléico 

(C18:1) t iveram uma representatividade de quantidades a maior, de 

aproximadamente, 3,5 vezes a relação entre os ácidos palmíticos 

(C16:0) e mirístico (C14:0) e oléico (C18:1) e mirístico (C14:0). 

Grummer (1991) verif icou que o leite bovino é composto de 

70% de ácidos graxos saturados, 25% de ácidos graxos 

monoinsaturados e 5% de ácidos graxos poli insaturados. Quanto 

ao tamanho da cadeia carbônica, cerca de 30% são de cadeia 

longa (C18) e o restante corresponde a ácidos graxos de cadeias 

curtas e médias. 

No presente estudo as médias dos ácidos graxos de cadeias 

curta, média e longa entre os grupos de CCS e no decorrer do 

período de estocagem não apresentaram diferenças estatísticas 

(P>0,05). As porcentagens encontradas para estes ácidos, na 

mesma sequência, foram de 8,15, 47 e 44%. 

Paschoal et al. (2007) encontraram resultados similares ao 

estudar leite bovino in natura.  Seus resultados apresentaram 

13,24; 41,00 e 45,16 g/100g para os ácidos graxos de cadeia 

curta, média e longa, nesta sequência.  
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6. CONCLUSÕES 

Tendo em vista os resultados obtidos no presente estudo, 

conclui-se que: 

a- O leite in natura apresentou diferenças signif icativas para a 

gordura no grupo de baixa contagem de células somáticas em 

relação aos demais grupos. 

b- Observou-se um maior teor de proteínas no leite in natura,  no 

grupo de animais com alta contagem de células somáticas. 

c- A CCS não influenciou as características físico-químicas e 

microbiológicas estudadas no leite semidesnatado pasteurizado 

durante os 28 dias de armazenamento. 

d- Não foram observados efeitos da CCS sobre os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos avaliados durante o período de 

armazenamento de 30 dias do creme de leite pasteurizado. 

e- Independentemente da quantidade de células somáticas no 

leite destinado à produção de creme de leite, o tempo de 

estocagem não influenciou as características físico-químicas e 

microbiológicas do leite semidesnatado e do creme de leite. 

f- Os leites semidesnatados apresentaram maior concentração 

de β-caseína, enquanto que as demais frações de caseína não 

sofreram influência da CCS. 

g- Os ácidos de cadeia longa (C18) são predominantes no 

creme de leite pasteurizado. 

h- A diminuição do teor de ácido oléico, associada ao aumento 

da CCS, indicou maior atividade l ipolít ica sobre os ácidos graxos 

de cadeia longa no produto ao longo do período de 30 dias de 

armazenagem.
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