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RUMIATTO G.D.F. Desenvolvimento de uma equação preditiva de aguagem em 
leite cru baseada nas análises de composição centesimal. 2019. 61 f. Projeto de 
pesquisa (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) – Universidade 
Pitágoras Unopar, Londrina, 2019. 
 

RESUMO 
 
A tentativa de fraude ou adulteração dos produtos é uma prática constante na cadeia 
produtiva; embora muitos alimentos estejam sujeitos ao dolo, o leite é um dos mais 
comumente fraudados. A legislação vigente proíbe qualquer adição ou subtração de 
substâncias no leite antes de seu beneficiamento, não só pelos prejuízos financeiros, 
mas principalmente pelos riscos à saúde pública. A adição de neutralizantes, 
reconstituintes, conservantes e água, são os exemplos mais frequentes. Embora as 
normativas determinem a pesquisa diária destas substâncias, as indústrias 
geralmente realizam apenas análises físico-químicas genéricas. A fim de reduzir a 
presente problemática, esse estudo propõe desenvolver uma equação preditiva de 
aguagem em leite cru utilizando os parâmetros da composição centesimal. Para isso 
o estudo contou com as análises da composição centesimal e de crioscopia dos 
componentes, assim como a análise estatística de correlação, regressão e Machine 
Learning dos valores obtidos. Apesar de significativo, o coeficiente de correlação, que 
mede a força de associação entre duas variáveis, foi considerado baixo, não 
ultrapassando [0,18]. Ainda que esta relação seja significativa, a fraca associação 
entre as variáveis na amostra estudada não permite a predição da porcentagem de 
água com a devida segurança que uma pesquisa de fraudes e uma análise de triagem 
requerem. O modelo de predição construído pela regressão logística modelo não 
obteve nenhum acerto ao predizer casos potenciais de aguagem, uma vez que os 
valores de ureia observados para as amostras com crioscopia alta se sobrepõem aos 
valores observados para amostras com crioscopia normal. A classificação Naive 
Bayes obteve os melhores resultados. Esta metodologia mostrou-se promissora para 
a avaliação dos componentes do leite, e devido a sua especificidade, capaz de 
fornecer a predição da aguagem do leite com relação a realidade de cada unidade 
produtora de leite, uma vez que será alimentada com informações específicas desta 
unidade. Recomenda-se amostragens superiores para diminuir as limitações 
encontradas neste estudo. Assim, métodos simples e rápidos como a classificação 
Naive Bayes podem auxiliar no controle de qualidade do leite e impactar positivamente 
para cadeia produtiva leiteira.  
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RUMIATTO G.D.F. Development of a predictive equation of raw milk watering 
based on centesimal composition analysis. 2019. 61 p. Research Project (Master 
in Science and Technology of Milk and Dairy Products) - Pitágoras Unopar University, 
Londrina, 2019. 
 

ABSTRACT 
 
Attempting to fraud or adulteration of products is a constant practice in the production 
chain; although many foods are subject to deceit, milk is one of the most commonly 
rigges. Current legislation prohibits any addition or subtraction of substances in milk 
prior to processing, not only for financial loss but mainly for public health risks. The 
addition of neutralizers, reconstituents, preservatives and water are the most frequent 
examples. Although regulations dictate daily research on these substances, industries 
generally perform only generic physicochemical analyzes. In order to reduce the 
present problem, this study proposes to develop a predictive equation of watering in 
raw milk using the centesimal composition parameters. For this, the study included the 
analysis of centesimal composition and cryoscopy of the components, as well as the 
statistical analysis of correlation, regression and machine learning of the obtained 
values. Although significant, the correlation coefficient, which measures the strength 
of association between two variables, was considered low, not exceeding [0.18]. 
Although this relationship is significant, the weak association between the variables in 
the studied sample does not allow the prediction of the percentage of water with the 
due security that a fraud investigation and screening analysis requires. The prediction 
model built by the logistic regression model did not get any accuracy when predicting 
potential cases of watering, since the urea values observed for samples with high 
cryoscopy overlap the values observed for samples with normal cryoscopy. The Naive 
Bayes rating achieved the best results. This methodology was promising for the 
evaluation of milk components, and due to its specificity, capable of providing the 
prediction of milk watering in relation to the reality of each milk producing unit, since it 
will be fed with specific information of this unit. Higher sampling is recommended to 
reduce the limitations found in this study. Thus, simple and fast methods such as Naive 
Bayes classification can assist in milk quality control and positively impact the dairy 
supply chain. 
 
 
 
Keywords: cryoscopy, dairy production, fraud. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

 

1.1. Fraudes associadas à variação da crioscopia 

 

A adição de água ao leite é fraude reconhecida mundialmente e altera a 

qualidade e aceitação do leite e derivados pelo consumidor. Esta prática existe em 

proporções variáveis, de acordo com a região, ou mesmo com o grau de 

conscientização do produtor rural (BRASIL,2002). 

O índice crioscópico ou crioscopia do leite pode ser definido como a 

temperatura de congelamento do leite. Esta temperatura, em todas as espécies 

mamíferas é mais baixa do que a da água. Isso ocorre devido às substâncias solúveis 

presentes no leite, principalmente a lactose e os sais minerais. 

Pequenas quantidades de água adicionadas, fazem o ponto de congelamento 

elevar-se, ou seja, aproximar-se do ponto de congelamento da água, que é igual a 

zero ºC. Ponto de congelamento acima de -0,530ºH sugere alguma adição de água, 

enquanto o leite com ponto de congelamento acima de -0,525ºH é considerado 

adulterado. Já a diminuição do ponto de congelamento abaixo de -0,550ºH indica 

adulteração pela adição de sacarose, soro de queijo, urina, conservantes ou outros 

solutos (FONSECA; SANTOS, 2000). 

 A adição de sal, açúcar e farinha serve para mascarar a adição de água, 

equilibrando o nível de sólidos (BRASIL, 2006). 

 

1.2. Fatores nutricionais e sazonais associados à crioscopia. 

 

O índice crioscópico está amplamente relacionado com a lactose, cloretos e 

outros componentes solúveis em água, assim como o desequilíbrio entre a proteína e 

a energia da dieta podem diminuir a síntese proteica láctea e aumentar a crioscopia 

do leite, entretanto, de forma separada, a nutrição e a sazonalidade produzem as 

maiores alterações sobre o ponto de congelamento do mesmo (BOTARO; SANTOS, 

2008). Estas observações corroboram com Cordioli et al. (2008) que relataram maior 

crioscopia quando as vacas estavam no período de pastoreio do que quando 

estabuladas. 

O índice crioscópico do leite é uma propriedade física que apresenta 

variações devido ao período da lactação e estação do ano (BOTARO; SANTOS, 
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2008). Os principais fatores do ponto de congelamento se aproximar de zero, ou seja, 

aumento do índice crioscópico, estão relacionados ao clima e época do ano, pois 

alteram o desenvolvimento vegetativo e a oferta de forrageiras, e com isso ocorre 

redução de energia, o que provoca redução da lactose no leite (BORGES; PINTO, 

2007).  

 

1.3. Composição Centesimal do Leite. 

 

O leite é uma combinação de várias substâncias que se encontram em 

solução como vitaminas, sais minerais e lactose; emulsão de gordura e suspensão 

coloidal de micelas de caseína, ligadas ao cálcio e fósforo. Contudo, é um produto 

extremamente perecível, tendo suas características químicas, físicas e biológicas 

originais facilmente alteradas por micro-organismos, processos fraudulentos ou 

mesmo pelo processamento industrial (DUUR, 2004) 

A média dos principais componentes do leite das diferentes raças é a 

seguinte: 

 
Quadro 1. Média dos principais componentes do leite de diferentes raças 

Componentes Porcentagem 

Água 87,5% 

Lipídeos 3,60% 

Caseína 3,00% 

Albumina 0,60% 

Lactose (açúcar) 4,60% 

Sais minerais (cinzas) 0,70% 

Fonte:Behmer,1980  
 

Segundo Oliveira (2012) o extrato seco desengordurado (ESD) compreende 

todos dos componentes do leite exceto a água e a gordura com valor médio de 8%; já 

o extrato seco total (E.S.T) corresponde a todos os elementos do leite excluindo-se a 

água e com valores médios de 12.5%. 

Em relação ainda ao extrato seco desengordurado (E.S.D), é de grande 

importância destacar que sua variação é decorrente, principalmente, da variação do 

nível de proteínas do leite, o que enfatiza a importância deste parâmetro para a 

avaliação do rendimento industrial do produto utilizado como matéria prima (NORO et 

al., 2006). Indispensáveis para a qualidade do produto, os principais componentes do 

leite presentam características individuais. 

 



16 

1.3.1. Água  

 

Como predominante componente do leite em volume, a água corresponde a 

cerca de 87,5% de sua composição e influencia sensivelmente no peso específico do 

mesmo (BRASIL, 2012). 

Este elemento se encontra no leite como água livre, que desempenha papel 

de solvente e como água ligada, que permanece fortemente aderida às substâncias 

insolúveis, logo, não atua como solvente (BRITO, 2003). 

A água livre está em equilíbrio com a água ligada que constitui menos que 4% 

do total da água e não é fixa em proporção. No leite recém ordenhado, esta  aumenta 

lentamente, afetando a densidade, fenômeno denominado efeito Recknagel. A 

retenção da água ligada fica em torno de 50% pela caseína e 15% pelos fosfolipídios 

da membrana dos glóbulos de gordura. Os fosfolipídios podem reter até 60% do seu 

peso em água e a caseína, aproximadamente 50% do seu peso (DAMÁSIO,1997). 

Em se tratando da água livre, a fase hídrica é composta por um conjunto de 

elementos dissolvidos. Entre estes encontra-se sais dissolvidos (principalmente 

fosfatos), cloretos, lactose, sulfatos e bicarbonatos de magnésio, cálcio, sódio, 

potássio e 6% de proteína (DAMÁSIO ,1997). 

 

1.3.2. Gordura  

 

Com relação ao teor de gordura, o leite de vaca apresenta em torno de 3,5%, 

sendo sua principal função biológica a nutrição energética para o neonato. É 

elaborada na glândula mamária a partir de ácidos graxos do próprio órgão e também 

de origem sanguínea, formando os triglicerídeos que somam aproximadamente 98% 

do total de gordura do leite. A raça, individualidade animal, estágio de lactação, 

alimentação, escore corporal, sanidade da glândula mamária, intervalo entre 

lactações e ponto da ordenha em que a amostra é coletada são alguns dos fatores 

que influenciam o teor de gordura do leite (BRASIL, 2012) 

A gordura se apresenta na composição do leite dissolvida; por ser menos 

densa que a água, flutua quando este permanece em repouso, constituindo o que se 

chama de nata ou creme (OLIVEIRA, et al. 2012). 
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1.3.3. Proteína 
 

São dois os grandes grupos que as proteínas do leite podem ser classificadas: 

a caseína e as proteínas do soro. A fração da proteína do leite que sofre precipitação 

em pH=4,6 é denominada caseína, o restante das proteínas que não sofrem esta 

precipitação chamada, em sua coletividade, de proteínas do soro (ESTRELA et al ., 

2008). A caseína sintetizada nas células epiteliais da glândula mamária corresponde 

a aproximadamente 80% do total de proteínas do leite. Dentre as quatro essenciais 

proteínas do soro, duas tem a sua síntese na glândula mamária (α lactoalbumina e ß 

lactoglobulina), enquanto a albumina sérica e imunoglobulinas tem sua origem no 

sangue. Outras proteínas do soro incluem a lactoferrina, transferrina e enzimas 

(plasmina e fosfatase alcalina) apenas traços. Em situações de normalidade, a ß 

lactoglobulina está presente em maiores concentrações no leite (2-4mg/ml), seguida 

pela α lactoalbumina (1-1.5mg/ml) (BONDAN, 2011). 

A caseína é componente principal de coalhadas e queijos e juntamente com 

a albumina, outra proteína, é fonte de aminoácidos essenciais ao organismo, como: 

valina, lisina e metionina (BOBBIO, 1992). 

A lacto-albumina ou albumina é integralmente solúvel na água, não se coagula 

pela ação do coalho, mas por calor e ácidos. Em termos práticos, é a película que se 

forma no leite após o seu cozimento, ou ainda, a espuma que se observa durante o 

desnate do mesmo (BONDAN, 2011). 

Além dos peptídeos e proteínas, o leite também expressa uma fração de 

compostos nitrogenados não-proteicos (NNP), segundo Walstra e Jenness (1984) 

pode atingir 5% do total de nitrogênio do leite. Estes compostos têm sua origem 

preponderantemente no sangue, incluindo substâncias como a ureia e a creatinina. 

Segundo Depeters e Cant (2003), grande parte do NNP (48%) encontra-se sob a 

forma de ureia o qual, por difusão, entra livremente na glândula mamária, para 

equilibrar sua concentração com a do plasma sanguíneo (WITTNER et al.,2000). 

 

1.3.4. Glicídios  

 

A lactose cerca de 4,8% do leite de vaca e é sintetizada exclusivamente na 

glândula mamária a partir de uma ligação entre uma molécula de glicose e uma 

molécula de galactose (FOX; MC SWEENWEY, 1998). A menos que os animais 
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estejam em acentuado grau de subnutrição, a concentração de lactose no leite não se 

altera por fatores externos à glândula mamária. Isso se deve ao fato da lactose ser 

uma das responsáveis pela manutenção da pressão osmótica na glândula mamária  

de forma que, maior produção de lactose determina maior produção de leite, com o 

mesmo teor de lactose.(PERES, 2001). 

Mesmo que a alimentação e os fatores ambientais respondam por grande 

parte das variações de gordura e proteína do leite, praticamente não alteram o 

conteúdo de lactose (POLEGATO, 2010). 

 

1.3.5. Sais do leite: 

 

Oriundos do sangue, os sais presentes no leite, representam uma pequena 

porcentagem; cerca de 0,8%. São eles: potássio, cloreto, cálcio, fósforo, sódio, 

enxofre e ferro, todos de grande valor para do desenvolvimento do organismo 

(WITTNER et al., 2000). 

 

1.4. Fraudes associadas à variação da composição centesimal do leite 

 

Classifica-se como leite falsificado, fraudado ou adulterado quando este for 

adicionado de água, tiver sofrido subtração de qualquer dos seus componentes ou for 

adicionado de substâncias conservadoras ou de quaisquer elementos estranhos à sua 

composição (BRASIL, 1997). 

A adição de água para o aumento do volume e o desnate para a produção de 

creme de leite, foram as primeiras adulterações relatadas; no entanto, no decorrer do 

tempo, novas adulterações foram surgindo, adição de substâncias conservantes 

(peróxido de hidrogênio), neutralizantes (hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio), 

adição de soro de queijo, e reconstituintes da densidade e crioscopia (sal, açúcar, 

amido) ( MOORE, 2012). 

A fraude por adição de soro ao leite fluido é uma das mais comumente 

praticadas. Trata-se de um subproduto oriundo da fabricação de queijos sempre 

disponível e sem custo adicional. Esta fraude visa o lucro ilícito, aumentando 

falsamente o volume de leite (CARVALHO et al., 2007). 

MOORE et al. (2012) criaram um banco de dados sobre fraudes em alimentos 

entre 1980 e 2010. Dentre as adulterações relatadas em artigos científicos, a 
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adulteração em leite ocupou a segunda posição, atrás apenas da adulteração em 

azeite. Resumidamente, podemos demonstrar as principais fraudes no leite no quadro 

abaixo  

 

Quadro 2. Principais fraudes no leite. 

Princípios Químico Objetivo 

Adição de água  Aumento de volume final 

Adição de reconstituintes Aumento de volume + omitir a aquagem 

Adição de conservantes Aumentar a estabilidade 

Adição de neutralizantes  Ocultar a acidez da fermentação microbiana 

Fonte: Fagnani, 2016 

 

1.5. Fatores genéticos associados a composição centesimal do leite  

 

Em sua grande maioria, as características de importância econômica nos 

bovinos são resultantes da ação de genes e do ambiente, e são denominadas 

poligênicas, quantitativas e de múltipla herança. São exemplos de herança 

quantitativa caracteres de produção, qualidade, precocidade, ganho de peso, dentre 

outros (GONZÁLEZ; NORO, 2011). 

Existem diferenças já descritas na composição do leite entre várias raças de 

gado leiteiro. O constituinte mais variável é o teor de gordura do leite, ao passo que 

lactose e minerais apresentam menores variações. Tem-se observado que as 

diferenças entre indivíduos dentro de uma mesma raça são frequentemente maiores 

que as diferenças observadas entre raças distintas (VALENTE et al., 2002). 

 

1.6. Fatores nutricionais associados a composição centesimal do leite 
  

O leite e, consequentemente, sua qualidade como alimento e matéria prima 

para a indústria é influenciado pela sua composição nutritiva. O pagamento do leite 

pela qualidade microbiológica e composição nutricional é comum em países de 

pecuária leiteira desenvolvida, devendo esse critério, também ser adotado, ainda que 

lentamente em nosso meio (PRATES, 2008). 

A composição do leite de vacas normalmente alimentadas, varia de acordo 

com os alimentos ofertados ao rebanho. Exercem, portanto, uma ação específica, 

provocada pela sua composição e pela sua estrutura 

Os regimes alimentares podem ser divididos em dois grandes grupos: o de 

Primavera e verão, centrado no regime de pastagem e o de inverno, a base de 
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forragens conservadas. Qualquer alteração do regime alimentar do rebanho exerce 

uma influência imediata na composição do leite, sobretudo quando ocorre de maneira 

abrupta. Portanto, a mudança para pastagem ou para as forragens conservadas, 

caracterizam um momento delicado na produção leiteira (PERES, 2001). 

Dos componentes do leite, o teor de gordura  é o que mais sofre variação  em 

função da alimentação, de modo geral, diminuindo com o aumento no volume da 

produção (PRATES, 2008). O fator que tem maior influência sobre o percentual de 

gordura leite, é o teor de fibra da dieta ou a relação: concentrado/volumoso (WITTNER 

et al., 2000). 

O teor de proteína também pode ser afetado, porém em menor grau; já o teor 

de lactose é o que sofre menor influência quando nos referimos a nutrição. No entanto, 

em situação subnutrição crônica extrema, o teor de lactose pode ser reduzido, assim 

como o de minerais e o seu índice crioscópico (PRATES, 2008). 

 
1.7. Alterações patológicas que alteram a composição do leite 

 

Casos de enfermidades, principalmente mastites, causam alterações 

significativas na composição do leite. A diminuição dos percentuais de gordura e 

E.S.D., é uma constante em animais acometidos de mastite clínica, ou mesmo 

subclínica, uma vez que há uma queda nos teores de lactose e, em alguns casos, de 

proteína (BONDAN, 2011). 

Sob condições normais, o teor de lactose é um pouco menor no início e ao 

final da lactação, acompanhando a curva de produção. Ela é considerada o sinalizador 

da produção de leite, ou seja, quanto maior a quantidade de ácido propiônico estiver 

disponível para a síntese de lactose no úbere, mais leite será secretado. Assim, 

quanto mais lactose é secretada, mais água é necessária para formar o leite (87,5% 

de água). No entanto, em episódios de subnutrição energética (cetose), 

principalmente no pré ou no pós parto imediato, em que não há o “pico” de lactação, 

há a queda no teor de lactose (PERES, 2001). 

A quantidade de leite produzida está diretamente relacionada com a 

quantidade de lactose sintetizada e com o potencial de atividade do conjunto das 

células secretoras. Em casos de excesso de alimentação energética não ocorre 

aumento na taxa de lactose do leite; uma prolongada sub-alimentação provoca uma 

pequena queda dessa taxa, mas neste caso há perturbação patológica (OLIVEIRA et 
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al.,1999). Corroborando com Wittner (2000) que destaca que uma abundância de 

carboidratos digestíveis na ração e uma relação nutritivas adequadas não alteram 

positivamente a porcentagem de lactose e diminuir o ponto de congelamento do leite. 

 

1.8. Fatores sazonais associados a composição centesimal do leite 
 

A produção leiteira no Brasil apresenta padrão de variação estacional, 

vinculado à produtividade das forrageiras, o que resulta na variação da produção de 

leite ao longo do ano (NORO et al., 2006).  

Esta mesma produção caracteriza-se pelo grande número de animais e baixo 

índice de nível tecnológico somado a produtores poucos tecnificados. Com o sistema 

de pagamento de qualidade do leite, a bonificação e penalização têm estimulado à 

adequação dos produtores às novas leis vigentes, produzindo leite padronizado de 

maior valor econômico (RIBEIRO NETO et al.,2012) 

Apesar de não estarem relacionados com a qualidade intrínseca do leite, a 

sazonalidade e o volume de produção são critérios para pagamento do produto 

(FONSECA,2001). A captação que forneça maior volume diário e que apresente 

pouca variação sazonal da produção, representando assim, diluição nos custos 

operacionais e de transporte, além de melhor logística para o recebimento do produto, 

é alvo de maior interesse por parte da indústria. Quanto menor a variação sazonal, 

melhor para a dinâmica industrial no que diz respeito ao planejamento e a minimização 

da ociosidade de equipamentos durante o ano (CORRÊA, 2010). 

Mudanças periódicas de temperatura e umidade no decorrer do ano, são a 

causa das diferenças sazonais na produção leiteira, uma vez que seu efeito direto 

está ligado a diminuição da ingestão de matéria seca e indireto à variação na 

quantidade e qualidade do alimento ofertado (NORO et al., 2006). Segundo Souza et 

al. (2010), em países de clima tropical, a estação de parição também é reconhecida 

como importante causa na variação da produção leiteira 

O Brasil tem clima predominante tropical, caracterizado por estações do ano 

bem definidas, com verão chuvoso e inverno seco. O principal causador da queda do 

volume de leite na entressafra é a escassez de chuvas no período seco somado as 

baixas temperaturas nos meses e julho a agosto, motivado principalmente pela 

redução da qualidade nutricional e disponibilidade das pastagens, o que exige 

suplementação do rebanho com volumoso e/ou concentrado (MARTINS, 2006).  
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A evolução da bovinocultura veio acompanhada por uma série de problemas 

de manejo e metabólicos, cabendo destaque ao estresse calórico. A vulnerabilidade 

bovina ao estresse calórico aumenta à medida que o binômio umidade 

relativa/temperatura ambiente ultrapassa a zona de conforto térmico destes animais, 

dificultando a dissipação de calor, consequentemente aumentando a temperatura 

corporal, cujo efeito negativo se dá sobre o desempenho do organismo em questão 

(FERREIRA et al., 2006).  

A saúde da glândula mamária também pode ser afetada pelo estresse calórico 

favorecendo a incidência de mastite, o que provoca queda na produção de leite. a 

sobrevivência e proliferação de microrganismos patogênicos no ambiente são 

favorecidas por condições de clima quente e úmido, uma vez que reduzem a 

resistência do hospedeiro, visto que os animais apresentam redução na ingestão de 

matéria seca (MS) e consequente consumo deficiente de nutrientes essenciais para o 

sistema imune, como vitaminas e selênio (SANTOS; FONSECA, 2006). 

O estresse ambiental imposto aos bovinos leiteiros os leva a uma série de 

adaptações metabólicas para aliviar os efeitos dessa condição. Estas incluem 

alterações no metabolismo basal, no equilíbrio ácido-básico, no metabolismo de água 

e eletrólitos, mudanças na fermentação ruminal e função endócrina. A temperatura 

ambiente altera diretamente tanto o rendimento do leite como sua composição ao 

afetar o metabolismo basal, ingestão alimentar, velocidade de passagem das ingestas 

e necessidades nutritivas para manutenção (NORO et al., 2006). 

Martins (2006) constatou grande influência de vários fatores na concentração 

da gordura no leite. Entre esses, destaca-se a dieta dos rebanhos. O teor de gordura 

do leite decresce em consequência da inibição da síntese na glândula mamária ou da 

escassez dos precursores lipídicos. A dieta pobre em fibras e que contém gordura 

insaturada proporciona redução de até 30% do teor de gordura do leite, 

comparativamente à dieta rica em fibras e com gordura saturada. 

Com relação ao efeito dos meses do ano, Teixeira et al. (2003), observaram 

no Estado de Minas Gerais, que a produção de leite nos meses de setembro e outubro 

foi maior em aproximadamente 3,0 kg em relação a do mês de abril, o de menor 

produção. Possivelmente, segundo os autores, a causa dessa diferença foi o regime 

alimentar. Os teores de gordura e proteína foram maiores nos meses de inverno 

(época seca) e mais baixas nos meses de verão (época chuvosa). 

No Rio Grande do Sul, Noro et al. (2006) verificaram maior produção de leite 
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nos meses de julho a setembro e menor nos meses de março a abril. Nos meses de 

verão, o conteúdo de gordura foi menor que nos meses de inverno, enquanto o teor 

de proteína do leite foi maior nos meses de maio a setembro e menor teor nos meses 

de verão, sendo dezembro o mês com menor valor. Santos e Fonseca, (2006). 

verificaram efeito significativo dos meses do ano sobre a composição química do leite 

e a ocorrência de mastite; o que foi relacionado, respectivamente, as variações de 

disponibilidade e qualidade dos alimentos e as condições climáticas favoráveis aos 

microrganismos. 

Ribas et al. (2004) encontraram maior teor de sólidos totais em maio e junho, 

e os menores em dezembro e janeiro. Segundo os autores, a diferença de 

temperaturas entre os meses justificaria tal sazonalidade, visto que influenciaria o 

consumo de  

 

1.9. Alteração proposital da composição do leite 
 

A composição do leite pode apresentar variação influenciada por diversos 

fatores como tempo de lactação, a raça, idade e número de parições, alimentação e 

variações climáticas. No entanto, existem limites dentre os quais essa variação deve 

permanecer; estes limites têm o objetivo de detectar problemas relacionados a 

produção, como denunciar adulterações (BELOTI, 2010). As fundamentações oficiais 

empregados para este controle incluem índice crioscópico, densidade a 15° C, acidez, 

percentual de sólidos não solúveis e de gordura (BRASIL, 2011). 

As grandes dúvidas e inquietações quanto à qualidade físico-química do leite 

estão associadas ao estado de conservação, integridade físico-química, 

principalmente aquela relacionada à remoção ou adição de substâncias químicas 

estranhas ou próprias à sua composição além da eficiência do seu tratamento térmico 

(NORO et al., 2006). 

A adulteração pode ocorrer devido à adição de água ao leite, que vai alterar o 

seu índice crioscópico, ou mesmo a adição de qualquer outra substância que poderá 

também alterar outros parâmetros físico-químicos como a densidade, teor de sólidos 

não gordurosos e acidez e teor de sólidos não gordurosos (BELOTI, 2010). Deve-se 

considerar também o risco destas substâncias serem prejudiciais à saúde do 

consumidor.  

O leite contaminado por resíduos de antibióticos também é considerado 
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adulterado e impróprio para industrialização, pois afeta o processamento dos 

derivados lácteos como queijo e demais produtos fermentados; não obstante a isso, 

seu consumo pode causar vários problemas, tais como os microbiológicos, na seleção 

de cepas resistentes, os imunopatológicos, por desencadear reações de 

hipersensibilidade e choque anafilático, além dos efeitos toxico farmacológicos, como 

a teratogênese (MARTIN, 2011) e (MARTINS; ANDRADE, 2011). 

Para detecção das adulterações são empregadas diversas técnicas oficiais de 

rotina (BRASIL, 2006) e novas metodologias são desenvolvidas baseadas na 

necessidade, de respostas a um novo ou novos tipos de fraudes que estejam sendo 

utilizados (CORTEZ et al., 2010).  

WANDERLEY et. al. (2013) avaliaram os procedimentos dos métodos 

analíticos oficiais de rotina (lipídios, extrato seco desengordurado, acidez titulável, 

densidade relativa a 15 °C e crioscopia), assim como os métodos de detecção de 

fraudes utilizadas para leite fluido. De acordo com estes autores, as análises oficiais 

de rotina não foram categoricamente eficazes na detecção de irregularidades no leite, 

sendo necessário realizar análises complementares de substâncias neutralizantes da 

acidez, conservantes e reconstituintes da densidade. 

 

1.9.1. Adição de alcalinos  

 

A adição de soluções alcalinas no leite no intuito de aumentar de conservação 

ou diminuir a acidez, é considerada fraude intencional. No entanto, a presença dessas 

substâncias pode ocorrer devido a falhas da sanitização e da higienização por meio 

de soluções alcalinas na limpeza de equipamentos, utensílios ou mesmo da própria 

estrutura física para remoção de gordura do leite (OLIVEIRA; SANTOS, 2012). Estes 

mesmos autores comprovaram substâncias alcalinas em 24 (80 %) amostras de leite 

pasteurizado estado do Ceará. 

 

1.9.2. Adição de reconstituintes 

 

Em 2008, na China ocorreu um dos mais graves exemplos de fraude, onde 

morreram seis pessoas e 300 mil pessoas adoeceram, devido à adição de melamina 

ao leite no intuito de mascarar o seu valor proteico (SHARMA; PARADAKAR, 2010).  

FIRMINO et. al. (2010) verificando o uso de reconstituintes da densidade, não 
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observaram presença de amido, entretanto, foram observados resultados positivos 

para análise de sacarose em 6,0 %, em 36,0 % das amostras para análise de cloretos, 

48,0 % para a presença de pus e em 52,0 % para presença de urina.  

A presença de ureia no leite indica a adição de urina animal ou ureia pecuária. 

A urina é usada para aumentar o volume e, como tem a densidade muito próxima à 

do leite, a alteração é muito pequena (ROSA-CAMPOS et. al, 2011).  

ROSA-CAMPOS et. al., (2011) detectaram presença de sacarose em larga 

escala no leite. De acordo com BEHMER (1987), o amido, o açúcar e a urina são 

utilizados criminosamente para encobrir aguagem do leite, aumentando a densidade. 

 

1.9.3. Resíduos de antibióticos  

 

Em conformidade com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

é proibido o envio de leite a estabelecimento industrial proveniente de animais que 

estejam sendo submetidos a tratamento com drogas e medicamentos de uso 

veterinário em geral, susceptível de eliminação pelo leite, os quais devem ser 

afastados da produção pelo período recomendado pelo fabricante, de forma a 

assegurar que os resíduos da droga não sejam superiores aos níveis fixados em 

normas específicas (BRASIL, 2011). 

 Como métodos usados para assegurar amostras livres de resíduos de 

antimicrobianos incluem: método de inibição microbiológica, métodos imunológicos, 

métodos enzimáticos, cromatografia gasosa, cromatografia em camada delgada e 

cromatografia líquida de alta pressão (KANG; KONDO, 2001). Vários kits comerciais 

para pesquisa de antimicrobianos em leite encontram-se disponíveis no mercado, 

sendo de fácil realização, relativamente baratos e mecanizados, possibilitando análise 

de várias amostras ao mesmo tempo (TENORIO et al.,2009). Costa e Lobato (2009), 

em estudo com leite e bebida láctea UHT utilizando teste de inibição microbiana 

comercial, observaram uma frequência de contaminação no teste de 1,1 % para 

amostras de leite UHT.  

 A adição de substâncias estranhas à composição normal do leite está ligada 

a fraudes que podem ocorrer desde a fonte de produção até a fase de comercialização 

(BRASIL, 2011). 
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1.9.4. Adição de conservantes  

 

Outro tipo de fraude do leite é a adição conservantes, ou seja, ácido bórico, 

bicarbonatos, formol, peróxido de hidrogênio, bicromato de potássio, hipocloritos e 

ácido salicílico empregados como conservantes (PEREIRA et al., 2001). 

 O peróxido de hidrogênio e o formol são aplicados em fraudes de leite que 

visam cessar a atividade microbiana. Leites com carga microbiana elevada 

apresentam pH alterado e, consequentemente, acidez Dornic elevada, diagnosticado 

através dos testes de plataforma efetuados durante a recepção, o que causa recusa 

do leite pelo laticínio (ROSA-CAMPOS et. al., 2011). Firmino et. al., (2010), em estudo 

com leite cru dos tanques de expansão da região de Rio Pomba, Minas Gerais, 

verificaram presença de formol e de nitrato em 13,0 % e 40,0 % das amostras, 

respectivamente.  

 

1.9.5. Desnate 

 

A retirada de gordura, ou desnate, realizada na propriedade rural é 

considerada prática ilegal e um dos possíveis fatores que podem afetar a porcentagem 

da gordura no leite (BRASIL, 2006). A determinação de gordura é também um dos 

meios utilizados para verificar fraude em leite (PEREIRA et al, 2001).  

A determinação da densidade serve como método de detecção de fraudes no 

leite no que se refere ao desnate ou a adição de água, no entanto, não se trata de um 

teste conclusivo, pois leites com alto teor de gordura apresentam-se com valores de 

densidade menores em virtude da baixa densidade das gorduras (BOTARO e 

SANTOS, 2008). O desnate do leite e a adição de amido são alterações que fazem a 

densidade aumentar (AGNESE, 2002). 

Em pesquisa com leite pasteurizado destinado ao programa do leite no estado 

Alagoas, SILVA et. al. (2008), utilizando métodos convencionais, constataram que 112 

(32 %) amostras analisadas quanto ao teor de gordura não atenderam aos padrões 

físico-químicos segundo a legislação vigente (BRASIL, 2002). 
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1.9.6. Aguagem do leite  

 

Com o intuito de aumentar o volume de leite, a adição de água ao mesmo, 

continua sendo uma das principais fraudes detectada (MENDES et. al., 2010). Este 

processo reduz de forma significativa o seu valor nutritivo, além de prejudicar a 

qualidade microbiológica do produto, reflete a falta de comprometimento com a 

produção de leite com qualidade (CAVALCANTE, 2011). 

A prova de crioscopia indica a temperatura de congelamento do leite, sendo 

que essa mensuração do ponto de congelamento é usada como forma de detectar 

fraude por adição de água. O ponto de congelamento é determinado, principalmente, 

pelos elementos solúveis do leite, em especial a lactose (SANTOS,2014). Esta análise 

representa importante característica qualitativa do leite “in natura” e um determinador 

da autenticidade do leite de consumo (BELOTI, 2010). 

Utilizando metodologias adotadas pelo Instituto Adolfo Lutz, ROSA-CAMPOS 

et. al., (2011) analisaram oito marcas de leite pasteurizado na região de Brasília e 

constataram que uma marca, apresentou ponto de crioscopia e a porcentagem de 

gordura fora do padrão vigente na legislação. No entanto, MENDES et. al. (2010) 

evidenciaram que metade das amostras de leite informal comercializado na cidade de 

Mossoró/RN apresentaram-se fora dos padrões para crioscopia, Extrato Seco 

Desengordurado (ESD) (40,6 %), Extrato Seco Total (EST) (21,9 %), densidade (18,8 

%) e acidez (6,2 %). 

A interpretação dos valores obtidos nas provas de crioscopia e densidade 

podem indicar a presença de água na amostra, uma vez que a densidade diminui e a 

os valores de crioscopia aumentam, de maneira que o valor se aproxima do 

congelamento da água (SANTOS 2014).  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Geral 

 

Desenvolver uma equação preditiva de aguagem em leite cru utilizando a 

composição centesimal como referência. 

 

2.2. Específicos 

 

Avaliar prevalência de amostras fora dos parâmetros legais para crioscopia, 

gordura, proteína, CCS, lactose e sólidos totais; 

Avaliar se há associação entre a crioscopia e a porcentagem de gordura, 

proteína, CCS, lactose e sólidos totais por correlação e regressão logística binomial; 

Avaliar a sensibilidade e a especificidade da equação desenvolvida para 

detecção de aguagem de leite cru. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

As adulterações têm como objetivos básicos aumentar o volume inicial e 

controlar as alterações provocadas pelos micro-organismos, mas também tencionam 

alterar os componentes e características do produto afim de beneficiar o fraudador 

ludibriando o sistema de pagamento por qualidade (VIOTTO; CUNHA, 2006). 

A tentativa de fraude ou adulteração dos produtos é uma prática constante na 

cadeia produtiva; embora muitos alimentos estejam sujeitos ao dolo, o leite é um dos 

mais comumente fraudados (MOORE; SPINK; LIPP, 2012). 

Para evitar as irregularidades no leite, são necessários constantes análises e 

técnicas de avaliação da qualidade desse produto, a fim de se garantir uma maior 

segurança da saúde pública e evitar perdas econômicas. Logo, a avaliação do índice 

crioscópico, torna-se o ponto de partida para detecção de fraudes desse alimento 

(WANDERLEY et al.,2012). 

A crioscopia é a análise padrão para detectar a adição de água no leite. 

Segundo a legislação atual, ela deve ser realizada apenas em leites de conjunto na 

plataforma de recepção das indústrias (BRASIL, 2006), o que pode atrapalhar a 

sensibilidade de detecção de aguagem ao misturar-se o leite fraudado ao leite íntegro 

durante a coleta. 

Para minimizar irregularidades em amostras de leite individuais, a legislação 

prevê análises mensais da composição centesimal de cada produtor, mas sem a 

análise individual de crioscopia (BRASIL, 2006). Assim, sem a referência do ponto de 

congelamento, a análise dos parâmetros centesimais de forma isolada não reflete com 

precisão as fraudes por adição de água de amostras individuais 

A fim de reduzir a presente problemática, esse estudo propõe uma equação 

preditiva de aguagem em leite cru utilizando os parâmetros centesimais, aprimorando 

a interpretação das análises realizadas pelo controle de qualidade e pelos órgãos 

fiscalizadores e levando ao correto julgamento das análises e ao controle de fraudes 

mais assertivo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1. Amostragem 

 

Durante o período de fevereiro a maio do ano de 2019 foram 270 amostras de 

leite “in natura” oriundas da região de Londrina. As amostras foram coletadas na 

Confepar (Cooperativa Agroindustrial de Londrina), Av. Arthur Thomas, 2389 - Gleba, 

Londrina - PR, e encaminhadas sob refrigeração ao laboratório de pós graduação e 

pesquisa em leite e derivados da UNOPAR situado na Rua Marselha,183 – Jardim 

Piza, Londrina /PR; o processo ocorreu na mesma data da coleta  

 

4.2. Análise da Composição Centesimal 

 

A composição centesimal das amostras foi estabelecida a partir da 

determinação de lipídios, proteínas, umidade, resíduo mineral fixo (cinzas) e lactose, 

segundo a Portaria Nº 198, de 19 de novembro de 2008, a qual estabelece os Métodos 

Analíticos Oficiais Físico-Químicos para Controle de Leite e Produtos Lácteos e 

realizadas pela Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. 

 

4.3. Análise de crioscopia 

 

As análises crioscópicas foram realizadas em crioscópico eletrônico 

microprocessador, marca CAPI, modelo PZL-7000 obedecendo o Manual de Métodos 

Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal (2018) e assim como as 

instruções do fabricante do aparelho. Estas foram realizadas no laboratório de pós 

graduação e pesquisa em leite e derivados da UNOPAR - Londrina /PR. As amostras 

foram mantidas sob refrigeração (entre 6° a 10°C) até que serem analisadas.  

 

4.4. Análise estatística 

 

Considerando que o foco do estudo é predizer casos de aguagem, as 

amostras com crioscopia abaixo de -0.555oH foram excluídas das análises estatísticas 

de correlação, regressão e Machine Learning, totalizando 251 amostras analisadas 
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estatisticamente.  

A associação entre a composição centesimal, CCS e a crioscopia foi avaliada 

através da correlação de Pearson com p < 0,05. Além das correlações, a regressão 

logística binomial foi usada buscando-se associações entre o ponto de congelamento 

e os parâmetros centesimais e de CCS. Para isso, os valores de crioscopia foram 

agrupados em duas categorias: (1) maior ou igual a -0.530oH e (2) abaixo de -0.531oH. 

Apesar de valores de -0.530oH ainda estarem dentro do preconizado pela legislação, 

esses foram incluídos como indicativo de aguagem por representarem uma situação 

de atenção. Após, cada variável foi submetida à regressão logística univariada, 

permitindo-se avaliar a contribuição de cada fração na probabilidade de aguagem 

(elevação da crioscopia acima ou igual a -0.530oH). Para a construção de um modelo 

apenas com preditores significativos, passo a passo, os fatores com p>0.05 foram 

eliminados do modelo (stepwise backward removal). As validações dos modelos foram 

feitas através do teste de Pearson; teste Deviance e teste Hosmer-Lemeshow. 

Por fim, a ferramenta de Machine Learning também foi utilizada buscando-se 

uma classificação preditiva de aguagem no leite. Para tanto, o algoritmo Naive Bayes 

foi aplicado como classificador probabilístico, o qual buscou padrões independentes 

entre a crioscopia e os parâmetros centesimais de cada amostra. A diferença entre a 

regressão logística e o algoritmo Naive Bayes é que esse último desconsidera 

qualquer correlação entre as variáveis. Ou seja, o algoritmo não busca compreender 

o motivo das variáveis estarem ou não estarem associadas ao fenômeno estudado. 

Assim, os valores de crioscopia também foram agrupados em duas categorias: (1) 

maior ou igual a -0.530oH e (2) abaixo de -0.531oH. Após, cada variável foi submetida 

à classificação Naive Bayes, permitindo-se prever os resultados de aguagem 

(crioscopia maior ou igual a -0.530oH ) com base nos dados centesimais recebidos. 

Todas as análises foram realizadas no programa Statistica 10.0. 
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5. RESULTADOS 
 

Caracterização centesimal e de CCS das amostras 

 

Tabela 1. Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos da composição centesimal e de CCS e frequência 
absoluta e relativa fora do padrão brasileiro de 251 amostras de leite cru refrigerado coletadas entre fevereiro e 
maio de 2019. 

 Média D.P. Mínima Máxima N e % de amostras 
fora do padrão 

Legislação 
I.N. 76 26/11/18 

Crioscopia -0.540 0.01 -0.616 -0.511 45 – 17,92% -0,530 e -0,555 H 
Ureia 11.93 4.66 1.00 31.95 153 – 60,95% 10 a 14 mg/dL 
Gordura 3.69 0.54 1.06 5.58 24 – 9,56% 3.0 % mínimo 
Proteína 3.39 0.21 2.93 4.51 2 – 0,79% 2.99 % mínimo 
Lactose 4.36 0.19 3.41 4.69 81 – 32,27% 4.30% mínimo 
Sólidos 
Totais 

12.33 0.60 9.70 14.91 17– 6,77% 11.4% mínimo 

CCS (x1000) 600.00 
 

538.07 
 

4.74 3685.00 118 47,01% 
 

500.000 CS/mL 
(máximo) 

Fonte: RUMIATTO 2019 
 

5.1. Sólidos totais  

 

Estes elementos são caracterizados pelo teor de sólidos do leite após a 

remoção da água e gordura; são influenciados pela dieta dos animais e o período de 

lactação (BRITO et al, 2012). Estas presentaram valores acima do preconizado, no 

entanto, pouco expressivas neste trabalho, apenas 17 amostras ( 6,77 % ). Este valor 

pode ter sido influenciado por fatores como raça, mas neste caso pela alta contagem 

de células somáticas (BOTARO et al.,2011). 

Zanela et al.,2006 demonstraram que elevações nos níveis de sólidos totais 

também são influídos pelo maior conteúdo lipídico. 

 

5.2. Ureia  

 

A ureia é um composto presente naturalmente no leite e suas concentrações 

variam de rebanho para rebanho e entre vacas do mesmo rebanho o que indica a 

ampla variação entre a ingestão de proteína, energia e água pelos animais 

(TORRENT, 2000). 

O presente trabalho apresentou 153 (60,95%) das amostras analisadas fora 

dos padrões aceitos pela legislação. Esta informação foi muito importante, uma vez 

que pré dispôs os produtores a uma imagem fraudulenta do seu perfil e prática comum 

dentro da cadeia produtiva: a adição de urina de vaca ao leite. Entanto, esta mesma 
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ureia é um bom indicador do balanço de proteína/energia da dieta que está sendo 

consumida pelos animais (GONZÁLEZ,2001).  

 

5.3. Índice Crioscópico. 

 

O índice crioscópico do leite é a medida da temperatura na qual este congela. 

Esta propriedade física é inerente à composição deste alimento e está relacionada 

essencialmente às substâncias dissolvidas no mesmo, isto é, à lactose e aos minerais. 

Os componentes insolúveis do leite, como a proteína e a gordura, não interferem neste 

índice. Deste modo, as alterações encontradas nesse valor revelam, geralmente, 

adição de água ao leite, e não são relacionadas ao desnate ou variações na 

alimentação dos animais. 

Durante o trabalho 251 amostras foram analisadas, sendo que 45 (17,92% ) 

delas não alcançaram o padrão recomendado pela legislação vigente. Esta 

informação caracterizou um indicativo de aguagem do leite e representou um sinal de 

alerta com relação ao problema, além de um indício de que estes produtores devem 

ser orientados, uma vez que esta sugestiva adição de água ao leite pode ter sido 

acidental. Dentre as possibilidades de adição acidental de água, destacam-se os 

resíduos de água nos latões e drenagem incompleta após a limpeza dos sistemas de 

ordenha ou tanques de resfriamento (BELOTI, 2010). 

Baseados nestes dados, o índice crioscópico ou prova de crioscopia 

caracteriza-se como um importante instrumento na análise da qualidade do leite.  

 

5.4. Gordura: (24 – 9,56%) 

A individualidade animal, raça, estágio de lactação, alimentação, escore 

corporal, sanidade da glândula mamária, intervalo entre lactações e ponto da ordenha 

em que a amostra é coletada são alguns dos fatores que influenciam o teor de gordura 

do leite (BRASIL,2012), além é claro do desnate fraudulento.  

 

5.5. Proteína (2 – 0,79%) 

 

Trata-se de um componente de manipulação limitada, que também apresenta 

variações menores se comparada a gordura. Apesar destas características, 

concentração de proteína do leite pode diminuir quanto maior for o número de 
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lactações da vaca, provavelmente pela menor eficiência das células alveolares nos 

animais mais velhos, assim como uma dieta pobre em energia e proteína e pode 

baixar os teores de proteína láctea (DÜRR, 2004). 

Nas amostras avaliadas, apenas 2 amostras( 0,79%) apresentaram-se como 

fora do padrão, no entanto, o presente trabalho, não dispõe de informações 

relacionadas aos demais fatores que podem interferir nos índices deste elemento, 

 

5.6. Contagem de Células Somáticas  

 

Caracterizam-se como células somáticas os diferentes elementos celulares, 

normalmente presentes no leite; compreende leucócitos, sobretudo neutrófilos e 

células de descamação do epitélio secretor da glândula mamária (JORGE et al, 2005). 

A idade e a fase de lactação são os fatores que exercem influência sobre a 

CCS no leite, no entanto, a infecção da glândula mamária (mastite) destaca-se como 

a causa de maior interferência, visto que as células de defesa migram do sangue para 

o local de infecção (PEREIRA et al.,1999). 

 Os elevados índices na contagem de células somáticas observadas neste 

trabalho estão diretamente relacionados a queda da produção leiteira do(s) animal(is), 

um aumento no descarte do leite em função da caracterização deste como impróprio 

para o consumo e uma elevação nos custos de produção, seja pelo uso de antibióticos 

ou pela secagem precoce e até mesmo o descarte de animais  

Estes altos valores de C.C.S. relatados no trabalho refletem em alterações 

observadas nos teores de proteína e gordura no leite das amostras analisadas. Estas 

variações podem ser imputadas essencialmente aos danos da barreira hemato-lática 

e a consequente redução da capacidade de síntese do epitélio glandular, o que 

corrobora com Audist et al., (2015) 

Estes mesmos índices estão descritos nos 32,27% das amostras analisadas 

e classificadas como fora do padrão no que diz respeito ao elemento lactose, uma vez 

que este é sintetizado pelo epitélio celular mamário e a inflamação e deste  tecido  

pode resultar em uma queda nesta síntese (SHUSTER et al.,1991). 
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5.7. Relação entre a composição centesimal, CCS e a crioscopia 

 

Após a exclusão das amostras com crioscopia abaixo de -0.555oH, os índices 

de correlação, regressão e Machine Learning foram mais robustos, melhorando a 

confiabilidade do tratamento de dados. Assim, as análises a seguir são provenientes 

de 251 amostras de leite cru refrigerado, das quais 38 apresentaram crioscopia maior 

ou igual a -0.530oH e 213 entre -0.531oH e -0.555oH. 

A crioscopia foi correlacionada (p<0,05) à porcentagem de ureia (r= -0,17), de 

proteína (r= 0,18) e de lactose (r= -0,13) (ANEXO I). Dessa forma, quanto maior a 

quantidade de ureia e lactose, menores os pontos de congelamento das amostras. 

Enquanto maior a quantidade de proteína, maior o ponto de congelamento. As 

equações que melhor se adequaram a essas relações foram as lineares, as quais 

estão ilustradas na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Equações exponenciais e coeficientes de correlação de Pearson entre a crioscopia, a 
porcentagem de ureia, de proteína e de lactose de 251 amostras de leite cru refrigerado coletadas entre 
fevereiro e maio de 2019. 

 
Apesar de significativo, o coeficiente de correlação, que mede a força de 

associação entre duas variáveis, foi considerado baixo, não ultrapassando [0,18]. Isso 

nos permite inferir que menos de 20% dos casos de variação na crioscopia estão 

associados à oscilação nos valores de ureia, proteína ou lactose. Ainda que a relação 

seja significativa, a fraca associação entre as variáveis na amostra estudada não 

permite a predição da porcentagem de água com a devida segurança que uma 

pesquisa de fraudes e uma análise de triagem requerem. 

 

5.8. Regressão logística binomial  

 

Os resultados da regressão logística indicaram que a porcentagem de ureia 

foi relacionada à probabilidade de aguagem (p= 0,02). Os demais componentes não 
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apresentaram associação significativa quando analisadas individualmente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Média ( ) da composição centesimal de 251 amostras de leite cru refrigerado agrupadas em 
relação à crioscopia pela análise de regressão logística binomial. 

 Crioscopia    

 > - 0,530° H 
(ẋ) 

< - 0,531° H 
> - 0,55° H 

(ẋ) 

Reg.  
logística 
univariada 

Razão  
de chances 

Intervalo  
de confiança 
(95%) 

Uréia 10,34 12,25 0,03 0,80 -0,18 – 0,01 
Esd 8,67 8,63 0,25 320,07 -1,79 – 4,14 
Gordura 3,64 3,69 0,71 0,11 9,52 – 3,18 
Proteína 3,43 3,39 0,33 0,00 10,47 – 1,90 
Lactose 4,33 4,36 0,17 0,00 4,47 – 5,61 
Sólidos totais 12,29 12,32 0,82 3,72 0,00 – 0,00 
CCS 717,29 584,71 0,12 1,00 2,51 – 0,51 

 

Apesar da relação entre a ureia e a crioscopia ser significativa, o modelo de 

predição construído pela regressão logística não foi adequado à realidade, uma vez 

que os valores de ureia observados para as amostras com crioscopia alta se 

sobrepõem aos valores observados para amostras com crioscopia normal ( 

Figura 2). Essa situação impossibilita que o modelo classifique qualquer 

amostra como “aguada”, pois mesmo para amostras com valores mínimos de ureia 

(entre 0 e 1) a probabilidade de aguagem predita será no máximo de 0,33 ( 

Figura 2). Assim, o modelo não obteve nenhum acerto ao predizer casos 

potenciais de aguagem. 

 

 
Figura 2. Probabilidade de uma amostra de leite cru refrigerado apresentar crioscopia ≥ -0,530oH  em 
função da porcentagem de ureia. 
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A avaliação do modelo pelo teste de Hosmer-Lemeshow também mostrou 

falta de ajuste, uma vez o teste foi significativo (p= 0,03). Além disso o coeficiente de 

Negelkerke foi extremamente baixo (0,04). Nesse caso, menos de 4% das variações 

nos valores da ureia foram decorrentes da extrapolação do ponto de congelamento (≥ 

-0,530oH). Dessa forma, a equação baseada da porcentagem de ureia obtida pela 

regressão logística para predição de potencial aguagem em leite cru refrigerado não 

é adequada. 

 

5.9. Classificação Naive Bayes 

 

Entre as diversas combinações das variáveis centesimais inseridas no 

modelo, o melhor resultado foi obtido excluindo os valores de CCS. Dentre as 251 

amostras avaliadas, a classificação Naive Bayes classificou 8 amostras como 

“crioscopia alta”, sendo que dessas, 3 foram classificadas corretamente (Tabela 3). 

Os resultados completos das classificações de cada uma das 251 amostras estão no 

anexo II. 

 

Tabela 3. Descrição das classificações por N e % de amostras. 

Crioscopia (°H) N de amostras 
classificadas pelo 
modelo 

N e % de amostras 
classificadas 
corretamente 

N e % de amostras 
classificadas 
incorretamente 

Alta (> -0,530) 8 3 (37,50) 5.(62,50) 
Normal (-0,530Ͱ0,555) 243 208 (85,60) 35 (14,40) 

 

Antes da aplicação do modelo, a probabilidade de uma amostra possuir 

“crioscopia alta” foi de 15%, enquanto a probabilidade de uma amostra possuir 

crioscopia normal foi de 85%. Após a aplicação do modelo construído, a probabilidade 

dessa classificação segundo cada componente avaliado está ilustrada na Figura 3. 
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Figura 3. Probabilidade de uma amostra de leite cru refrigerado apresentar alta (≥ -0,530 oH) ou Normal 
(-0,531 oH Ͱ -0,555 oH) em função da porcentagem de ureia, ESD, gordura, proteína, sólidos totais e 
lactose após a classificação de Naive Bayes. 

 
Esta metodologia mostrou-se promissora para a avaliação dos componentes 

do leite, e devido a sua especificidade, capaz de fornecer a predição da aguagem do 

leite com relação a realidade de cada unidade produtora de leite, uma vez que será 

alimentada com informações específicas desta unidade.   

O estudo apontou para necessidade de um número maior de amostras, uma 

vez que o Teorema de Bayes trata sobre uma probabilidade condicional, ou seja, é a 

probabilidade de um evento A ocorrer dado a ocorrência de um evento B; baseia-se 

no conceito de que são necessários dados históricos antigos para que o cálculo seja 
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feito. Em termos práticos aplicados ao trabalho desenvolvido, para prever a 

possibilidade de aguagem do leite, é necessário o conceito de aguagem, e isso se 

torna viável diante de um maior número possível de amostras aguadas.  

 

5.10. Limitações do modelo Naive Bayes: 

 

Nesse estudo, as limitações foram devido à baixa amostragem e à baixa 

frequência de amostras com crioscopia superior a -0,530. Para minimizar essa 

problemática, recomenda-se a classificação de amostras com crioscopia igual a -

0,530 dentro da classificação de alerta, pois melhora a predição Naive Bayes. Estudos 

posteriores podem obter melhores predições com amostragens superiores a 1000 

casos. Na prática, recomenda-se que laticínios alimentem o banco de dados 

frequentemente e quanto maior a amostragem melhor será a robustez do modelo 

bayesiano. Também é recomendável que cada laticínio ou bacia leiteira faça seu 

próprio modelo, uma vez que poderá haver perda de robustez em realidades distintas. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Apesar de significativo, o coeficiente de correlação, que mede a força de 

associação entre duas variáveis, foi considerado baixo, não ultrapassando [0,18]. 

Ainda que esta relação seja significativa, a fraca associação entre as variáveis na 

amostra estudada não permite a predição da porcentagem de água com a devida 

segurança que uma pesquisa de fraudes e uma análise de triagem requerem.  

O modelo de predição construído pela regressão logística modelo não obteve 

nenhum acerto ao predizer casos potenciais de aguagem, uma vez que os valores de 

ureia observados para as amostras com crioscopia alta se sobrepõem aos valores 

observados para amostras com crioscopia normal.  

A classificação Naive Bayes obteve os melhores resultados. Esta metodologia 

mostrou-se promissora para a avaliação dos componentes do leite, e devido a sua 

especificidade, capaz de fornecer a predição da aguagem do leite com relação a 

realidade de cada unidade produtora de leite, uma vez que será alimentada com 

informações específicas desta unidade, no entanto, recomenda-se amostragens 

superiores a 1000 unidades/amostras afim de diminuir as limitações encontradas 

neste estudo. 
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ANEXO I 

Correlações de Pearson 
 

 

 Mean Std.Dv. r(X,Y) r² t p N 

Crioscopia -0.538 0.01      

Ureia 11.96 4.80 -0.17 0.03 -2.72 0.01 251 

Crioscopia -0.54 0.01      

ESD 8.63 0.32 0.09 0.01 1.46 0.15 251 

Crioscopia -0.54 0.01      

Gord 3.68 0.55 -0.12 0.01 -1.85 0.07 251 

Crioscopia -0.54 0.01      

Prot 3.39 0.21 0.18 0.03 2.81 0.01 251 

Crioscopia -0.54 0.01      

Lac 4.35 0.19 -0.13 0.02 -2.01 0.05 251 

Crioscopia -0.54 0.01      

ST 12.32 0.61 -0.08 0.01 -1.25 0.21 251 

Crioscopia -0.54 0.01      

CCS 604.78 549.58 0.04 0.00 0.70 0.49 251 
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ANEXO II 

 

 
Ureia - 
Indepe
ndent 

ESD - 
Indep
enden

t 

Gord - 
Indep
enden

t 

Prot - 
Indep
enden

t 

Lac - 
Indep
enden

t 

ST - 
Indep
ende

nt 

Classific
ação - 

Depende
nt 

Classifi
cação - 
Predicte

d 

Classifi
cação - 
Accurac

y 

Alta - 
Confide

nce 
levels 

Normal - 
Confiden
ce levels 

0
1 

16.96 8.43 3.70 3.16 4.40 12.1 Alta Normal Incorrect 0.03 0.97 

0
2 

9.36 8.53 3.31 3.41 4.26 11.8 Alta Normal Incorrect 0.18 0.82 

0
3 

13.50 9.11 4.06 3.47 4.67 13.2 Alta Normal Incorrect 0.26 0.74 

0
4 

7.80 8.98 3.82 3.61 4.44 12.8 Alta Normal Incorrect 0.22 0.78 

0
5 

7.00 7.50 3.40 3.51 3.41 10.9 Alta Alta Correct 1.00 0.00 

0
6 

6.53 8.71 3.99 3.44 4.35 12.7 Alta Normal Incorrect 0.15 0.85 

0
7 

4.60 8.50 2.78 3.11 4.54 11.3 Alta Normal Incorrect 0.13 0.87 

0
8 

14.30 8.50 3.16 3.40 4.22 11.7 Alta Normal Incorrect 0.12 0.88 

0
9 

9.94 8.29 4.17 3.32 4.01 12.5 Alta Normal Incorrect 0.31 0.69 

1
0 

6.90 8.95 4.70 3.73 4.29 13.7 Alta Normal Incorrect 0.25 0.75 

1
1 

11.10 9.12 3.88 3.31 4.39 12.5 Alta Normal Incorrect 0.15 0.85 

1
2 

9.40 8.79 4.24 3.53 4.35 13.0 Alta Normal Incorrect 0.17 0.83 

1
3 

17.76 8.35 2.53 3.21 4.22 10.9 Alta Normal Incorrect 0.06 0.94 

1
4 

10.41 9.00 3.56 3.55 4.51 12.6 Alta Normal Incorrect 0.21 0.79 

1
5 

10.00 8.31 4.16 3.31 4.11 12.5 Alta Normal Incorrect 0.20 0.80 

1
6 

20.40 8.15 3.72 3.16 4.14 11.9 Alta Normal Incorrect 0.02 0.98 

1
7 

9.05 8.30 3.33 3.48 3.84 11.6 Alta Alta Correct 0.78 0.22 

1
8 

13.68 8.88 3.68 3.52 4.42 12.6 Alta Normal Incorrect 0.12 0.88 

1
9 

11.10 9.14 4.35 3.58 4.59 13.5 Alta Normal Incorrect 0.31 0.69 

2
0 

11.98 8.92 2.88 3.31 4.66 11.8 Alta Normal Incorrect 0.23 0.77 

2
1 

9.36 8.53 3.31 3.41 4.26 11.8 Alta Normal Incorrect 0.18 0.82 
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2
2 

7.40 8.27 3.92 3.25 4.14 12.2 Alta Normal Incorrect 0.19 0.81 

2
3 

9.70 9.18 2.91 3.66 4.61 12.1 Alta Normal Incorrect 0.34 0.66 

2
4 

8.31 8.69 4.70 3.85 3.83 13.4 Alta Alta Correct 0.80 0.20 

2
5 

4.60 8.52 2.77 3.12 4.55 11.3 Alta Normal Incorrect 0.14 0.86 

2
6 

10.36 9.18 3.31 3.95 4.27 12.5 Alta Normal Incorrect 0.27 0.73 

2
7 

10.30 8.62 3.99 3.31 4.39 12.6 Alta Normal Incorrect 0.12 0.88 

2
8 

12.70 8.74 3.37 3.26 4.60 12.1 Alta Normal Incorrect 0.14 0.86 

2
9 

14.30 8.65 3.99 3.31 4.39 12.6 Alta Normal Incorrect 0.07 0.93 

3
0 

15.30 8.70 3.89 3.40 4.43 12.6 Alta Normal Incorrect 0.07 0.93 

3
1 

9.84 8.59 3.83 3.41 4.25 12.4 Alta Normal Incorrect 0.16 0.84 

3
2 

12.82 8.45 3.87 3.26 4.27 12.3 Alta Normal Incorrect 0.09 0.91 

3
3 

4.60 9.09 4.04 3.62 4.54 13.1 Alta Normal Incorrect 0.25 0.75 

3
4 

4.60 8.84 3.52 3.46 4.49 12.4 Alta Normal Incorrect 0.16 0.84 

3
5 

11.60 8.84 3.29 3.33 4.63 12.1 Alta Normal Incorrect 0.20 0.80 

3
6 

6.50 8.73 3.71 3.55 4.29 12.4 Alta Normal Incorrect 0.18 0.82 

3
7 

9.40 8.81 3.18 3.55 4.37 12.0 Alta Normal Incorrect 0.19 0.81 

3
8 

9.36 8.53 3.31 3.41 4.26 11.8 Alta Normal Incorrect 0.18 0.82 

3
9 

10.38 8.65 3.81 3.50 4.29 12.5 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

4
0 

10.96 8.38 3.67 3.12 4.35 12.1 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

4
1 

8.49 8.78 3.38 3.50 4.35 12.2 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

4
2 

8.31 8.69 4.70 3.85 3.83 13.4 Normal Alta Incorrect 0.80 0.20 

4
3 

8.93 8.58 3.79 3.37 4.29 12.4 Normal Normal Correct 0.15 0.85 

4
4 

7.80 8.98 3.82 3.61 4.44 12.8 Normal Normal Correct 0.22 0.78 

4
5 

7.80 9.26 3.35 3.73 4.61 12.6 Normal Normal Correct 0.38 0.62 

4
6 

6.50 8.65 3.53 3.25 4.48 12.2 Normal Normal Correct 0.13 0.87 
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4
7 

9.70 8.55 2.50 3.29 4.38 11.1 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

4
8 

4.60 8.48 3.41 3.33 4.27 11.9 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

4
9 

13.00 8.61 4.04 3.17 4.58 12.7 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

5
0 

10.70 8.73 3.75 3.50 4.32 12.5 Normal Normal Correct 0.15 0.85 

5
1 

20.60 8.48 3.64 3.27 4.34 12.1 Normal Normal Correct 0.01 0.99 

5
2 

6.80 8.66 3.34 3.19 4.60 12.0 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

5
3 

10.50 8.66 2.62 3.28 4.51 11.3 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

5
4 

7.98 8.45 4.96 3.70 3.73 13.4 Normal Alta Incorrect 0.91 0.09 

5
5 

16.77 8.79 3.50 3.52 4.35 12.3 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

5
6 

15.60 8.61 3.79 3.50 4.22 12.4 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

5
7 

6.09 8.69 3.83 3.50 4.25 12.5 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

5
8 

12.98 8.69 4.43 3.58 4.15 13.1 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

5
9 

8.41 8.95 3.44 3.63 4.39 12.4 Normal Normal Correct 0.21 0.79 

6
0 

12.40 9.14 1.19 3.74 4.51 10.3 Normal Normal Correct 0.32 0.68 

6
1 

13.00 8.69 2.96 3.39 4.43 11.7 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

6
2 

11.98 8.48 3.69 3.37 4.27 12.2 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

6
3 

7.66 8.55 3.60 3.34 4.33 12.2 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

6
4 

11.41 8.13 3.61 3.00 4.29 11.7 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

6
5 

7.66 8.55 3.60 3.34 4.33 12.2 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

6
6 

11.98 8.48 3.69 3.37 4.27 12.2 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

6
7 

10.30 8.55 3.75 3.01 4.21 11.9 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

6
8 

10.64 8.58 3.63 3.50 4.13 12.2 Normal Normal Correct 0.24 0.76 

6
9 

11.10 8.84 3.81 3.48 4.43 12.7 Normal Normal Correct 0.15 0.85 

7
0 

5.60 9.12 3.59 3.41 4.42 12.3 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

7
1 

11.90 8.59 3.64 3.35 4.36 12.2 Normal Normal Correct 0.11 0.89 
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7
2 

18.59 8.49 3.64 3.40 4.15 12.1 Normal Normal Correct 0.04 0.96 

7
3 

12.55 8.95 3.58 3.71 4.29 12.5 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

7
4 

15.16 8.65 3.51 3.49 4.21 12.2 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

7
5 

10.12 8.73 3.71 3.56 4.23 12.4 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

7
6 

7.60 8.77 4.35 3.74 4.11 13.1 Normal Normal Correct 0.32 0.68 

7
7 

20.84 8.11 3.30 3.22 3.94 11.4 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

7
8 

9.90 8.66 3.38 3.36 4.42 12.0 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

7
9 

7.00 8.75 4.35 3.73 4.10 13.1 Normal Normal Correct 0.33 0.67 

8
0 

4.60 8.80 2.83 3.48 4.44 11.6 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

8
1 

14.30 8.65 4.35 3.69 4.08 13.0 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

8
2 

1.00 8.38 2.79 3.07 4.45 11.2 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

8
3 

14.50 8.72 4.33 3.52 4.31 13.1 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

8
4 

12.46 8.44 3.66 3.05 4.49 12.1 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

8
5 

9.70 8.23 4.27 3.55 3.85 12.5 Normal Alta Incorrect 0.70 0.30 

8
6 

8.44 8.62 4.93 3.49 4.27 13.6 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

8
7 

16.99 8.70 3.69 3.37 4.27 12.2 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

8
8 

19.23 8.54 2.82 3.34 4.26 11.4 Normal Normal Correct 0.03 0.97 

8
9 

4.70 8.79 2.95 3.53 4.37 11.7 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

9
0 

11.60 8.84 3.29 3.33 4.63 12.1 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

9
1 

31.95 8.64 1.06 3.52 4.19 9.7 Normal Normal Correct 0.00 1.00 

9
2 

16.19 8.68 3.62 3.42 4.33 12.3 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

9
3 

14.80 8.82 4.20 3.85 4.05 13.0 Normal Normal Correct 0.25 0.75 

9
4 

8.14 8.95 3.44 3.63 4.39 12.4 Normal Normal Correct 0.21 0.79 

9
5 

21.10 8.46 3.64 3.27 4.33 12.1 Normal Normal Correct 0.01 0.99 

9
6 

16.60 8.69 3.58 3.32 4.46 12.3 Normal Normal Correct 0.05 0.95 
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9
7 

17.22 8.70 3.57 3.33 4.47 12.3 Normal Normal Correct 0.04 0.96 

9
8 

15.40 8.95 4.53 3.61 4.39 13.5 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

9
9 

9.88 8.91 2.95 3.54 4.55 12.0 Normal Normal Correct 0.23 0.77 

1
0
0 

15.22 8.23 3.70 3.09 4.24 11.9 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

1
0
1 

14.00 8.49 4.23 3.22 4.41 12.7 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

1
0
2 

11.16 8.43 3.75 3.16 4.39 12.2 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

1
0
3 

10.70 8.73 3.75 3.50 4.32 12.5 Normal Normal Correct 0.15 0.85 

1
0
4 

15.40 8.95 4.53 3.61 4.39 13.5 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

1
0
5 

10.82 8.52 4.39 3.15 4.55 11.8 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

1
0
6 

9.00 8.79 3.02 3.51 4.49 12.0 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

1
0
7 

14.57 8.60 3.58 3.31 4.36 12.2 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

1
0
8 

7.30 8.85 3.14 3.54 4.41 12.0 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

1
0
9 

5.90 8.94 3.69 3.47 4.58 12.6 Normal Normal Correct 0.23 0.77 

1
1
0 

21.04 8.45 3.59 3.19 4.40 12.0 Normal Normal Correct 0.01 0.99 

1
1
1 

11.82 9.14 3.78 3.65 4.58 12.9 Normal Normal Correct 0.27 0.73 

1
1
2 

4.80 8.94 3.11 3.60 4.44 12.1 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

1
1
3 

5.00 8.65 4.37 3.55 4.14 13.0 Normal Normal Correct 0.23 0.77 

1
1
4 

5.00 8.79 3.02 3.51 4.49 12.0 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

1
1

11.43 8.69 3.09 3.43 4.38 11.8 Normal Normal Correct 0.14 0.86 
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5 

1
1
6 

1.40 8.95 4.53 3.61 4.39 13.5 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
1
7 

4.60 8.67 3.27 3.35 4.44 11.9 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
1
8 

11.75 8.43 3.75 3.17 4.40 12.2 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
1
9 

20.60 8.48 3.64 3.27 4.34 12.1 Normal Normal Correct 0.01 0.99 

1
2
0 

9.80 8.38 3.72 3.02 4.46 12.1 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
2
1 

19.40 8.56 2.41 3.26 4.44 11.0 Normal Normal Correct 0.03 0.97 

1
2
2 

7.98 8.45 4.96 3.70 3.73 13.4 Normal Alta Incorrect 0.91 0.09 

1
2
3 

9.06 8.93 3.76 3.61 4.39 12.7 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

1
2
4 

14.00 9.45 4.04 3.86 4.60 13.5 Normal Normal Correct 0.36 0.64 

1
2
5 

11.70 8.74 4.26 3.40 4.44 13.0 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

1
2
6 

16.60 8.87 3.95 3.61 4.36 12.2 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

1
2
7 

10.90 8.16 3.74 3.13 4.17 11.9 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

1
2
8 

11.41 8.13 3.61 3.00 4.29 11.7 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
2
9 

11.20 8.80 2.83 3.27 4.59 11.6 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

1
3
0 

11.47 8.44 3.72 3.16 4.40 12.2 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
3
1 

17.40 8.47 3.92 3.25 4.33 12.4 Normal Normal Correct 0.03 0.97 

1
3
2 

7.70 8.41 3.01 3.18 4.35 11.4 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

1 18.20 8.60 3.94 3.46 4.30 12.6 Normal Normal Correct 0.03 0.97 



53 

3
3 

1
3
4 

9.06 8.93 3.76 3.61 4.39 12.7 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

1
3
5 

14.10 8.32 3.42 3.23 4.22 11.7 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

1
3
6 

6.00 9.19 2.73 3.81 4.48 11.9 Normal Normal Correct 0.28 0.72 

1
3
7 

10.79 8.74 3.70 3.56 4.23 12.4 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

1
3
8 

18.39 8.68 3.64 3.42 4.33 12.3 Normal Normal Correct 0.03 0.97 

1
3
9 

14.75 8.68 3.87 3.45 4.29 12.6 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
4
0 

14.50 9.50 3.66 3.96 4.63 13.2 Normal Normal Correct 0.36 0.64 

1
4
1 

11.80 8.84 3.13 3.45 4.50 12.0 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

1
4
2 

9.60 8.86 3.01 3.43 4.54 11.9 Normal Normal Correct 0.21 0.79 

1
4
3 

15.50 7.79 3.04 2.93 4.03 10.8 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

1
4
4 

7.80 8.66 3.98 3.47 4.33 12.6 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

1
4
5 

12.60 8.52 4.00 3.17 4.45 12.5 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

1
4
6 

5.60 8.84 3.90 3.60 4.32 12.7 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

1
4
7 

16.60 8.69 3.58 3.32 4.46 12.3 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

1
4
8 

17.22 8.70 3.57 3.33 4.47 12.3 Normal Normal Correct 0.04 0.96 

1
4
9 

11.90 8.38 3.97 3.20 4.29 12.4 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

1
5
0 

12.80 9.05 3.98 3.76 4.36 13.0 Normal Normal Correct 0.18 0.82 
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1
5
1 

15.08 8.93 4.22 3.52 4.48 13.2 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

1
5
2 

16.00 8.71 4.61 3.86 3.94 13.3 Normal Normal Correct 0.34 0.66 

1
5
3 

4.50 9.05 2.80 3.59 4.55 11.9 Normal Normal Correct 0.24 0.76 

1
5
4 

16.44 6.62 3.99 3.15 4.55 12.6 Normal Normal Correct 0.30 0.70 

1
5
5 

24.90 8.30 3.90 3.29 4.15 12.2 Normal Normal Correct 0.00 1.00 

1
5
6 

14.80 8.56 3.68 3.31 4.36 12.2 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

1
5
7 

24.70 8.30 3.88 3.28 4.15 12.2 Normal Normal Correct 0.00 1.00 

1
5
8 

5.90 9.27 4.13 3.74 4.63 13.4 Normal Normal Correct 0.44 0.56 

1
5
9 

14.60 8.68 3.64 3.42 4.37 12.3 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
6
0 

6.00 8.58 3.18 3.21 4.50 11.8 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

1
6
1 

11.20 8.80 2.83 3.27 4.59 11.6 Normal Normal Correct 0.18 0.82 

1
6
2 

7.10 8.66 3.60 3.25 4.49 12.3 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
6
3 

11.40 8.62 3.46 3.39 4.36 12.1 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
6
4 

11.38 8.63 3.51 3.55 4.13 12.1 Normal Normal Correct 0.24 0.76 

1
6
5 

18.60 8.49 3.70 3.29 4.32 12.2 Normal Normal Correct 0.02 0.98 

1
6
6 

7.10 8.66 3.60 3.25 4.49 12.3 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
6
7 

20.50 8.08 3.21 3.02 4.22 11.3 Normal Normal Correct 0.01 0.99 

1
6

14.10 8.84 3.53 3.56 4.39 12.4 Normal Normal Correct 0.11 0.89 
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8 

1
6
9 

11.00 8.78 3.89 3.51 4.38 12.7 Normal Normal Correct 0.15 0.85 

1
7
0 

12.29 8.56 4.23 3.29 4.39 12.8 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

1
7
1 

8.60 8.36 3.91 3.08 4.39 12.3 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
7
2 

14.70 8.67 4.11 3.42 4.34 12.8 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

1
7
3 

15.85 8.62 4.40 3.56 4.10 13.0 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

1
7
4 

11.27 8.40 3.52 3.13 4.35 11.9 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

1
7
5 

8.30 8.56 3.61 3.27 4.42 12.2 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
7
6 

14.80 8.54 3.34 3.27 4.39 11.9 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

1
7
7 

21.84 8.69 3.89 3.40 4.37 12.6 Normal Normal Correct 0.01 0.99 

1
7
8 

10.70 8.49 4.40 3.52 4.09 12.9 Normal Normal Correct 0.25 0.75 

1
7
9 

2.20 8.60 2.86 3.33 4.40 11.5 Normal Normal Correct 0.11 0.89 

1
8
0 

10.55 8.92 3.75 3.37 4.60 12.7 Normal Normal Correct 0.21 0.79 

1
8
1 

11.47 8.44 3.72 3.16 4.40 12.2 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

1
8
2 

9.08 8.55 4.01 3.30 4.62 12.9 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

1
8
3 

13.09 8.73 3.75 3.24 4.56 12.5 Normal Normal Correct 0.11 0.89 

1
8
4 

13.60 8.78 4.35 3.16 4.68 13.1 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

1
8
5 

8.60 9.05 3.74 3.82 4.29 12.8 Normal Normal Correct 0.26 0.74 

1 21.10 8.15 4.12 3.26 4.02 12.3 Normal Normal Correct 0.03 0.97 
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8
6 

1
8
7 

30.50 8.24 3.11 2.95 4.46 11.4 Normal Normal Correct 0.00 1.00 

1
8
8 

12.11 8.61 2.73 3.34 4.36 11.3 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

1
8
9 

12.80 8.64 3.42 3.34 4.42 12.1 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

1
9
0 

14.26 8.82 3.79 3.38 4.50 12.6 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

1
9
1 

10.80 8.75 4.17 3.38 4.46 12.9 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

1
9
2 

19.60 8.70 4.22 3.49 4.27 12.9 Normal Normal Correct 0.02 0.98 

1
9
3 

8.10 8.56 3.64 3.27 4.42 12.2 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

1
9
4 

13.40 8.67 3.71 3.28 4.52 12.4 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

1
9
5 

9.71 8.61 3.22 3.29 4.47 11.9 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

1
9
6 

9.70 8.48 4.49 3.48 4.13 13.0 Normal Normal Correct 0.22 0.78 

1
9
7 

8.44 8.62 4.93 3.49 4.27 13.6 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

1
9
8 

19.90 8.57 3.69 3.31 4.29 12.4 Normal Normal Correct 0.02 0.98 

1
9
9 

12.60 8.52 3.91 3.08 4.39 12.3 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

2
0
0 

9.70 8.75 3.56 3.11 4.69 12.3 Normal Normal Correct 0.20 0.80 

2
0
1 

15.80 8.97 4.22 3.52 4.48 13.2 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

2
0
2 

9.50 8.68 3.49 3.38 4.41 12.2 Normal Normal Correct 0.14 0.86 

2
0
3 

15.40 8.81 3.76 3.52 4.37 12.6 Normal Normal Correct 0.08 0.92 
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2
0
4 

15.60 8.93 3.70 3.47 4.55 12.6 Normal Normal Correct 0.10 0.90 

2
0
5 

14.90 8.65 3.89 3.39 4.37 12.5 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

2
0
6 

16.60 8.95 3.67 3.54 4.52 12.6 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

2
0
7 

14.90 7.54 4.15 3.19 3.61 11.7 Normal Alta Incorrect 0.96 0.04 

2
0
8 

7.20 8.59 2.81 3.21 4.50 11.4 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

2
0
9 

16.66 8.70 3.55 3.33 4.47 12.3 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

2
1
0 

10.38 8.65 3.81 3.50 4.29 12.5 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

2
1
1 

14.99 8.88 3.65 3.48 4.22 12.3 Normal Normal Correct 0.11 0.89 

2
1
2 

4.80 8.86 3.92 3.52 4.43 12.8 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

2
1
3 

10.30 8.48 3.96 3.31 4.29 12.4 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

2
1
4 

11.60 8.65 3.50 3.30 4.48 12.2 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

2
1
5 

15.00 8.24 3.00 3.29 4.10 11.2 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

2
1
6 

11.60 8.65 3.50 3.30 4.48 12.2 Normal Normal Correct 0.12 0.88 

2
1
7 

7.00 6.67 3.29 3.32 4.44 12.0 Normal Alta Incorrect 0.60 0.40 

2
1
8 

30.17 8.79 2.51 3.51 4.35 11.3 Normal Normal Correct 0.00 1.00 

2
1
9 

7.40 8.50 4.04 3.41 4.21 12.5 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

2
2
0 

17.90 8.51 4.44 3.34 4.28 12.9 Normal Normal Correct 0.03 0.97 

2
2

9.10 8.67 3.35 3.18 4.57 12.0 Normal Normal Correct 0.15 0.85 
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1 

2
2
2 

7.08 8.54 3.58 3.16 4.46 12.1 Normal Normal Correct 0.11 0.89 

2
2
3 

12.60 8.52 4.00 3.17 4.45 12.5 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

2
2
4 

6.90 9.01 3.17 3.52 4.54 12.2 Normal Normal Correct 0.24 0.76 

2
2
5 

4.25 9.33 5.58 4.51 3.78 14.9 Normal Alta Incorrect 0.95 0.05 

2
2
6 

14.00 8.49 4.23 3.22 4.41 12.7 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

2
2
7 

11.70 8.57 4.02 3.26 4.42 12.6 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

2
2
8 

14.90 8.34 3.16 2.99 4.49 11.5 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

2
2
9 

16.80 8.34 3.73 3.01 4.43 12.1 Normal Normal Correct 0.02 0.98 

2
3
0 

13.08 8.73 3.75 3.24 4.56 12.5 Normal Normal Correct 0.11 0.89 

2
3
1 

15.30 8.78 3.99 3.41 4.44 12.8 Normal Normal Correct 0.07 0.93 

2
3
2 

8.20 8.88 3.62 3.55 4.40 12.5 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

2
3
3 

15.30 8.43 3.59 3.09 4.47 12.0 Normal Normal Correct 0.04 0.96 

2
3
4 

11.93 8.37 3.81 3.00 4.47 12.2 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

2
3
5 

7.70 8.70 3.19 3.34 4.49 11.9 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

2
3
6 

15.40 8.55 3.74 3.28 4.43 12.3 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

2
3
7 

15.23 8.66 4.15 3.48 4.24 12.8 Normal Normal Correct 0.08 0.92 

2
3
8 

17.40 8.47 3.89 3.25 4.33 12.4 Normal Normal Correct 0.03 0.97 

2 14.69 8.66 4.35 3.35 4.42 13.0 Normal Normal Correct 0.07 0.93 
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3
9 

2
4
0 

9.08 8.55 4.01 3.30 4.62 12.9 Normal Normal Correct 0.19 0.81 

2
4
1 

6.60 8.61 3.92 3.41 4.31 12.5 Normal Normal Correct 0.15 0.85 

2
4
2 

12.56 8.88 4.01 3.30 4.62 12.9 Normal Normal Correct 0.16 0.84 

2
4
3 

7.90 8.32 3.82 3.18 4.29 11.6 Normal Normal Correct 0.13 0.87 

2
4
4 

15.96 8.54 4.55 3.37 4.25 13.1 Normal Normal Correct 0.06 0.94 

2
4
5 

9.66 8.27 4.60 3.52 3.98 12.9 Normal Normal Correct 0.40 0.60 

2
4
6 

16.00 8.66 4.27 3.34 4.42 12.9 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

2
4
7 

11.16 8.43 3.75 3.16 4.39 12.2 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

2
4
8 

16.66 8.70 3.55 3.33 4.47 12.3 Normal Normal Correct 0.05 0.95 

2
4
9 

16.80 8.34 3.73 3.01 4.43 12.1 Normal Normal Correct 0.02 0.98 

2
5
0 

12.12 8.64 3.43 3.46 4.19 12.0 Normal Normal Correct 0.17 0.83 

2
5
1 

13.26 8.65 3.36 3.28 4.45 12.0 Normal Normal Correct 0.09 0.91 

 
 

 

 


