
 
 
 

 

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS RELACIONADOS COM A ESTABILIDADE DO LEITE AO 
ETANOL 

Mozart Emilio Vaz Erichse Simão (PIBIC/FA), Bárbara Hamilko Balzer, Dayane Cheritt Batista, Paula Jesuvina 
Borges de Lara, Thais Fatima Ferreira Neves, Adriana de Souza Martins (Orientadora), e-mail: dri261@yahoo.com.br 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Zootecnia. 

Ciências Agrárias, Zootecnia, Produção animal. 

Palavras-Chave: Escore de condição corporal, estabilidade térmica, qualidade do leite. 

Resumo 

Foi avaliado a relação da estabilidade do leite na prova 
do álcool, em vacas da raça Holandesa com o escore de 
condição corporal (ECC), dias em leite (DEL), contagem 
de células sómaticas (CCS), acidez titulável e crioscopia. 
Os animais foram mantidos em Sistema Tie stall e 
ordenhados três vezes ao dia. Foram colhidas 175 
amostras de leite e analisado a estabilidade ao etanol 
nas concentrações 72, 78 e 80% (v/v).  Os animais com 
CCS alta, DEL mais prolongado e animais com baixo 
ECC apresentam maior instabilidade do leite. 

Introdução  

A estabilidade do leite refere-se à resistência do 
leite ao tratamento térmico industrial sem sofrer 
precipitação (BRASIL et al., 2015). A análise de 
estabilidade do leite é realizada por meio do teste do 
etanol/alizarol na propriedade, antes do carregamento do 
leite, na concentração mínima de 72% (v/v) (MAPA 
2018). Estudos mostraram que pode ocorrer precipitação 
do leite sem que o mesmo esteja ácido, sendo 
denominado leite instável não ácido (LINA) (ZANELA et 
al., 2004). A ocorrência de LINA traz prejuízos ao 
produtor e à indústria. Portanto, objetivou-se avaliar os 
fatores relacionados com a instabilidade do leite, em 
diferentes concentrações de etanol (72, 78, e 80 v/v). 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em uma propriedade 
leiteira, no município de Carambeí-PR, no período de 
janeiro a março de 2020. Foram coletadas amostras de 
60 animais da raça holandesa, criadas no sistema Tie 
Stall. As vacas foram ordenhadas três vezes por dia e 
alimentadas duas vezes ao dia. A avaliação do ECC das 
vacas foi realizada por dois avaliadores. As amostras de 
leite foram coletadas quinzenalmente e encaminhadas 
para o Centro Mesorregional de Excelência em 
Tecnologia do Leite (CMETL) para a realização das 
análises. Foram analisadas a contagem de células 
somáticas (CCS), a prova do álcool nas concentrações 
de 72, 76 e 80%, a acidez titulável e a croscopia.  

Resultados e Discussão 

Verificou-se que vacas com menor ECC 
apresentaram leite com maior instabilidade (ECC de 3,0 
e leite instável a 72%) (Tabela 1).  Por outro lado, com 
relação ao DEL, a estabilidade foi maior para vacas com 
menor DEL, indicando que quanto mais avançada a 
lactação, maior a instabilidade do leite. Estes resultados 
estão de acordo com o verificado por Tsioulpas et al. 
(2007). 

 
Tabela 1. Médias de Escore de Condição Corporal (ECC) e de Dias em 
Leite (DEL) em função da estabilidade ao etanol sob diferentes 
concentrações 

Item 
Leite 

Instável  
a 72% 

Leite 
estável  
a 72% 

Leite 
estável  
a 76% 

Leite 
estável  
a 80% 

ECC 3,00 3,75 3,40 3,36 

DEL 188 173 132 96 

 
Observou-se maior estabilidade do leite em 

amostras com CCS mais baixa, resultado também 
encontrados por Oliveira et al. (2011) (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Contagem de células somáticas (CCS) (x1.000 cels/mL), 
acidez titulável (°D) e crioscopia (°H) de amostras de leite em função 
da estabilidade do leite ao etanol, sob diferentes concentrações. 

Item 
Leite 

Instável  
a 72% 

Leite 
estável  
a 72% 

Leite 
estável  
a 76% 

Leite 
estável  
a 80% 

  

CCS  137 288 167 71 
Acidez titulável 14  18,5           15,6 15,5 

Crioscopia  -0,540  -0,536  -0,545 -0,540  

 
 A crioscopia não sofreu alterações em função da 

estabilidade do leite nas diferentes concentrações.  A 
acidez apresentou valores dentro do preconizado pelo 
MAPA (2018), variando de 14 a 18,5 °D  

Conclusões: 

A estabilidade do leite está relacionada com o 
ECC e com o DEL. 
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