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RECCO, Bruno. Efeitos de fatores ambientais sobre a produção e composição do 
leite de vacas Holandesas confinadas. 2017. 43 p. Dissertação (Mestrado Acadêmico 
em Saúde e Produção de Ruminantes) - Universidade Norte do Paraná, Arapongas, 
2017. 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se analisar o efeito que as variáveis ambientais: época do ano ao parto, ordem 
do parto, idade da vaca ao parto e ano do parto causam na produção total de leite, nos 
teores de gordura, de proteína e dos sólidos totais, na contagem de células somáticas 
(CCS) e no intervalo de partos (IDP). Os dados foram fornecidos pela Associação 
Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), por meio do 
controle leiteiro realizado na propriedade. Todas as vacas eram da raça Holandesa, 
criadas em sistema de free stall, dotados de ventiladores e aspersores. Época e ano do 
parto foram submetidas à análise de variância, e para idade da vaca ao parto e ordem de 
parto, foi realizada análise de regressão. A época do parto foi significativa para o teor de 
sólidos totais e IDP, porém não influenciou os teores de gordura, proteína, CCS e nem 
produção de leite. Partos na primavera apresentaram as melhores médias (12,16%) para 
sólidos totais e os partos no inverno apresentaram a pior média para IDP (450 dias). A 
ordem do parto influenciou de forma quadrática a produção de leite e os valores de 
CCS. Vacas na 1ª lactação apresentaram a pior média (8768 kg), enquanto que vacas na 
3ª lactação foram as mais produtivas (10627 kg). Os valores de CCS foram os mais 
baixos nos animais de 1ª lactação (4,93), aumentando conforme progrediram as 
lactações, alcançando a maior média (6,67) nas vacas de 7ª lactação. A idade da vaca ao 
parto foi significativa para produção de leite, para os teores de sólidos e de gordura e 
para CCS. Vacas aos 4 anos foram as mais produtivas (10529,8 kg) com posteriores 
quedas até os 7 anos.  A menor média para teor de gordura (3,29%) também foi aos 4 
anos e a maior (3,80%) aos 10 anos, sendo inversamente proporcional a produção de 
leite. Aos 2 anos as vacas apresentaram a menor CCS (4,89), aumentando até os 10 anos 
(6,86). O ano do parto foi significativo para todas as variáveis analisadas, devido a 
alterações de clima e manejo que ocorrem ao longo dos anos, devendo ser incluído nos 
estudos sobre produtividade. Época do parto, ordem do parto, idade da vaca ao parto e 
ano do parto são fatores de ambiente a serem considerados em estudos sobre 
produtividade leiteira. 
 
Palavras-chave: Ano do parto. Contagem de células somáticas. Época do parto. Free 

stall. Ordem do parto. Produção de leite.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RECCO, Bruno. Effects of environmental factors on milk production and 
composition of confined Holstein cows. 2017. 43 p. Dissertation (Masters in Health 
and Production of Ruminant ) - Universidade Norte do Paraná, Arapongas, 2017. 
 

ABSTRACT 
 

The main goal of this study was to analyze the effect of the environmental variables: 
calving season, calving order, cow’s age at calving and the year of calving causes in the 
total production of milk, fat contents, protein and total solids, on the somatic cell count 
(SCC) and calving interval (CI). The data was provided from Associação Paranaense 

de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), through milk recording 
realized at farm. All of them was Holstein Cows raised in free stall system, with fans 
and sprinklers. Season and year of calving were subject to analysis of variance, and for 
cows age at calving and calving interval, were realized regression analysis. The calving 
season was significant for total solid and CI, but didn’t influenced for fat contents, 
protein, SSC and neither for total milk production. Calving in spring had the best 
averages (12,16%) for total solids and calving in winter got the worse average for CI 
(450 days). The calving order influenced of quadratic form the milk production and 
SCC’s values. Cows in first lactation got de worse avarage  (8768 kg), while cows in 3ª 
lactation were more productive (10627 kg). The values of SCC were lower in animals in 
first lactation (4,93), increasing as progressed the lactation, reaching the best average 
(6,67) the cows in 7ª lactation. Cow’s age at calving were significant for milk 
production, solids and fat contents and SCC. 4 years old cows were the most productive 
(10529,8 kg) decreasing up to 7 years old. The lowest average for fat content (3,29%) 
also was at 4 years old and the bigger (3,80%) at 10 years old, being inversely 
proportional to milk production. At 2 years old the cows had the worse SCC (4,89), 
increasing up to 10 years old (6,86). The year of calving was significant for all variables 
analyzed, due to wheather changes and handling that have occurred over the years, what 
should be included in studies about productivity. Calving season, calving order, cow’s 
age at calving and year of calving are environmental factors that should be considered in 
studies about milk productivity. 
  
Keywords: Year of calving. Somatic cell count. Calving season. Free stall. Calving 
order. Milk production.  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com USDA (2016), o Brasil é o sexto país no mundo em 

números absolutos de produção leiteira (26,3 milhões de toneladas anuais), e com 

enorme potencial para que esse número aumente. Clima favorável, terras agricultáveis, 

grande produtor de grãos para serem utilizados na suplementação dos animais, inúmeras 

instituições e empresas empenhadas em pesquisas nos diversos setores que compõem a 

cadeia leiteira, são alguns dos fatores que podem contribuir para o Brasil melhorar de 

posição nesse ranking.  

 Dentre os países produtores de leite, o Brasil é o que detém maior potencial 

de aumento de produção, devido à capacidade em expandir em área, em qualidades de 

forragens, em manejo e em material genético, aliado ao potencial de produzir leite com 

o menor custo em todo mundo (MASSUDA et al., 2010). 

Do ponto de vista físico-químico, o leite constitui-se de mistura de várias 

substâncias, dentre elas; lactose glicerídeos, proteína, sais, vitaminas, enzimas, etc. 

Cada substância tem uma forma de imersão no leite, por exemplo, a gordura está em 

emulsão, outros constituintes em forma de suspensão (caseínas ligadas a sais minerais) e 

outros em dissolução verdadeira (lactose, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro, 

sais, etc) (PEREDA et al., 2005). De acordo com Venturini et al. (2007), diversos são os 

fatores que podem influenciar na composição do leite: raça da vaca, período de lactação, 

alimentação fornecida, higidez do animal, idade, clima, estação do ano, espaço entre 

ordenhas e período reprodutivo. 

A qualidade do leite está diretamente ligada a sua composição, ou seja, os 

teores dos constituintes do leite são parâmetros muito utilizados para se definir a 

qualidade do produto final, e também servem como referência de valorização da matéria 

prima paga ao produtor (DÜRR, 2004). Sazonalidade de produção e volume de leite 

produzido também são critérios adotados para pagamento, mesmo que não estejam 

relacionados diretamente com a qualidade. Para Corrêa (2010), esses dois itens estão 

correlacionados com mastite, contagem de células somáticas (CCS), gordura, lactose, 

ureia e intervalo de partos. Dentre os múltiplos fatores que influem na composição do 

leite, González et al. (2001) destacaram a espécie do animal lactante, a raça, estágio da 

lactação e variação durante a ordenha.  
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De acordo com a Instrução Normativa Nº 62 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, os níveis mínimos para os constituintes do leite são os 

seguintes: 11,4% para sólidos totais (proteína + gordura + lactose), 2,9% de proteína, 

3,0% de gordura, 8,4% para extrato seco desengordurado (proteína + lactose). Já os 

níveis de CCS e contagem bacteriana total (CBT) não devem passar de 400.000 

CCS/mL de leite e 100.000 UFC/mL respectivamente (BRASIL, 2011). 

O controle leiteiro é uma ferramenta de gestão de rebanhos e baseia-se na 

análise mensal ou bimestral dos animais, permitindo associar informações de produção, 

qualidade do leite, reprodução e manejo nutricional. Dentre os inúmeros benefícios de 

se realizar o controle leiteiro destacam-se: qualidade do leite (% dos constituintes); 

controle da sanidade da glândula mamária, conhecimento dos dados dos animais e do 

rebanho; identificação de animais superiores para serem utilizados como melhoradores 

do rebanho; relatórios indicadores de produção; valorização dos animais superiores, 

identificação de pontos falhos na produção leiteira. 

Segundo Teixeira et al. (2003), os serviços de controle leiteiro enfatizam o 

volume total produzido e o teor de gordura no leite, visto que o valor pago ao produtor é 

calculado em cima desses itens. Já em países desenvolvidos, como Dinamarca, Holanda, 

Polônia e Suíça, desde a década de 80, o teor de proteína tem maior importância na 

forma de remuneração. A proteína e a qualidade do leite constituem fatores de suma 

importância na fabricação de queijos, sendo determinantes na qualidade e rendimento 

do produto final. 

Pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de esclarecer ou atualizar os 

fatores que podem alterar a produção e qualidade do leite. Várias são as cooperativas 

que remuneram os produtores pela qualidade, pois os constituintes do leite, 

principalmente gordura e proteínas são utilizados na produção de derivados. Diversos 

fatores de ambiente são responsáveis por variações na produção de leite, na produção e 

teores dos constituintes, pela contagem de células somáticas e outros índices produtivos 

(principalmente intervalo de partos). Conhecer esses fatores é de suma importância para 

o produtor, pois lhe permite tomar decisões de manejo para minimizar a influência do 

ambiente sobre sua produção. Além do mais, é importante atualizar os estudos com 

relação aos dados produtivos para mensurar a evolução genética do rebanho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 Origem da Raça Holandesa 

 

Como o próprio nome diz, é bem provável que a Holanda seja o país de 

origem do gado holandês, raça essa considerada cosmopolita, com maior potencial para 

produção de leite entre as raças mundiais (MARTINS e XIMENES, 2010). Prescott, 

citado pela ACGHMG (2016), cita que a raça teve sua origem na região do Rio Ródano 

na Lombardia das tribos Frísia e Batavas, porém animais já eram encontrados em 

ilustrações gregas. Como se pode observar, não existe certeza absoluta sobre sua 

origem. 

Após grandes desastres climáticos como os ocorridos nos anos de 1170 e 

1714 e as pestes ocorridas em 1768 e 1782, o gado Holandês quase foi extinto. Já no 

final do século dezoito os Países Baixos importaram animais branco-negros, os quais 

formaram o atual gado Holandês (MARTINS e XIMENES, 2010). Assim como a 

origem da raça, também não se sabe ao certo quando se deu a introdução do gado 

Holandês no Brasil. De acordo com Paulino Cavalcanti (1935), citado pela ACGHMG 

(2016), o gado Holandês foi trazido para o Brasil nos anos de 1530 e 1535, período no 

qual o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Em 1935 começa a funcionar o 

Herd-Book, com o macho “Colombo St. Maria” (ACGHMG, 2016). 

Até o início da década de 80, o Brasil possuía o maior rebanho mundial de 

Holandês Vermelho e Branco (HVB), mas o número de indivíduos foi decrescendo 

devido a carência de reprodutores HVB e a não permissão de utilização de touros 

Holandês Preto e Branco (HPB) nas vacas vermelho e branco. Somente a partir de 1984 

foi permitido o uso de touros Preto e Branco em vacas Vermelho e Branco, com a 

condição do reprodutor ser portador do gene recessivo para pelagem Vermelho e Branco 

(ACGHMG, 2016). 

A raça Holandesa é uma das principais responsáveis pela produção de leite 

no Brasil, seja com animais puros, ou com os cruzamentos, como é o caso da raça 

Girolando (FACÓ et al., 2002). 
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2.2 Fatores Ambientais que Interferem na Produtividade de Vacas da 

Raça Holandesa 

 

                  2.2.1 Fatores Ambientais que Afetam a Produção de Leite 
     
De acordo com Corrêa (2010), a sazonalidade e o volume de leite 

produzido, mesmo que não estejam relacionados diretamente com a qualidade do leite, 

são critérios considerados por diversas indústrias no pagamento ao produtor. Estudos a 

respeito dos elementos que causam variações na produção de leite e de seus 

constituintes no setor primário de produção são de suma importância para a cadeia 

láctea, além de servirem como ferramenta para a qualidade e aumento da produtividade 

(SOUZA et al., 2010). Segundo Matos et al. (1997), produção leiteira no Brasil depende 

muito da utilização de raças europeias especializadas ou em cruzamento com raças 

zebuínas e o clima tropical ou subtropical do nosso país afeta negativamente a produção 

de animais leiteiros, não permitindo que esses animais expressem ao máximo seu 

potencial genético.  

Segundo Bohmanova et al. (2007), alterações sazonais na produção leiteira 

são devido a mudanças de temperatura e umidade, seja pela queda na ingestão de 

matéria seca ou pela flutuação na qualidade e quantidade de alimento ofertado. Vários 

são os fatores que causam alterações na produção de leite, como ordem de lactação 

(MAGALHÃES et al., 2006), estação do ano ao parto (COLDEBELLA et al., 2003), 

ano do parto (BARBOSA et al., 1999) e idade da vaca ao parto (ZAMBIANCHI et al., 

1999; NORO et al., 2006). 

De acordo com Mattos (2004) e Rossi et al. (2012) a ordem de lactação tem 

efeitos significativos sobre a produção de leite da vaca. Os autores citam que vacas na 

primeira lactação têm menor produção de leite, com aumentos constantes nas sucessivas 

ordens de parto, até chegarem a 4ª e 5ª lactações, onde foram registradas as maiores 

produções. Após a 5ª lactação a produção começa a diminuir. Vacas na primeira 

lactação ainda não têm completo desenvolvimento corporal e nem da glândula mamária, 

tendo então menor capacidade produtiva (SANTOS; FONSECA, 2006). A queda na 

produção deve-se principalmente a degeneração do tecido mamário (SOUZA et al., 

2010), e também à maior predisposição a mastite. Mattos (2004) cita que a maior 

produção está relacionada com o tamanho do animal. As maiores produções estão 

relacionadas com o desenvolvimento da glândula mamária (REECE, 2007) e também 
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com o desenvolvimento corporal, dando ao animal maior capacidade de ingestão de 

alimentos, resultando em maior produção de leite (MATTOS, 2004).  

A forma com que a idade ao parto afeta a produção de leite pode ser descrita 

basicamente do mesmo modo que a ordem do parto: animais mais jovens produzem 

menos por terem desenvolvimento incompleto do tecido mamário. Já vacas mais velhas 

apresentam queda na produção em razão da degeneração do tecido mamário (SOUZA et 

al., 2010) e por estarem mais expostas a agentes causadores de mastite, e com infecções 

mais prolongadas, causando maiores danos à glândula mamária (ANDRADE et al., 

2007). 

A época do parto pode exercer grande influência na produção leiteira, pois 

as diferenças de temperatura, umidade relativa do ar e precipitações pluviométricas nas 

diferentes estações do ano afetam principalmente a qualidade e oferta das pastagens 

(RICHTER, 1995). Noro et al. (2006) encontraram maior produção leiteira no período 

de inverno. Os autores atribuem as maiores produções no período frio as diferentes 

fontes de alimentação, pois foi ofertado aos animais gramíneas de clima temperado 

(Lolium e Avena) enquanto no verão os animais pastejavam gramíneas tropicais 

(Cynodon, Sorghum e Pennisetum) (FONTANELI; FONTANELI, 2000), consideradas 

forragens qualidade inferior (CORSI; MARTHA, 1998). 

Outra situação importante, relatada por Souza et al. (2010) é com relação ao 

estresse calórico. Segundo os autores, as vacas que parem na primavera, terão o pico de 

lactação no verão, época com ITU (índice de temperatura e umidade) acima de 72, valor 

a partir do qual os animais da raça Holandesa sofrem estresse calórico (DAMASCENO 

et al., 1998; RAVAGNOLO et al., 2000). De acordo com Kadzere et al. (2002), vacas 

que se encontram em estresse calórico têm a taxa de passagem do sistema digestório 

reduzida, refletindo em menor ingestão de matéria seca e redução na ruminação e na 

motilidade reticular.  

Segundo Santos et al. (2001), o estresse térmico durante o pico de lactação 

pode comprometer a produção de toda uma lactação. De acordo com os autores o pico 

de lactação está diretamente ligado com a produção total da lactação, e que cada kilo de 

leite a mais produzido no pico de lactação reflete em cerca de 150 a 300 kilos de leite a 

mais durante toda lactação. Outro ponto importante para os autores é que vacas em 

lactação têm maior dificuldade em se adaptar ao calor no início da lactação, o que 

reflete negativamente sobre o restante do período produtivo. 
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O ano do parto pode exercer grande efeito sobre produção de leite e seus 

constituintes, pois há alterações na disponibilidade e qualidade de alimentos, diferenças 

de manejo, mudanças genéticas do rebanho, variações econômicas (GLÓRIA et al., 

2006), alterações climáticas e composição do rebanho (RICHTER, 1995). Pimpão et al. 

(1997) encontraram em seu trabalho com vacas da raça Holandesa no Paraná, efeito 

significativo do ano do parto sobre a produção de leite de modo que essa produção foi 

aumentando com o passar dos anos. Os autores atribuem esses resultados à adoção de 

tecnologias e ao manejo conforme o decorrer dos anos. 

 

                  2.2.2 Fatores Ambientais que Afetam o Teor de Gordura no Leite 

 

Entender os mecanismos de síntese de gordura no leite é de suma 

importância, pois são vários os fatores que interferem nos teores deste constituinte, 

principalmente os de origem nutricional. A gordura constitui-se como principal fonte de 

lipídeos disponíveis aos neonatos, sendo utilizada como fonte de energia e para proteção 

térmica. A fração lipídica do leite é formada em sua maioria por triglicerídeos (98%), 

compostos formados de três ácidos graxos a uma molécula de glicerol. A gordura é 

secretada pelas células epiteliais do tecido mamário (GONZÁLEZ et al., 2001).  

Os corpos cetônicos β-hidroxibutirato (βHB) e acetoacetato são produzidos 

a partir do metabolismo de glicídeos e lipídeos de ruminantes, sendo que o primeiro é 

transformado nos pré-estômagos, através do acetoacetato em βHB (principal corpo 

cetônico).  São oriundos das gorduras e ácidos graxos dietéticos ou das reservas 

corpóreas de gordura do animal. Parte dos ácidos graxos de cadeia longa são 

convertidos no fígado em acetoacetato e após em βHB, sendo utilizados na síntese de 

gordura do leite e como fonte de energia (WITTWER, 2000). Cerca de 25% dos ácidos 

graxos são de origem dietética, 50% do plasma e o restante dos 25% são produzidos na 

glândula mamária a partir dos precursores, principalmente o acetato (GONZÁLEZ et 

al., 2001).  

Vacas que têm depressão na gordura do leite podem estar com “síndrome do 

baixo teor de gordura”, fenômeno comum na produção leiteira. Geralmente está 

associada a dietas com baixos teores de fibras, altos teores de amido ou ingestão 

excessiva de gordura saturada (PALMQUIST; MATTOS, 2011). Dietas compostas com 

altos níveis de concentrado causam queda no pH ruminal devido ao aumento dos ácidos 



16 

 

orgânicos oriundos da fermentação dos carboidratos. O pH baixo reduz a lipólise e a 

biohidrogenação dos ácidos graxos no rúmen, aumentando o fluxo de ácidos graxos 

insaturados trans-C18:1 para a glândula mamária, diminuindo a síntese de gordura no 

leite (PALMQUIST et al., 1993). 

Outro fator que afeta consideravelmente a porcentagem de gordura no leite é 

a composição racial (Tabela 1). Animais zebuínos apresentam maiores teores (4,39%), 

muito acima aos animais da raça Holandesa e suas cruzas (3,32%) (FONSECA; 

SANTOS, 2000).  

 
Tabela1. Porcentagem de gordura no leite nas diferentes raças. 

Raça Porcentagem de Gordura no Leite (%) Autor 

Holandesa 3,42 RICHTER (1995) 

Holandesa 3,32 CEBALLO; HERNANDÉZ (2001) 

Zebu 4,30 CEBALLO; HERNANDÉZ (2001) 

Holandesa 3,50 DURÃES et al. (2001) 

Holandesa 3,64 PERES (2001) 

Jersey 4,73 PERES (2001) 

Pardo-Suíço 4,02 PERES (2001) 

Pardo-Suíço 3,65 ALMEIDA et al. (2003) 

Holandesa 3,54 NORO et al. (2006) 

Holandesa 3,63 SOUZA et al. (2010) 

 

A gordura no leite é o componente que sofre maior variação, sendo 

inversamente proporcional à produção de leite, ou seja, quanto maior o volume 

produzido, menor o seu teor no leite (PEREDA et al., 2005; VENTURINI et al., 2007; 

STELZER et al., 2009), oscilando entre 2,2 a 4,0% unidades percentuais, sendo essa 

porcentagem fortemente influenciada pela genética e por manejo (CORRÊA, 2001), 

tendo influência direta nas porcentagens de sólidos totais (DEITOS et al., 2010), pois 

gordura e sólidos totais possuem alta correlação (0,87) (RIBAS et al., 2004). 

De acordo com Corrêa (2010) são variados os resultados encontrados na 

literatura sobre porcentagem de gordura em relação à ordem do parto. Segundo o autor, 

animais até a 4ª ordem de lactação apresentam menores porcentagens de gordura no 

leite, devido as maiores produções de leite. A partir da 5ª ordem de parto, a queda 

gradativa na produção leiteira aumenta a proporção de gordura. 

O teor de gordura pode também ser afetado pela CCS. Lima et al. (2016) 

compararam amostras de leite com diferentes níveis de CCS, onde houve aumento 
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significativo do teor de gordura conforme aumentou a CCS. Esse aumento da 

porcentagem de gordura pode ser decorrente da queda na produção de leite devido à 

infecção do tecido mamário; ou seja, ocorre maior concentração da gordura (SILVA et 

al., 2014). 

. 

2.2.3 Fatores Ambientais que Afetam o Teor de Proteína no Leite 

A proteína do leite tem sido o constituinte mais valorizado em sistemas de 

pagamento que bonificam os componentes (NORO, 2004). A principal razão desta 

valorização é a influência no rendimento industrial de derivados lácteos. 

As principais proteínas presentes no leite são as caseínas, a β-lactoglobulina 

e a α-lactoalbumina; são produzidas exclusivamente no tecido mamário, sendo 

sintetizadas pelas células epiteliais. Dentre essas, a caseína é a mais importante, 

correspondendo a 85% do total proteico e sendo identificados vários tipos de caseína, 

porém de estruturas similares (α, β, γ e κ). As caseínas se agregam formando grânulos 

insolúveis (micelas) e as demais proteínas do leite permanecem de forma solúvel. Essa 

estrutura micelar que é importante para fabricação de derivados pela indústria e é a base 

para separar com facilidade componentes proteicos dos outros constituintes do leite. É 

alta qualidade da caseína, devido a sua composição de aminoácidos que torna o leite de 

vaca tão importante na alimentação humana (GONZÁLEZ et al, 2001). 

 Para a síntese de proteína do leite são utilizados 90% de aminoácidos livres 

do sangue e 10% de proteínas séricas (imunoglobulinas). Os aminoácidos essenciais 

(arginina, histidina, isoleucina, lisina, treonina e valina) e alguns não-essenciais são 

absorvidos a partir da corrente sanguínea e outros não essenciais são sintetizados na 

própria glândula mamária (GONZÁLEZ et al, 2001).  

Noro et al. (2006) obtiveram diferenças nos teores de proteína do leite em 

diferentes épocas o ano (3,18% no inverno e 3,02% no verão). Esses dados demonstram 

que as variações da qualidade das pastagens durante o ano influenciam nos teores de 

proteínas do leite. 

 

                    2.2.4 Fatores Ambientais que Afetam a Contagem de Células Somáticas  

Células somáticas é a denominação dada às células de descamação do 

epitélio secretor junto com células de defesa (leucócitos), com predomínio de 

neutrófilos polimorfonucleares, que têm como função combater qualquer processo 
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infeccioso que venha acometer a glândula mamária (REIS et al., 2003). A maioria dos 

leucócitos são oriundos da corrente sanguínea, sendo mobilizados devido a alterações na 

permeabilidade capilar (OLIVEIRA, 2010). O leite de vacas com infecção no tecido 

mamário apresenta altas quantidades de células de defesa (glóbulos brancos), com 

predomínio de neutrófilos, seguidos por macrófagos e linfócitos, sendo que a 

quantidade de células epiteliais descamadas não sofre alteração (REIS et al., 2003). 

A mastite pode ser definida como uma resposta inflamatória na glândula 

mamária, promovendo a alterações químicas, físicas, microbiológicas e sensoriais na 

secreção láctea, sendo considerada a enfermidade que mais afeta o gado leiteiro, 

causando enormes prejuízos a toda cadeia produtiva (OLIVEIRA, 2010). De modo 

geral, os casos de mastite são causados por agentes bacterianos, mas também podem 

ocorrer infecções micoplasmáticas ou micóticas (fungos) (CAVALCANTE, 2004).  

Diversos fatores, como idade da vaca, época do ano, estádio da lactação, 

estresse, nutrição, podem alterar a contagem de células somáticas (CCS), porém o que 

causa grandes prejuízos à pecuária leiteira é a mastite (NASCIF JR, 2001). Os 

principais fatores que causam esses prejuízos, segundo Reneau (1993), são: descarte do 

leite produzido, aumento da mão de obra, despesas com médico veterinário e 

medicamentos, redução do valor de venda dos animais, diminuição do ganho genético 

do rebanho e descarte. Neste último item o prejuízo se dá pelo fato de que animais 

geneticamente superiores são vendidos a preços muito abaixo do seu valor e por 

diminuição da sua vida produtiva na propriedade.  

A principal característica nos casos de mastite é que a CCS se eleva para 

valores acima de 200.000 células/mL de leite. A mastite contagiosa ou de ordenha 

apresenta maiores casos subclínicos que casos clínicos. Normalmente apresenta alta 

CCS e persiste por longo período (ZOCCAL, 2004). É causada principalmente por 

Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis e Staphylococcus aureus, (MULLER, 

2002) patógenos com predileção pela superfície da pele dos tetos e pelo interior da 

glândula mamária, sendo que esse último é considerado de maior importância e de 

maior ocorrência nos rebanhos mundiais, pois é de difícil tratamento devido à alta 

resistência aos antibióticos (CAVALCANTE, 2004). ). 

As mastites podem ser classificadas também em clínicas ou subclínica, de 

acordo com o modo como se manifesta. Animais com a forma clínica apresentam sinais 

de inflamação, como edema, aumento de temperatura, dor e enrijecimento da glândula 

mamária. No leite podem aparecer grumos, pus e outras alterações de características. Já 
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nas vacas acometidas pela forma subclínica da enfermidade, o úbere e o leite não 

apresentam mudanças visíveis a olho nu. As principais alterações que ocorrem são nos 

constituintes do leite: aumento na CCS e nos teores de proteínas séricas, queda nos 

teores de caseína, lactose, gordura e cálcio do leite. Isso causa redução na produção de 

produtos derivados (CAVALCANTE, 2004) e no rendimento industrial (HARMON, 

1994). Nos derivados os principais problemas relacionados à CCS são: aumento no 

tempo de coagulação de produtos fermentados, alterações de textura e sabor, além da 

redução da vida de prateleira do produto (COELHO et al., 2012). 

 A produção de leite é afetada pelo aumento na CCS devido aos danos 

que a resposta imunológica aos patógenos causa também nas células epiteliais e nos 

capilares sanguíneos da glândula mamária. Como essas células são responsáveis pela 

produção de lactose, qualquer alteração nesse constituinte afeta diretamente a produção 

total de leite, pois o volume lácteo produzido é devido ao potencial osmótico. 

A CCS é considerada medida padrão de qualidade, estando relacionada com 

a composição, rendimento industrial, segurança alimentar (BUENO et al., 2005), com o 

estado sanitário das glândulas mamárias, indicando perdas de produção e alterações na 

qualidade do leite (HARMON, 1994). Pereira et al., (1999) descreveram que o teor de 

proteína pode correlacionar-se positivamente com a CSS, porém não deve ser 

considerado favorável, pois o aumento do teor de proteína é devido as proteínas 

plasmáticas que estão na glândula para combater infecção. Durante o processo 

industrial, essas proteínas são perdidas e a fração caseínica, que realmente têm interesse 

industrial, está diminuída. 

São diversos os fatores que podem influenciar a variação na CCS, dentre 

eles, Harmon (1994) destaca idade da vaca, ordem do parto, período de lactação, mês e 

estação do ano, porém como principal fator responsável pela variação na CCS, o autor 

considera o estado de infecção do úbere. 

 
    2..2.5 Fatores Ambientais que Afetam o Intervalo de Partos 
 
 Conhecer os fatores de ambiente que afetam a reprodução em rebanhos 

leiteiros é de suma importância para que sejam adotadas estratégias de manejo que 

visem minimizar os efeitos de ambiente. O intervalo de parto é uma medida de fácil 

obtenção, que retrata eficiência reprodutiva dos animais. Intervalos prolongados 

normalmente estão associados a efeitos de ambiente, como: idade ao primeiro parto da 

vaca, raça, nutrição, peso, condições sanitárias, época do parto, dentre outras, pois 
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características reprodutivas apresentam baixa herdabilidade (VERGARA et al., 2009).  

 O ideal seria obter um parto/animal/ano (intervalo de partos de 365 dias). 

Para isso, a vaca deve emprenhar em até 83 dias após o parto, considerando uma 

gestação de 282 dias (WALSH, et al., 2011), porém Zambianchi et al. (1999) citam que 

o intervalo de partos da raça Holandesa vai de 394 a 438 dias. Para Verneque et al. 

(2005), o aumento deste intervalo gera prejuízos, pois há diminuição da produção de 

leite e da quantidade de lactações durante a vida produtiva do animal. 

  De acordo com Vergara et al. (2009), vacas de primeiro parto tendem a 

apresentar um intervalo mais prolongado para o segundo, pois as demandas de energia 

da vaca para crescimento, reprodução e produção de leite inibem a atividade ovariana. 

As vacas de alta produção sofrem um aumento nas necessidades energéticas para suprir 

a produção de leite, que atinge o pico entre 4 e 8 semanas após o parto. Devido á queda 

de consumo de alimento e redução do apetite, resultantes do estresse pós-parto, o 

restante do suprimento energético é obtido através da mobilização das reservas 

corporais, resultando em balanço energético negativo (BEN) (WALSH, et al., 2011).  

O escore de condição corporal (ECC) é uma medida visual que serve para 

monitorar o estado nutricional e de saúde dos animais (BERRY et al., 2007). Vacas com 

baixo ECC no parto ou que sofrem queda brusca no pós-parto, têm taxa de ovulação 

diminuída, consequentemente diminuindo as chances de concepção, além de apresentar 

maior probabilidade de perda gestacional e maior intervalo entre o parto e a concepção 

(ROCHE et al., 2009). Vacas com alto ECC durante o parto também têm fertilidade 

reduzida, pois reduzem a ingestão de matéria seca antes do parto, levando mais tempo 

para aumentar a ingestão alimentar no pós-parto, levando a uma mobilização de gordura 

corpórea, entrando em BEN (ROCHE et al., 2009). Destaca-se então a importância de 

monitorar o ECC no pré e pós-parto, para auxiliar na tomada de decisões de manejo e de 

alimentação para que o BEN seja o mais brando possível (CHAGAS et al., 2007). 

 Segundo Sordillo; Aitken (2009), o BEN causado no período de transição 

(2 semanas pré-parto a 4 semanas pós-parto), causa mudanças no fisiológicas, 

endócrinas e metabólicas, associado ao aumento do estresse oxidativo desencadeia 

comprometimento da resposta imunológica e inflamatória. Animais imunodeprimidos 

têm maior predisposição de desenvolver distúrbios metabólicos como: acidose, 

esteatose, retenção de placenta, deslocamento de abomaso (ROCHE, 2006). Por sua vez, 

essas enfermidades predispõem a hipocalcemia e cetose (MULLIGAN; DOHERTY, 

2008). Todas essas enfermidades contribuem para redução da eficiência reprodutiva, 
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com consequente prolongamento dos intervalos entre parto. 

 Melendez et al. (2003) relatou em seus estudos que vacas que 

apresentavam claudicação nos 30 dias pós-parto têm maior predisposição de 

desenvolver cistos ovarianos, diminuindo as chances de prenhez. Os autores propõem 

três hipóteses: primeiramente, a histamina e endotoxinas produzidas e liberadas nos 

casos de acidose ruminal afetam indiretamente o cório laminar, causando laminite. 

Essas substâncias vasoativas podem apresentar efeitos neuroendócrinos e ovarianos, 

comprometendo o sistema de liberação de LH. Em segundo lugar, hormônios 

produzidos pelo estresse podem alterar a liberação de GnRH, e por último, vacas que 

apresentam claudicação tendem a apresentar BEN. 

 Em sistemas de pastejo, Rhodes et al. (2003) observaram taxa de 

incidência de anestro de 13 a 48%, ao passo que em sistema de confinamento essa 

incidência variou entre 11 e 38% no pós-parto. Os autores atribuem essas variações as 

diferenças na qualidade, composição e disponibilidade da dieta. Outra observação foi 

que vacas mantidas sob piso de concreto apresentaram comportamento de estro menor 

em comparação àquelas criadas soltas (WALSH et al., 2011). 

 O estresse calórico afeta a reprodução de fêmeas bovinas leiteiras de 

diversas formas: danifica os embriões, reduz a produção de estrógeno, com consequente 

dano a qualidade do oócito e do espermatozoide, afeta a manifestação de cio 

(CORASSIN et al., 2009), provoca baixa frequência e amplitude de pulso de LH e 

baixas concentrações de estrógeno (DE RENSIS; SCARAMUZZI, 2003). Segundo 

López-Gatius et al. (2005), falhas na ovulação chegam a ser 3,9 vezes maior em animais 

que se encontram em ambiente com temperaturas acima dos 25 °C. O estresse térmico 

pode também acentuar os efeitos do BEN, acentuando o apetite reduzido e perda de 

ECC (SHEHAB-EL-DEEN et al., 2010).  

 Walsh et al. (2011) sugere que a demanda de vacas de alta produção 

reduz as probabilidades de estabelecimento de gestação, devendo-se estar atendo as 

práticas de manejo. 
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3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL  

 Avaliar os efeitos de fatores ambientais sobre parâmetros produtivos 

de vacas Holandesas criadas em sistema de free stall. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a influência da estação do ano ao parto, do ano do parto, da 

idade da vaca ao parto e da ordem do parto sobre: 

 

• Produção de leite 

• Teor de gordura no leite 

• Teor de proteínas no leite 

• Teor de Sólidos totais 

• Contagem de Células Somáticas 

• Intervalo de partos 
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Efeitos de fatores ambientais sobre a produção e composição do leite de vacas holandesas 1 

confinadas 2 

 3 

 4 

Resumo – Objetivou-se analisar o efeito que as variáveis ambientais: época do ano ao parto, 5 

ordem do parto, idade da vaca ao parto e ano do parto causam na produção total de leite, nos 6 

teores de gordura, de proteína e dos sólidos totais, na contagem de células somáticas (CCS) e no 7 

intervalo de partos (IDP). Os dados foram fornecidos pela Associação Paranaense de Criadores 8 

de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), por meio do controle leiteiro realizado na 9 

propriedade. Todas as vacas eram da raça Holandesa, criadas em sistema de free stall, dotados 10 

de ventiladores e aspersores. Época e ano do parto foram submetidas à análise de variância, e 11 

para idade da vaca ao parto e ordem de parto, foi realizada análise de regressão. A época do 12 

parto foi significativa para o teor de sólidos totais e IDP, porém não influenciou os teores de 13 

gordura, proteína, CCS e nem produção de leite. Partos na primavera apresentaram as melhores 14 

médias (12,16%) para sólidos totais e os partos no inverno apresentaram a pior média para IDP 15 

(450 dias). A ordem do parto influenciou de forma quadrática a produção de leite e os valores de 16 

CCS. Vacas na 1ª lactação apresentaram a pior média (8768 kg), enquanto que vacas na 3ª 17 

lactação foram as mais produtivas (10627 kg). Os valores de CCS foram os mais baixos nos 18 

animais de 1ª lactação (4,93), aumentando conforme progrediram as lactações, alcançando a 19 

maior média (6,67) nas vacas de 7ª lactação. A idade da vaca ao parto foi significativa para 20 

produção de leite, para os teores de sólidos e de gordura e para CCS. Vacas aos 4 anos foram as 21 

mais produtivas (10529,8 kg) com posteriores quedas até os 7 anos.  A menor média para teor 22 

de gordura (3,29%) também foi aos 4 anos e a maior (3,80%) aos 10 anos, sendo inversamente 23 

proporcional a produção de leite. Aos 2 anos as vacas apresentaram a menor CCS (4,89), 24 

aumentando até os 10 anos (6,86). O ano do parto foi significativo para todas as variáveis 25 

analisadas, devido a alterações de clima e manejo que ocorrem ao longo dos anos, devendo ser 26 

incluído nos estudos sobre produtividade. Época do parto, ordem do parto, idade da vaca ao 27 

parto e ano do parto são fatores de ambiente a serem considerados em estudos sobre 28 

produtividade leiteira. 29 

Palavras-chave: Ano do parto. Contagem de células somáticas. Época do parto. Free stall. 30 

Ordem do parto. Produção de leite.  31 

 32 

 33 

Abstract - The main goal of this study was to analyze the effect of the environmental variables: 34 

calving season, calving order, cow’s age at calving and the year of calving causes in the total 35 

production of milk, fat contents, protein and total solids, on the somatic cell count (SCC) and 36 

calving interval (CI). The data was provided from Associação Paranaense de Criadores de 37 

Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), through milk recording realized at farm. All of them 38 

was Holstein Cows raised in free stall system, with fans and sprinklers. Season and year of 39 

calving were subject to analysis of variance, and for cows age at calving and calving interval, 40 

were realized regression analysis. The calving season was significant for total solid and CI, but 41 

didn’t influenced for fat contents, protein, SSC and neither for total milk production. Calving in 42 

spring had the best averages (12,16%) for total solids and calving in winter got the worse 43 

average for CI (450 days). The calving order influenced of quadratic form the milk production 44 

and SCC’s values. Cows in first lactation got de worse avarage (8768 kg), while cows in 3ª 45 

lactation were more productive (10627 kg). The values of SCC were lower in animals in first 46 

lactation (4,93), increasing as progressed the lactation, reaching the best average (6,67) the cows 47 

in 7ª lactation. Cow’s age at calving were significant for milk production, solids and fat contents 48 

and SCC. 4 years old cows were the most productive (10529,8 kg) decreasing up to 7 years old. 49 

The lowest average for fat content (3,29%) also was at 4 years old and the bigger (3,80%) at 10 50 

years old, being inversely proportional to milk production. At 2 years old the cows had the 51 
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worse SCC (4,89), increasing up to 10 years old (6,86). The year of calving was significant for 52 

all variables analyzed, due to wheather changes and handling that have occurred over the years, 53 

what should be included in studies about productivity. Calving season, calving order, cow’s age 54 

at calving and year of calving are environmental factors that should be considered in studies 55 

about milk productivity. 56 

Keywords: Year of calving. Somatic cell count. Calving season. Free stall. Calving order. Milk 57 

production.  58 

 59 

 60 

Introdução 61 

 62 

 Estudos a respeito de fatores que causam variações na produção e na composição 63 

do leite no setor primário são de suma importância para toda cadeia produtiva do leite, servindo 64 

como ferramenta para monitorar a qualidade e auxiliar no aumento da produtividade 65 

(MAGALHÃES et al., 2006).   66 

Diversos são os fatores que afetam direta ou indiretamente a composição do leite, 67 

sendo eles: raça do animal, idade da vaca, clima, estação do ano (Venturini et al. 2007), 68 

ocorrência de mastite, ordem do parto (MAGALHÃES et al., 2006) e ano do parto (PIMPÃO et 69 

al. 1997).  70 

Alterações na produção de leite são causadas por mudanças periódicas de 71 

temperatura e umidade ao longo do ano, impactando diretamente na produção leiteira, devido à 72 

flutuação na quantidade e qualidade de alimento ao longo do ano, resultando em diminuição da 73 

ingestão de matéria seca (BOHMANOVA et al., 2007), principalmente em regiões tropicais 74 

(COLDEBELLA et al., 2003). Souza et al. (2010) afirmam que lactações que têm início na 75 

primavera apresentam menor produção de leite, devido ao estresse térmico a que os animais são 76 

submetidos durante o pico de lactação, que ocorre 60 dias após o parto (MOLENTO et al., 77 

2004) 78 

Vacas na primeira lactação ainda não tem desenvolvimento completo do sistema 79 

mamário (SANTOS; FONSECA, 2006). Por outro lado, vacas acima da 5ª lactação tem queda 80 

na produção devido à degeneração das células do tecido mamário (SOUZA et al., 2010). 81 

Animais com pouca idade ao parto, assim como na primeira lactação, também não possuem 82 

sistema mamário completamente desenvolvido, ao passo que conforme o avanço da idade e das 83 

ordens de parto, as vacas estariam mais expostas aos agentes causadores de mastite (SANTOS; 84 

FONSECA, 2006). O mês ou estação de parto são descritos como importantes nas variações da 85 

produção de leite (COLDEBELLA et al., 2003), principalmente devido as mudanças de 86 

temperatura e umidade e pelas alterações na quantidade e qualidade do alimento 87 

(BOHMANOVA, et al., 2007). 88 

O ano do parto é descrito como fator ambiental muito importante em relação à 89 

produção de leite e de seus constituintes. As alterações no decorrer dos anos podem ser devido a 90 
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adoção constante de novas tecnologias por parte dos produtores (PIMPÃO et al., 1997), como 91 

também pelas mudanças de clima, composição da dieta, oferta de forragem, dentre outros 92 

fatores aos quais os animais estão expostos. 93 

Fonseca; Santos (2000) apontam que a estação do ano, correlacionando com o 94 

estresse térmico, aumenta os índices de CCS. Diversos trabalhos demonstram o aumento da 95 

CCS durante o verão (RIBAS et al., 2002; BRITO, 2003), fato que coincide com aumento de 96 

casos de mastite subclínica, devido as melhores condições de proliferação dos patógenos 97 

ambientais nessa época. 98 

De acordo com Matos et al. (1997), a maior parte das criações que produzem em 99 

escala comercial raças europeia especializadas, sejam com animais puros ou com seus 100 

cruzamento com zebuínos. Os autores afirmam ainda que essas raças produzem abaixo que sua 101 

capacidade genética permite no ambiente tropical ou subtropical brasileiro. Com isso, buscamos 102 

com o presente trabalho avaliar os efeitos dos fatores de ambiente sobre a produção e qualidade 103 

do leite de vacas criadas em sistema de free stall. 104 

 105 

 106 

 107 

Material e Métodos 108 

 109 

Os dados analisados foram obtidos pelo do controle leiteiro oficial realizado por 110 

técnicos da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH) 111 

entre os anos de 2004 e 2014. Os animais foram oriundos de uma única propriedade comercial, 112 

situada no município de Arapoti/PR. O município (Lat. S. 24o09’28” e Long. W. 49º49’37”) 113 

localiza-se a cerca de 860 metros de altitude, possui temperatura ambiente média anual variando 114 

de 18,0oC a 20,0oC, sendo que a média dos meses mais quentes (Janeiro e Fevereiro) varia entre 115 

22,0ºC e 24,0ºC e a média dos meses mais frios (Junho, Julho, Agosto) varia de 15,0ºC a 116 

17,0ºC. A precipitação média anual varia de 1400 a 1600 mm, sendo Dezembro e Janeiro os 117 

meses mais chuvosos e Julho e Agosto os meses mais secos (CAVIGLIONE et al., 2000). 118 

Durante as visitas mensais dos técnicos da APCBRH, amostras de leite foram 119 

coletadas em recipientes previamente esterilizados, sendo conservadas pela substância 120 

Bronopol® (2bromo-2-nitropropano-1,3-diol) e transportadas sob refrigeração até chegada ao 121 

laboratório. Foram analisados os porcentuais de gordura, proteína e sólidos totais através do 122 

analisador eletrônico Bentley 2000®, fabricado pela empresa norte-americana Bentley 123 

Instruments, Inc., por meio da técnica de leitura de absorção infravermelha.  124 

Foram analisadas 1283 lactações de vacas da raça Holandesa criadas em sistema de 125 

estabulação livre (free stall). Lactações com menos de 150 e mais de 700 dias de duração foram 126 

excluídas. As instalações são dotadas de sistema de ventiladores e aspersores para maior 127 
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conforto térmico dos animais. A alimentação das vacas consistiu em mistura total composta por 128 

silagem de milho, pré-secado de aveia, feno de aveia e ração comercial.  129 

As épocas do parto foram consideradas da seguinte forma: animais que pariram nos 130 

meses de Outubro, Novembro e Dezembro foram classificados na época Primavera; animais que 131 

pariram nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março foram classificados na época Verão; animais 132 

que pariram nos meses de Abril, Maio e Junho foram classificados na época Outono; animais 133 

que pariram nos meses de Julho, Agosto e Setembro foram classificados na época Inverno. 134 

Foram consideradas as lactações dos anos de 2004 até 2014; para ordem de 135 

lactação, foram consideradas vacas que atingiram até a 7ª lactação e para idade vacas de até 10 136 

anos. Para o cálculo do IDP foram excluídas 438 lactações, por serem animais de apenas uma 137 

lactação. Obteve-se o IDP subtraindo-se as datas de partos subsequentes nos animais que 138 

apresentaram mais de uma lactação. 139 

As variáveis analisadas foram: produção de leite, teores de gordura, proteína e 140 

sólidos totais, CCS e intervalo entre partos, todas elas em relação à época do parto, ao ano do 141 

parto, à idade ao parto e à ordem do parto.   142 

As médias de produção de leite, teores de gordura, proteína e sólidos totais, de IDP 143 

e CSS em relação à idade ao parto e a ordem do parto foram submetidas à análise de regressão, 144 

ao passo que para época do ano ao parto e ano do parto, as variáveis foram submetidas à análise 145 

de variância.  Os dados foram comparados utilizando o programa estatístico R, com auxílio dos 146 

pacotes lme e lme4 para dados longitudinais e as médias comparadas pelo teste de Tukey, e a 147 

vaca foi considerada como efeito aleatório. 148 

 O modelo linear utilizado nas análises das características quantitativas e 149 

qualitativas do leite foi: 150 

ijklmlkjiijklm OPIAEPY εµ +++++=  151 

em que Yijklm= variáveis dependentes (produção de leite e de seus constituintes, CCS e intervalo 152 

de parto); µ= média geral; EPi= efeito da época de parição; Aj= efeito do ano do parto; Ik= efeito 153 

da idade da vaca ao parto; OPl= efeito da ordem do parto; εijklm= erro aleatório associado a cada 154 

observação. 155 

Por não apresentarem normalidade nem homogeneidade de variâncias, os valores 156 

de CCS foram transformados utilizando a equação de Box-Cox; Yi = ((Xi)
λ-1)/λ), em que Yi= 157 

dado de CCS transformado; Xi = dado de CCS original; λ = 0,011111111. 158 

As interações entre as variáveis não foram testadas. 159 

 160 

Resultados e Discussão 161 

 162 

A época do parto não influenciou (P>0,05) a produção total de leite, os teores de 163 

gordura, proteína, porém foi significativa (P<0,05) para o teor de sólidos totais (Tabela 2) das 164 
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vacas holandesas em sistema de free stall.  165 

A média de produção total foi de 9697,0 kg de leite, número bem acima que 166 

Zambianchi et al. (1999) citaram para vacas Holandesas, permitindo-nos inferir a evolução 167 

genética dentro da raça Holandesa e ao ótimo manejo empregado na propriedade em questão. 168 

Costa et al. (2003) trabalharam com vacas da raça Jersey também criadas em free 169 

stall e não observaram diferença estatística para produção de leite entre estação fria (meses de 170 

agosto, setembro e outubro) e estação quente (novembro, dezembro e janeiro). Vacas 171 

parturientes no período do inverno, normalmente encerram o período de lactação no verão, 172 

período menos favorável à produção de leite, devido às temperaturas mais elevadas que no 173 

verão (COLDEBELLA et al., 2003). 174 

Em trabalho semelhante, Magalhães et al. (2006) não observaram variações 175 

significativas na produção de leite aos 305 dias, nos diferentes meses de parto, mesmo nos 176 

meses de seca, em que há queda na quantidade e qualidade das forragens. Muito provavelmente 177 

esses animais receberam suplementação alimentar nesse período, mitigando o efeito do período 178 

seco. 179 

Tabela 2. Valores médios e desvio padrão da produção de leite, da porcentagem de gordura, de proteína e 180 

de sólidos totais em relação à época do ano, a idade da vaca ao parto e a ordem do parto. 181 

Variáveis ambientais 
 

Produção de leite  
(kg) 

Gordura 
 (%) 

Proteína 
 (%) 

Sólidos Totais 
 (%) 

Época do Parto     
Primavera 9542,4 ± 2184,0 3,35 ± 0,51 3,26 ± 2,03 12,04 ± 0,69 a 
Verão 9711,5 ± 2205,4 3,43 ± 0,53 3,15 ± 0,21 12,16 ± 0,76 a 
Outono 9734,0 ± 2314,1  3,30 ± 0,48 3,10 ± 0,19 11,80 ± 1,11 b 
Inverno 9788,7 ± 1982,2 3,39 ± 0,47 3,10 ± 0,19 12,06 ± 0,72 a 
Pr>F 0,4134 0,3310 0,1082 <0,0001 
Ordem do Parto     
1 8768,2 ± 1775,8 3,42 ± 0,51 3,13 ± 0,18 12,2 ± 0,90 
2 10216, 2 ± 2111,5 3,34 ± 0,52 3,25 ± 1,80 12,0 ± 1,01  
3 10627,0 ± 2113,0 3,30 ± 0,50 3,11 ± 0,18 11,85 ± 0,72 
4 10069,8 ± 2418,9 3,33 ± 0,47 3,08 ± 0,21 11,83 ± 0,66 
5 9672,7 ± 2131,2 3,39 ± 0,44 3,06 ± 0,20 11,81 ± 0,66 
6 9185,4 ± 2582,1 3,48 ± 0,49 3,05 ± 0,23 11,90 ± 0,75 
7  9130,6 ± 2278,0 3,45 ± 0,35 3,05 ± 0,24 11,80 ± 0,55 
Pr>F 0,0009 0,1305 0,6776 0,1142 
Idade ao Parto     
2 8643,0 ± 1684,7 3,42 ± 0,52 3,14 ± 0,18 12,22 ± 0,93 
3 9935,1 ± 2105,0  3,33 ±0,54 3,15 ± 0,21 12,00 ± 1,05 
4 10529,8 ± 2155,7 3,29 ± 0,48 3,27 ± 2,24 11,89 ± 0,79 
5 10382,2 ± 2249,5  3,34 ± 0,51 3,11 ± 0,20 11,90 ± 0,72 
6 10389,5 ± 2347,6 3,35 ± 0,48 3,07 ± 0,19 11,86 ± 0,68 
7 9436,7 ± 1963,2 3,40 ± 0,42 3,04 ±0,19 11,84 ± 0,56 
8 10036,2 ± 2435,0 3,37 ± 0,35 2,98 ± 0,21 11,67 ± 0,59 
9 9251,4 ± 2409,6 3,50 ± 0,49 3,12 ± 0,25 11,91 ± 0,80 
10 8139,1 ± 2322,3 3,80 ± 0,31 3,20 ± 0,24 12,40 ± 0,51 
Pr>F <0,0001 0,0008 0,4311 0,0094 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 182 

Produção de leite = 6745,728 + 746,756x – 125,084 x2; onde X é igual à ordem do parto. 183 

Produção de leite = 6745,728 + 942,435x – 82,084x2; onde X é igual à idade do parto. 184 

Teor de gordura = 3,0624182 – 0,0733880x + 0,0074052x2; onde X é igual à idade ao parto. 185 

Sólidos totais = 12,018101 – 0,034138x + 0,000057x2; onde X é igual à idade ao parto. 186 
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Souza et al. (2010) relataram que vacas que iniciaram lactação durante o período da 187 

primavera apresentaram menor produção de leite em relação às iniciadas no verão e inverno, 188 

provavelmente associado ao estresse calórico que os animais foram submetidos durante o pico 189 

de lactação. Reece (2007) afirma que a temperatura do ambiente altera a produção e composição 190 

do leite, pois interfere no metabolismo basal, na ingestão de alimentos, na velocidade de trânsito 191 

da digesta e na exigência de mantença. 192 

Maior produção de leite no período de inverno em relação ao verão encontrada por 193 

Noro et al., (2006) pode ser explicada pela diferença nas fontes de alimentação. No período frio, 194 

foram oferecidas aos rebanhos gramíneas temperadas dos gêneros Lolium e Avena, enquanto 195 

que no verão os animais têm disponíveis para o consumo gramíneas tropicais dos gêneros 196 

Cynodon, Sorghum e Pennisetum (FONTANELI; FONTANELI, 2000), forragens de menor 197 

qualidade (CORSI; MARTHA, 1998). 198 

Os teores médios de gordura e proteína (Tabela 2) foram 3,37%, e 3,15% 199 

respectivamente. Noro et al., (2006) obtiveram os seguintes teores de constituintes: 3,41% e 200 

3,02% para gordura e proteína no verão e 3,7% e 3,18% no período de inverno, respectivamente 201 

em animais criados a pasto.  Esses dados evidenciam que o sistema de free stall minimiza, 202 

podendo até eliminar os efeitos de ambiente, devido à climatização e também a alimentação que 203 

apresenta pouca variação ao longo do ano. Maiores teores de gordura e proteína no leite nos 204 

meses de inverno em relação aos meses de verão podem estar relacionados com a qualidade 205 

superior das pastagens de clima temperado em relação às pastagens tropicais de verão (NORO 206 

et al., 2006). 207 

A época do ano foi significativa (P<0,05) para o teor de sólidos totais (Tabela 2). 208 

As maiores e menores médias foram respectivamente dos animais que pariram na primavera 209 

(12,16%) e outono (11,80%). Mesmo não sendo testadas interações entre as variáveis, observa-210 

se que a média do teor de gordura também foi maior na primavera, comprovando a alta 211 

correlação (0,87) entre as porcentagens de gordura e sólidos totais no leite. (RIBAS et al. 2004).  212 

A ordem do parto influenciou (Tabela2) de forma quadrática (P<0,05) a produção 213 

de leite, porém não foi significativa para os teores de gordura, proteína e sólidos totais (P>0,05). 214 

Os maiores volumes de produção de leite (10627 kg) foram encontrados na 3ª lactação, com 215 

queda gradativa nas lactações subsequentes. Esses resultados corroboram em parte com Souza 216 

et al. (2010), que descreveram que a 3ª e 4ª lactação foram as que apresentaram maiores 217 

produções de leite e que vacas de 5ª lactação foram as menos produtivas. Essa maior produção 218 

está relacionada com o desenvolvimento do tecido mamário (REECE, 2007) e também com o 219 

desenvolvimento corporal, dando ao animal maior capacidade ingestiva, resultando em maior 220 

produção leiteira (MATTOS, 2004). Segundo Rossi et al. (2012), esse desenvolvimento garante 221 

produções de 25% a 35% a mais de leite em relação as vacas de primeira cria. 222 

Vacas na primeira lactação ainda não têm completo desenvolvimento corporal e 223 
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nem da glândula mamária (SANTOS; FONSECA, 2006), além de estarem menos expostas aos 224 

agentes infecciosos, e conforme as lactações se repetem, os animais tornam-se mais susceptíveis 225 

e expostos à infecção (MAGALHÃES, et al., 2006). A queda de produção, a partir da 5ª 226 

lactação, deve-se principalmente pela degeneração do tecido mamário (SOUZA et al., 2010). 227 

Corrêa (2010) citou ainda que são variados os resultados encontrados na literatura sobre 228 

porcentagem de gordura em relação à ordem do parto. O menor teor de gordura nos animais de 229 

1ª a 4ª ordem de lactação podem ser devido ao maior volume de produção, causando uma 230 

diluição da gordura. Já nas vacas da 5ª ordem de parto em seguida a queda de produção faz com 231 

que a proporção de gordura seja maior. 232 

A idade ao parto influenciou (P<0,05) a produção de leite, os teores de gordura e 233 

de sólidos totais (Tabela 2), não sendo significativa (P>0,05) para os teores de proteína. A 234 

produção de leite atingiu o valor máximo de 10529,8 kg nos animais de 4 anos, com posterior 235 

queda até as vacas de sete anos, tornando a aumentar a produção nos animais de 8 anos. Esses 236 

resultados diferem dos citados por Noro et al., (2006), que observaram as maiores produções de 237 

leite nas vacas que pariram entre 5 e 7 anos, com posteriores quedas nos animais acima de 8 238 

anos. 239 

A menor média para o teor de gordura foi 3,29% nos animais de 4 anos, e a maior foi de 240 

3,80% nas vacas de 10 anos. Mesmo não sendo testadas interações entre as variáveis, as vacas 241 

de 4 anos foram as que apresentaram maior volume de produção de leite, e o menor volume de 242 

leite foi das vacas de 10 anos. Segundo Silva et al. (2014), esse resultado é explicado pela 243 

relação antagônica entre produção de leite e teor de gordura. Esses resultados estão em 244 

concordância com Noro et al. (2006) que verificaram que as maiores porcentagens de gordura 245 

nas vacas acima de 7 anos. A maior média para o teor de sólidos totais (12,40%) foi para as 246 

vacas de 10 anos, coincidindo com o maior teor de gordura. 247 

A época do parto influenciou (P<0,05) o intervalo de partos, porém não foi 248 

significativo (P>0,05) para a CCS, conforme a tabela 3. Vacas que pariram no verão, outono e 249 

primavera tiveram IDP estatisticamente semelhantes. As médias em dias foram 250 

respectivamente: 415, 427 e 439. A média do inverno foi de 450 dias, sendo estatisticamente 251 

igual à média da primavera, diferindo do verão e outono. Esses resultados contrariam os dados 252 

de literatura, que citam que vacas que parem nos períodos quentes podem sofrer com o estresse 253 

térmico e este afeta negativamente a próxima concepção, consequentemente aumentando o IDP.  254 

Corassin et al., (2009) observaram que a taxa de concepção a 1ª cobertura foi 5 vezes maior no 255 

inverno que no verão, e Zambianchi et al. (1999) não encontraram relação entre a época do 256 

parto sobre o IDP. 257 

 258 

 259 

 260 
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Tabela 3. Médias e desvio padrão para intervalo de parto (dias) e CCS em função da época do parto, do 261 

ano do parto, da idade da vaca ao parto e da ordem do parto. 262 

Variéveis Ambientais Intervalo de Partos (Dias) CCS Transformada CCS (x1000células/mL) 
Época do Parto    
Primavera 439 ± 79,9 ab 5,64 ± 1,36  501,2 ± 707,1 
Verão  415 ± 75,7 a 5,70 ± 1,37 547,6 ± 770,4 
Outono 427 ± 92,1 a 5,73 ± 1,38 561,6 ± 792,7 
Inverno 450 ± 98,3 b  5,56 ± 1,23 430,8 ± 598,4 
Pr>F 0,0006 0,3301  
Idade ao Parto    
2 433 ± 94,0 4,89 ± 1,19 232,1 ± 361,6  
3 434 ± 83,6 5,54 ± 1,12 367,1 ± 450,3 
4 428 ± 82,6 5,90 ± 1,21 571,4 ± 745,6 
5 420 ± 79,0 6,26 ± 1,33 837,1 ± 1005,2 
6 439 ± 92,8 6,24 ± 1,20 754,3 ± 919,6 
7 423 ± 88,3 6,34 ± 1,27 818,7 ± 830,1 
8 446 ± 103,1 6,44 ± 1,27 4909,4 ± 1007,2 
9 499 ± 93,8 6,89 ± 1,02 1112,7±1004,3 
10 449 ± 80,3 6,86 ± 0,95 983,8 ± 737,5 
Pr>F 0,236 <0,0001  
Ordem do Parto    
1 438 ± 95,0 4,93 ± 1,18 236,2 ± 352,4 
2 431 ± 83,6 5,64 ± 1,16 435,2 ± 603,2 
3 421 ± 75,5 6,15 ± 1,23 695,6 ± 799,2 
4 425 ± 85,9 6,33 ± 1,29 869,8 ± 1028,2 
5 428 ± 93,5 6,58 ± 1,26 994,0 ± 1007,8  
6 469 ± 109,7 6,64 ± 1,10 968,4 ± 1027,3 
7 429 ± 69,3 6,67 ± 0,76 766,7 ± 496,1 
Pr>F 0,06 <0,0001  

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si (P<0,05). 263 

CCS = 4,334846 – 0,079981x + 0,015132 x2; onde X é igual à idade ao parto. 264 

CCS = 4,334846 + 0,953686x – 0.094865x2; onde X é igual à ordem do parto. 265 

 266 

As médias de CCS, tanto de valores absolutos quanto para os valores 267 

transformados estão na tabela 3. Esses resultados são contrários aos citados por outros autores. 268 

Segundo Magalhães et al. (2006), valores de CCS no inverno são menores que no verão, pois 269 

nesse último período, aumenta o numero de patógenos a que o animal estria exposto e a 270 

susceptibilidade da vaca a infecções, predispondo a ocorrência de mastite. Muito provável que a 271 

influência da estação do ano sobre CCS não seja por causa das mudanças de temperatura e 272 

umidade, mas sim pela exposição dos tetos aos microorganismos patogênicos presentes no 273 

ambiente, causando infecções recorrentes (HARMON, 1994). Teixeira et al. (2003) descrevem 274 

que a época afeta as médias de CCS somente na primeira lactação e Harmon (1994) cita que a 275 

CCS pode aumentar nas épocas mais quentes, período de menor produção de leite, havendo 276 

concentração das células somáticas 277 

A idade da vaca ao parto não influenciou (P>0,05) o IDP, porém afetou 278 

significativamente (P<0,05) de forma quadrática a CCS (Tabela 3). As médias de CCS 279 

apresentaram tendência de aumento, onde os menores valores foram nas vacas de 2 anos, 280 

atingindo as maiores contagens nos animais de 9 anos de idade. Esse resultado é idêntico ao 281 

encontrado por Andrade et al. (2007), onde os animais atingiram o escore máximo de células 282 
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somáticas aos 9 anos. Para Noro et al. (2006) e Andrade et al. (2007), quanto mais avança a 283 

idade dos animais, maior é a exposição aos agentes infecciosos causadores de mastite, enquanto 284 

que nos animais jovens essa exposição tende a ser reduzida. Vacas jovens tendem a apresentar 285 

um intervalo mais prolongado, pois as demandas de energia da vaca para crescimento, 286 

reprodução e produção de leite inibem a atividade ovariana (VERGARA et al., 2009). Segundo 287 

Zambianchi et al. (1999) conforme avança a idade dos animais, o restabelecimento do ciclo 288 

estral e a involução uterina tornam-se mais demorados, aumentando o IDP.  289 

A ordem do parto não afetou (P>0,05) o IDP, mas exerceu grande influência 290 

(P<0,05) sobre os valores de CCS (Tabela 3). O bom manejo nutricional adotado na propriedade 291 

provavelmente seja o responsável por minimizar os efeitos da ordem do parto sobre o IDP. Isto 292 

porque vacas de primeiro parto tendem a apresentar um intervalo mais prolongado para o 293 

segundo, pois as demandas de energia da vaca para crescimento, reprodução e produção de leite 294 

inibem a atividade ovariana (VERGARA et al., 2009). 295 

Com relação à CCS, conforme progrediram as lactações, os valores também foram 296 

aumentando, chegando ao valor máximo (6,67) na 7ª lactação. Esses resultados corroboram com 297 

os encontrados por Souza et al. (2010). Magalhães et al. (2006) descrevem a influência da 298 

ordem do parto é basicamente da mesma forma com que a idade ao parto afeta os valores de 299 

CCS, ou seja, vacas ao primeiro parto estão menos expostas aos agentes causadores de mastite, 300 

e com o decorrer das lactações os animais ficam mais vulneráveis e são expostos com maior 301 

frequência a infecção. 302 

O efeito ano do parto foi significativo (P<0,05) para a produção de leite e para os 303 

teores de gordura, proteína e sólidos totais (Tabela 4). Esses resultados podem ser explicados 304 

por alterações de manejo, alimentação, clima, composição de rebanho, dentre outras a que os 305 

animais estão expostos ao longo dos anos (RICHTER, 1995). Diversos são os relatos na 306 

literatura dos efeitos que o ano do parto exerce sobre a produção de leite e seus constituintes 307 

(MATOS et al., 1997; PIMPÃO et al., 1997; BARBOSA et al., 1999; ALMEIDA et al., 2003; 308 

MAGALHÃES et al., 2006; MCMANUS et al., 2008).  309 

Os maiores e menores valores de produção de leite foram respectivamente nos anos 310 

de 2010 (11059,7 kg) e 2008 (8585,2 kg).  Pimpão et al. (1997) e Matos et al. (1997) 311 

observaram aumentos significativos da produção de leite conforme o passar dos anos. Segundo 312 

os autores, esses resultados são explicados pela inclusão de novas tecnologias em relação ao 313 

manejo nos rebanhos. Magalhães et al. (2006) citam que produções muito baixas em alguns 314 

anos podem ser reflexo da situação econômica, que acarreta aumento dos custos de produção, 315 

desestimulando os produtores. 316 

 317 

 318 

 319 
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Tabela 4. Médias e desvio padrão para a produção de leite, teores de gordura, proteína e sólidos totais em 320 

relação ao ano do parto. 321 

Variável ambiental Produção de leite 
(kg) 

Gordura 
 (%) 

Proteína 
 (%) 

Sólidos Totais 
 (%) 

Ano do Parto     
2004 9308,3 ± 1758,4 bcd 2,78 ± 0,34 e 4,74 ± 7,35 a 8,67 ± 2,56 d 
2005 9731,2 ± 2239,9 bc 2,92 ± 0,39 e 3,03 ± 0,18 b 11,53 ± 0,59 c 
2006 8651,3 ± 1878,4 cd 3,35 ± 0,49 bcd 3,13 ± 0,19 b 12,10 ± 0,67 ab 
2007 8837,47 ± 1765,9 cd 3,60 ± 0,45 a 3,12 ± 0,20 b 12,30 ± 0,72 a 
2008 8585,2 ± 1908,0 d 3,44 ± 0,44 abc 3,07 ± 0,19 b 12,06 ± 0,66 ab 
2009 9903,1 ± 2019,9 b 3,40 ± 0,54 bc 3,12 ± 0,18 b 12,08 ± 0,75 ab 
2010 11059,7 ± 2151,2 a 3,21 ± 0,51 d 3,13 ± 0,19 b 11,87 ± 0,69 b 
2011 10556,3 ± 2273,2 ab  3,33 ± 0,42 cd 3,10 ± 0,21 b 11,93 ± 0,61 b 
2012 10010,6 ± 1947,5 b 3,50 ± 0,43 ab 3,19 ± 0,21 b 12,22 ± 0,69 ab 
2013 10117,6 ± 2254,7 b 3,22 ± 0,57 d 3,12 ± 0,21 b 11,93 ± 0,77 b 
2014 8845,5 ± 1932,1 cd 3,48 ± 0,39 abc 3,09 ± 0,21 b 12,22 ± 0,62 ab 
Pr>F <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem (P<0,05) entre si. 322 

 323 

Com relação ao teor de gordura, embora não tenham sido testadas interações entre 324 

as variáveis, observa-se que nos anos em que os teores de gordura foram maiores (2007, 2008, 325 

2012 e 2014), também foram observadas as maiores médias para sólidos totais. Segundo Ribas 326 

et al. (2004) esse fato é explicado pela alta correlação da gordura com os sólidos totais (0,87). 327 

Pimpão et al. (1997) relatam que, assim como ocorreu com a produção de leite, também 328 

observaram diferenças nos teores de gordura em relação ao ano do parto, atribuindo os 329 

resultados a adoção de novas tecnologias. 330 

Os resultados das médias dos teores de proteína dos anos de 2005 a 2014 sugerem 331 

uma constância no manejo nutricional, visto que a síntese proteica na glândula mamária 332 

depende de aminoácidos fornecidos via alimentação (GONZÁLEZ et al. 2001). A diferença da 333 

média de 2004 para os demais anos provavelmente seja pelo número reduzido de animais neste 334 

ano. Almeida et al. (2003) pesquisaram efeitos ambientais sobre produção em vacas da raça 335 

Pardo-Suíça; os autores encontraram efeito altamente significativo para porcentagem de 336 

gordura, porém sem efeito sobre o teor de proteína. Isso provavelmente pelo fato de que foram 337 

observadas as análises de gordura de 16 anos, e somente 4 anos foram considerados no estudo 338 

da proteína. 339 

O ano do parto influenciou o IDP e a CCS (P<0,05), conforme Tabela 5.  Os anos 340 

de 2007, 2008, 2012 e 2013 foram os que apresentaram menores médias para IDP, sendo iguais 341 

estatisticamente, representado em dias pelas seguintes médias, respectivamente: 406, 402, 421 e 342 

403 apresentando os menores valor para IDP. As vacas que pariram em 2010 foram as que 343 

tiveram o maior valor para IDP, sendo igual estatisticamente ao restante dos anos. McManus et 344 

al. (2008) também encontraram influência do ano parto sobre o IDP, reiterando porém a 345 

necessidade de se incluir os efeitos de ambiente nas pesquisas sobre eficiência produtiva. 346 

Zambianchi et al. (1999) observaram significância do ano parto em relação ao IDP, de forma 347 
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que essas alterações foram de forma crescente conforme o decorrer dos anos, provavelmente em 348 

virtude das melhorias na alimentação das vacas, no manejo e na taxa de detecção de cio.  349 

 350 

Tabela 5. Valores médios e desvio padrão de intervalo de partos e CCS em relação ao ano do parto. 351 

Variável ambiental Intervalo de Partos (Dias) CCS Transformada CCS (x1000células/mL) 
Ano do Parto    

2004 457 ± 87,2 bc 5,50 ± 1,08 ab 334,6 ± 334,4 
2005 443 ± 102,6 bc 5,55 ± 1,09 ab 367,9 ± 413,2 
2006 447 ± 93,4 bc 5,65 ± 1,19 bc 443,0 ± 549,0 
2007 406 ± 75,0 a 5,60 ± 1,21 b 424,2 ± 527,1 
2008 402 ± 70,2 a 5,45 ± 1,28 ab 395,7 ± 536,9 
2009 453 ± 97,1 bc 6,09 ± 1,28 c 740,4 ± 1037,9 
2010 464 ± 87,3 c 6,36 ± 1,17 c 791,1 ± 847,5 
2011 443 ± 89,8 bc 6,11 ± 1,33 c 734,2 ± 878,0 
2012 421 ± 83,0 ab 5,33 ± 1,36 ab 405,0 ± 644,5 
2013 403 ± 65,1 a 5,09 ± 1,34 a 325, 4 ± 552,3 
2014 -- 5,12 ± 1,40 ab 348,8 ± 535,1 
Pr>F <0,0001 <0,0001  

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem (P<0,05) entre si. 352 

 353 

As médias de CCS estão na Tabela 5. Os anos de 2009, 2010 e 2011 tiveram os 354 

piores valores (6,09 e 6,36, respectivamente). Os outros anos, exceto 2007, foram iguais 355 

estatisticamente. Esses resultados confirmam o descrito por Barbosa et al. (2007), que 356 

descrevem a CCS como característica de baixa herdabilidade, com fortes influências de 357 

ambiente, sofrendo efeitos ao longo dos anos. Barbosa et al. (2007) e Ostrensky (1999) 358 

observaram quedas contínuas nos valores de CCS com o passar dos anos. Essas mudanças 359 

podem estar associadas as práticas de melhorias adotadas para o controle dos casos de mastite. 360 

                                              361 

Conclusões 362 

 363 

Fatores ambientais devem ser considerados nos estudos a respeito da produtividade 364 

leiteira. O ano do parto foi influente para todas as características pesquisadas, pois são vários os 365 

fatores a que os animais estão expostos (mudanças de alimentação, manejo, clima, composição 366 

do rebanho) ao longo dos anos. A idade da vaca ao parto e ordem do parto interferem na 367 

produção leiteira, pois animais jovens são menos produtivos, ao passo que vacas animais mais 368 

velhos e com maiores ordens de lactação produzem mais leite, porém estão mais susceptíveis e 369 

mastite. A época do parto não influencia os teores de gordura e proteína, CCS e nem produção 370 

de leite dos animais criados em sistema de free stall. 371 

  372 

 373 

 374 

 375 

 376 

 377 
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