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Resumo 

Avaliou-se a relação da estabilidade do leite com 
o teor de cálcio iônico e com a composição do leite 
(gordura, proteína, lactose e sólidos totais) de sessenta 
amostras de leite. A estabilidade do leite foi determinada 
em duas concentrações de álcool (72 e 80%). As 
amostras instáveis a 72% apresentaram maior 
concentração de cálcio numericamente, porém, a 
composição do leite permaneceu praticamente inalterada 
em função da estabilidade a 72 ou a 80%. 

Introdução  

A busca por qualidade nos produtos alimentícios 
tem sido cada vez maior, inclusive no mercado de 
lácteos. Entre os parâmetros de qualidade do leite está a 
estabilidade, ou seja, a capacidade do leite em resistir 
aos processamentos térmicos realizados na indústria. A 
principal causa de instabilidade é a ocorrência de acidez 
no leite, porém, tem-se observado aumento na 
ocorrência de leite instável com pH normal, sendo este 
leite classificado como LINA (Leite Instável Não Ácido). O 
LINA apresenta coágulos na prova do álcool, mas com 
acidez titulável entre 14-18 ºD. A instabilidade do leite 
traz prejuízos ao produtor e à indústria. Objetivou-se 
avaliar a relação da composição do leite e teores de 
cálcio iônico com a estabilidade do leite ao etanol, sob 
duas concentrações (72% e 80% v/v). 

Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido em uma 
propriedade no município de Carambeí-Pr, no período de 
janeiro a março de 2020. Foram coletadas amostras de 
leite de 60 vacas da raça Holandesa, mantidas em 
sistema Tie-stall. Os animais receberam silagem de 
milho e concentrado duas vezes ao dia e foram 
ordenhados três vezes ao dia.  A amostragem do leite foi 
realizada quinzenalmente e as análises ocorreram no 
laboratório do Centro Mesorregional de Excelência em 
Tecnologia do Leite (CMETL). Analisou-se estabilidade 
ao etanol em duas concentrações (72 e 80%). A acidez 
titulável foi determinada segundo Tronco (2010). O Ca 
iônico foi analisado segundo utilizando-se um 
potenciômetro (Thermo Fisher) com probe específica. A 
composição do leite foi determinada segundo a AOAC 
(2000). Não foi realizada a análise estatística dos dados 
devido à impossibilidade de coleta do número necessário 
de amostras, sendo realizada apenas comparação 
numérica entre as médias dos parâmetros. 

Resultados e Discussão 

O valor de Ca iônico no leite foi numericamente 
maior nas amostras instáveis a 72%, quando 
comparadas as estáveis a 80%. Trabalhos mostraram 

relação negativa entre a concentração de cálcio iônico e 
sua estabilidade ao etanol (CHAVEZ et al., 2004; 
TSIOULPAS et al., 2007). Os valores médios de acidez 
titulável obtidos foram de 15,3 ºD e estão de acordo com 
a legislação (MAPA, 2018), ou seja, entre 14 – 18 ºD. Os 
valores médios de proteína e de gordura atendem a 
concentração mínima definida pela IN76 (acima de 2,9% 
e 3,0%, respectivamente) e, em termos numéricos, 
praticamente não alteraram em função da estabilidade. 

  
Tabela 1.  Médias dos teores de Ca iônico, proteína, gordura, 
lactose e sólidos totais e da acidez titulável de amostras de leite 
estáveis prova do álcool a 72 e a 80% e instáveis a 72% 

        Etanol (%)  

 72
1
 72

2
 80

3
 

Ca iônico (mg/L) 
Acidez (ºD) 
Proteína (%) 
Gordura (%) 
Lactose (%) 
Sólidos Totais (%) 

100,9 
15,25 
3,34 
3,44 
4,45 
12,2 

93,15 
15,25 
3,40 
3,77 
4,70 
12,7 

81,37 
15,25 
3,31 
3,48 
4,8 

12,3 
1
Leite instável a 72%. 

2
Leite estável a 72%.³ Leite estável a 80%. 

 

As médias de lactose e sólidos totais foram 
numericamente inferiores nas amostras instáveis a 72% 
comparando as estáveis a 72 e a 80%, respectivamente. 
Fischer et al. (2006) observaram que o leite instável 
apresentou níveis mais baixos de lactose e sólidos totais.  

Conclusão  

A concentração de Ca iônico pode causar 
variações na estabilidade do leite, no entanto, a 
composição do leite (proteína, gordura, lactose e sólidos 
totais) não apresentou alterações decorrente da 
instabilidade nas concentrações avaliadas. 
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