
 
 

Londrina  
2016 

 
 
 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO 
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO PAULO ANDRADE DE ARAÚJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTABILIDADE ALCOÓLICA DO LEITE: RELAÇÃO COM 
FRAÇÕES PROTEICAS E OUTROS COMPONENTES 

 



 
 

JOÃO PAULO ANDRADE DE ARAÚJO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade   
ano 

AUTOR   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 

2016

 
 

ESTABILIDADE ALCOÓLICA DO LEITE: RELAÇÃO COM 
FRAÇÕES PROTEICAS E OUTROS COMPONENTES 

 
  

 
 
 
Dissertação apresentada à UNOPAR, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência e 
Tecnologia de Leite e Derivados. 
 
Orientador: Profº Dr. Rafael Fagnani 

 



  

   

 

 

 
AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU 
ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, 
DESDE QUE CITADA A FONTE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de catalogação-na-publicação 
Universidade Norte do Paraná 

Biblioteca Central 

Setor de Tratamento da Informação  
 

                  Araújo, João Paulo Andrade de   

A689e             Estabilidade alcoólica do leite: relação com frações 

proteicas e outros componentes/ João Paulo Andrade de 

Araújo. Londrina: [s.n], 2016. 

                       42f. 

                              

                       Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite). 

Universidade Norte do Paraná. 

                       Orientadora: Prof. Dr. Rafael Fagnani                      

                       1 -  Tecnologia do Leite - dissertação de mestrado -  

UNOPAR   2- Caseína3- Lactose 4-  α-Lactoalbumina 5-

Instabilidade 6-SDS-PAGE  I- Fagnani,; orient.  II- 

Universidade Norte do Paraná.                                                         

                                                                                         

                                                                                          CDU 664:577.1                  



 
 

JOÃO PAULO ANDRADE DE ARAÚJO 

 

 

 

 

ESTABILIDADE ALCOÓLICA DO LEITE: RELAÇÃO COM FRAÇÕES PROTEICAS 
E OUTROS COMPONENTES 

 

 
 

 

Dissertação apresentada à UNOPAR, no Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite 

e Derivados, área de concentração em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados 

como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre conferida pela Banca 

Examinadora formada pelos professores: 

 
 

 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Rafael Fagnani 

UNOPAR 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Drª Giselle Aparecida Nobre Costa 

UNOPAR 
 

 
 

    _________________________________________ 
Drª Ana Paula Pavão Battaglini 

ADAPAR 
 
 

 
 
 
 
 

 
Londrina, 3 de maio de 2016.



 
 

Agradeço ao Professor Rafael Fagnani por toda a compreensão, ajuda, afinco, 

dedicação e pela oportunidade. 

À banca examinadora, professoras Giselle, Elsa e à pesquisadora Ana Paula por 

disporem de seu tempo e conhecimentos no aprimoramento do trabalho.  

Também, a todo o corpo docente e aos colegas do curso do mestrado de ciência e 

tecnologia de leite e derivados da UNOPAR. 

Agradeço especialmente a meus pais Célio e Maria Helena por estarem presentes 

em todas as fases de minha vida. A meus avós Geni, Carmelina, Astolfo e Osvaldo 

que me acompanharam e de algum modo ainda me acompanham. 

Agradeço a todos os meus amigos. Também aos meus irmãos Rodrigo, Ana Paula, 

Diego e Marcelo. À minha sobrinha Ana Clara e meu sobrinho Paulo André por 

trazerem mais luz à minha vida. 

Aos meus tios Aparecida, Luci, Ivanir, Eliane, Ivanilda, Maria do Rosário, Maria 

Luíza, José Aluízio e Ana Maria e também aos meu primos Gustavo e Marcelo 

pessoas a quem devo muito por todas as lições de vida. 

A toda família Silva Santos, que por longo tempo dessa jornada se fez presente, em 

especial à Francieli. 

A Capes pelo financiamento dos estudos, ajudando, portanto a pesquisa científica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos.”  
(Platão) 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ARAÚJO, JOÃO PAULO ANDRADE DE. ESTABILIDADE ALCOÓLICA DO LEITE: 
RELAÇÃO COM FRAÇÕES PROTEICAS E OUTROS COMPONENTES, 2016. 42 
F. TRABALHO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DA UNIVERSIDADE NORTE 
DO PARANÁ, UNIDADE PIZA, LONDRINA, 2016. 
 
 
 

RESUMO 
 

Dentre inúmeros problemas no Brasil relacionados à qualidade do leite, está a 
ocorrência do Leite Instável não Ácido (LINA), um distúrbio de origem multifatorial e 
com causas não completamente elucidadas. Por apresentar instabilidade na prova 
do álcool ou alizarol e não possuir acidez de origem microbiológica pode acarretar 
grandes prejuízos aos produtores e indústrias. O objetivo desse trabalho foi 
comparar leites estáveis e instáveis ao álcool 72% (v/v) em relação à composição 
físico-química e frações proteicas. A influência de cada componente lácteo na 
instabilidade alcoólica também foi avaliada através da regressão logística. A 
amostragem compreendeu coletas individuas de 180 animais em lactação da região 
de Londrina. A porcentagem de proteína total, gordura, lactose, sólidos não 
gordurosos (SNG), cinzas e contagem de células somáticas foram determinadas. A 
identificação e quantificação das frações proteicas foram feitas por eletroforese em 
gel de poliacrilamida (SDS-Page). Das 180 amostras avaliadas, 122 (67,78%) foram 
estáveis ao álcool 72% (v/v) e 58 (32,22%) foram instáveis. Leites instáveis ao álcool 
72% (v/v) apresentaram menor porcentagem de lactose e de α-lactoalbumina 
quando comparados às amostras estáveis. A regressão logística apontou que 
menores porcentagens de cinzas associadas a maiores porcentagens de lactose 
aumentam as chances de instabilidade do leite ao álcool. A probabilidade de leite ser 
instável em função da porcentagem de lactose e cinzas pôde ser confirmada com 
67,60% de acerto. Quando comparados os resultados estatísticos das 
quantificações das frações proteicas entre as amostras de leite estáveis e instáveis, 
conclui-se que, entre as amostras instáveis, menores médias percentuais de lactose 
estiveram relacionadas com menores médias da proteína α-lactoalbumina, sua 
precursora, o que afeta diretamente a instabilidade do leite. 
 
 
Palavras-chave: Caseína. Lactose. α-lactoalbumina. Instabilidade. SDS-PAGE. 
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ABSTRACT 
 

 
Among numerous problems in Brazil related to milk quality, is the occurrence of milk 
Unstable not acid (LINA) a multifactorial origin of disorder and causes not fully 
understood. To present instability in the proof of alcohol or alizarol not have 
microbiological origin of acidity can cause great harm to producers and industries. 
The aim of this study was to compare stable and unstable milks alcohol 72% (v / v) in 
relation to the physico-chemical composition and protein fractions. The influence of 
each milk component in alcoholic instability was also assessed using logistic 
regression. The sample comprised individuas collection of 180 lactating animals from 
Londrina. The percentage of total protein, fat, lactose, non-fat solids (SNF), ash and 
somatic cell count were determined. The identification and quantification of protein 
fractions were made by polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Of the 180 
samples evaluated, 122 (67.78%) were stable alcohol 72% (v / v) and 58 (32.22%) 
were unstable. Milks unstable alcohol 72% (v / v) showed lower percentages of 
lactose and a-lactalbumin as compared to the stable samples. Logistic regression 
showed that lower percentages of gray associated with higher lactose concentrations 
increase the chances of instability alcohol milk. The milk likely be unstable depending 
on the percentage of lactose and ash could be confirmed with 67.60% accuracy. 
When comparing the statistical results of quantification of protein fractions between 
stable and unstable milk samples, it is concluded that among the unstable samples, 
percentage lower average lactose were related to lower average protein α-
lactoalbumin, its precursor, which directly affects the instability of milk. 
 
 
Key-words: Casein. Lactose. α-lactoalbumin. Instability. SDS-PAGE. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O leite do ponto de vista biológico é definido de maneira sucinta 

como o produto da secreção da glândula mamária das fêmeas mamíferas, tendo 

como função servir de nutrição aos recém-nascidos e conferir imunidade (FOX; 

MCSWEENEY 1998). É um alimento consumido em várias partes do mundo. São 

utilizados pelo homem principalmente os leites de vaca, de búfala, de cabra, de 

ovelha e o de camelo. A grande maioria da população adota o leite de vaca para o 

consumo (SINGH; BENNET, 2002). Dentre as principais raças de vacas leiteiras, 

podem-se citar a Holandesa, a Jersey (BATISTTON, 1977), a Gir Leiteiro e a 

Girolando. Estas últimas muito usadas no Brasil em virtude de sua maior rusticidade 

e maior resistência ao clima tropical (LEDIC, 2005; TEIXEIRA; MENEZES, 2005). 

De acordo com a Instrução Normativa nº 62: 

“entende-se por leite, sem outra especificação, o produto 
oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de 
higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O 
leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie 
de que proceda” (BRASIL, 2011). 

 

De acordo com Beloti et al (2015), os distúrbios denominados como 

Leite Instável não Ácido (LINA) e Síndrome do Leite Anormal (SILA),  apresentam a 

característica da formação de grumos (precipitação da caseína) nas provas de 

estabilidade alcoólica e do alizarol, não desenvolvendo acidez elevada. Ambos 

possivelmente tratam-se da mesma alteração, embora estejam classificados para 

diferentes intervalos de titulação ácida. O LINA encontra-se dentro dos limites de 

normalidade (entre 14º Dornic e 18º Dornic) para acidez Dornic (D), enquanto o SILA 

apresenta ligeira alcalinidade. No entanto, para outros autores como Ponce e 

Hernandez (2001), a SILA, por sua vez, além de estar ligada à transtornos 

metabólicos e ser caracterizada pela instabilidade à prova de estabilidade alcoólica, 

apresenta, ainda, acidez titulável inferior a 13º D, com diminuição do percentual de 

sólidos, da estabilidade térmica e da capacidade tamponante do leite. 

O leite instável não ácido (LINA) acarreta grandes prejuízos, 

principalmente aos produtores leiteiros, uma vez que o leite com estas 

características não é aceito pela indústria beneficiadora, sob o preceito de causar 

possíveis transtornos em decorrência dos processamentos térmicos aos quais o leite 
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possa ser submetido (MOLINA, 2001). 

De acordo com a legislação, o teste de triagem do alizarol é aplicado 

ao leite cru com o objetivo de simular a estabilidade térmica (BRASIL, 2011). Seus 

resultados, somados à avaliação da titulação da acidez pelo método Dornic ou à 

prova de fervura (BRASIL, 2003), configuram os exames confirmatórios para a 

identificação de Lina (ZANELA, 2006). 

A utilização das provas de estabilidade alcoólica ou do alizarol visa 

simular o estresse térmico ao qual essencialmente as frações proteicas do leite 

serão submetidas nos processos de beneficiamento pela indústria (BARROS, 2001). 

Com base na Instrução Normativa 62 específica para leite, a graduação alcoólica 

mínima exigida é 72º (v/v) para produtos lácteos que sofrerão pasteurização 

(BRASIL, 2011). Alguns estudos foram realizados apontando baixa correlação entre 

estabilidade alcoólica e a estabilidade térmica das micelas de caseína (CHAVEZ, 

2004; HORNE; MUIR, 1990). 

No tocante à obtenção de um produto mais estável termicamente, 

algumas indústrias têm utilizado graduações alcoólicas mais elevadas do que a 

mínima exigida. Tal prática acarreta na rejeição de maior número de lotes de leite, 

prejudicando ainda mais os produtores. Em estudo da estabilidade de amostras de 

leite cru submetidas a diferentes graduações alcoólicas, constatou-se que 

determinada parcela de amostras instáveis ao teste do álcool, não apresentaram 

comportamento de instabilidade quando submetidas a tratamento térmico. Tais 

resultados demonstram a baixa relação entre elevação do teor alcoólico ao teste do 

álcool e estabilidade térmica do leite (SILVA, 2012). 

Diferentes fatores, atuando de modo isolado ou em conjunto, 

influenciam diretamente na ocorrência de Lina. O desequilíbrio nutricional, 

alterações metabólicas no equilíbrio ácido-base do animal, forças de junção epitelial 

da glândula e variações nas proporções iônicas e moleculares de componentes da 

emulsão láctea podem ser colocados como principais causadores da precipitação de 

sais e agregação das micelas de caseína à prova de estabilidade alcoóolica. Todos 

estes fatores não são dependentes da acidez microbiana (BARROS, 2001; 

STELWAGEN, 2000; VELLOSO, 1998). Marques et al. (2007) estudaram a 

estabilidade de 9.892 amostras de leite na região da cidade de Pelotas, RS, e 

identificaram 58 % como leite instável não ácido. 
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1.1 DESEQUILÍBRIOS NUTRICIONAIS RELACIONADOS À INSTABILIDADE 

ALCOÓLICA DO LEITE 

 

A formação do leite ocorre através da captação de nutrientes 

dispersos no sangue pelas células secretórias da glândula mamária. Alguns destes 

componentes plasmáticos sofrem modificações na própria célula, outros, no entanto, 

são incorporados à secreção láctea em sua forma nativa. Através do processo 

fisiológico de produção do leite, pode-se notar a grande influência da alimentação e 

a importância da homeostasia de vacas leiteiras na determinação da ocorrência de 

Lina (REBHUN, 2000, TRONCO, 2008).  

Através de estudos evidenciaram-se que as mudanças bruscas na 

dieta de vacas leiteiras, o fornecimento de pastagens ou silagens com altas 

concentrações de fibras ou elevados teores de Cálcio (Ca), excesso na 

administração de concentrados ou ânions e restrições alimentares têm importante 

influência na ocorrência do leite instável não ácido (MACHADO, 2010; ZANELA, 

2009). 

Em estudo da utilização de diferentes dietas na alimentação de 

vacas da raça Jersey no estado do Rio Grande do Sul (RS), Zanela et al. (2006) 

observam que houve influência da restrição alimentar no aumento da ocorrência de 

LINA. 

Alterações no rúmen têm como consequência alterações 

metabólicas, acidose ou alcalose, que por sua vez interferem no mecanismo de 

produção do leite pelas células secretórias. Estas mudanças no metabolismo podem 

ter influência direta na diminuição da estabilidade da micela de caseína uma vez que 

sua formação estrutural encontra-se modificada, principalmente em se tratando do 

seu grau de hidratação. Fato que aliado a alterações em fatores intrínsecos à 

emulsão láctea como o pH, a elevação do teor de sais e a temperatura favorecem a 

coagulação das caseínas (GOFF, 1995; MARQUES, 2010). 

Fagnani et al. (2014), em estudo da relação do equilíbrio ácido-base 

e a ocorrência de Lina, verificaram que a identificação de Lina foi mais frequente em 

vacas que apresentaram maior alteração neste sistema, principalmente alcalose 

metabólica compensada, o que pode ser explicado por maiores médias da 

concentração sérica de bicarbonato e excesso de compostos de caráter alcalino 

nestes animais. 
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1.2 INFLAMAÇÕES NA GLÂNDULA MAMÁRIA ASSOCIADAS À INSTABILIDADE            

ALCOÓLICA DO LEITE 

 

Em se tratando da sanidade da glândula mamária, a mastite é uma 

das principais enfermidades do gado leiteiro. Tanto a forma clínica, quanto a 

subclínica da enfermidade acarretam grandes prejuízos à produção leiteira. Sendo a 

forma clínica da enfermidade a mais severa, pode, por conseguinte, causar sérias 

sequelas ao tecido glandular e consequentes alterações na composição do leite 

(HORNE, 1990; REBHUN, 2000), o que pode levar a ocorrência de LINA. A 

inflamação também altera a força de junção epitelial do tecido glandular, o que leva 

a uma alteração da passagem de íons. Esses por sua vez estão também 

relacionados à instabilidade alcoólica (STELWAGEN, 2000). 

 

 

1.3 FASES DA LACTAÇÃO E SAZONALIDADE ASSOCIADAS À INSTABILIDADE     

DO LEITE AO ÁLCOOL 

 

As fases da lactação, que estão intimamente relacionadas à 

disponibilidade e variações nos tipos de alimentos, às diferentes estações do ano e 

à própria fisiologia do animal e fatores que podem levar ao estresse estão também 

listados como desencadeadores de Lina (FONSECA; PEREIRA; SANTOS, 2000).  

Battaglini et al. (2013), analisando amostras de leite na região norte 

do estado do Paraná (PR) ao longo das diferentes estações do ano, observaram 

maior ocorrência de Lina durante o outono, com um percentual de 62,8 % de 

amostras positivas e menor ocorrência deste distúrbio no período do inverno, 

compreendendo 26,7 % das amostras analisadas.  

Essa situação também pode ser observada em regiões com o 

mesmo regime climático. Oliveira et al. (2011) pesquisaram amostras de leite no 

estado de São Paulo (SP) e chegaram à conclusão de que do total de 64,8 % de 

amostras de leites instáveis não ácidas, a maior frequência ocorreu nos períodos 

chuvosos em comparação aos meses de seca. 

Na maioria dos casos, os autores associam as oscilações na oferta 

alimentar como um dos fatores desencadeadores do fenômeno. Essa variação 

ocorre principalmente devido às condições climáticas e regimes de chuva das 
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regiões onde os trabalhos foram desenvolvidos. Porém, não é possível afirmar que 

apenas as variações meteorológicas influenciem a ocorrência de Lina. Dentro de 

cada estação climática, ainda existem diversos fatores que podem contribuir para a 

ocorrência de Lina, como a oferta de alimentos, o manejo, o período de lactação, 

entre outros. A principal dificuldade da maioria dos pesquisadores é estabelecer 

relações de causa e efeito, mesmo em estudos controlados, principalmente quando 

se trata de um distúrbio multifatorial como o LINA (FAGNANI, 2013). 

 

 

1.4 COMPOSIÇÃO DO LEITE ASSOCIADA À INSTABILIDADE ALCOÓLICA 

 

Sabe-se que os componentes do leite estão em equilíbrio de tal 

forma em que se encontram dispersos em sua maior porção constituinte, a água. 

Interações entre esses constituintes mantém o leite em um estado de mistura. 

Influências que favoreçam mudanças neste equilíbrio podem levar à alterações no 

estado da emulsão láctea. A elevação dos percentuais de ureia, a maior 

concentração de micelas de caseína e as oscilações nas proporções iônicas e 

moleculares como o aumento proporcional dos cátions Ca, Mg, Na e K e a 

diminuição aniônica de Cl, PO4 e citratos explicam o efeito da precipitação de sais e 

consequente agregação das micelas de caseína que ocorre no leite instável não 

ácido (FOX & BRODKORB, 2008; ORDOÑÉZ, 2005).  

Em estudos a campo, resultados evidenciam que um dos principais 

componentes do leite associado à instabilidade alcoólica é a lactose. Na maioria dos 

casos, esse dissacarídeo aparece em porcentagens menores no leite instável. A 

lactose é um dos elementos mais estáveis do leite (OLIVEIRA, 2006; PONCE, 

1999). Segundo Ponce & Hernández (2001), a variação da lactose pode estar 

associada à energia da dieta e à sanidade da glândula mamária. 

Dietas com baixos níveis de energia foram associadas à produção 

de leite com menores teores de lactose. A lactose atua no equilíbrio osmótico na 

passagem dos componentes do sangue para o leite, em conjunto com determinados 

minerais (sódio, potássio e cloro). Assim, com a redução desse açúcar, pode haver 

maior transporte de minerais para o leite, os quais aumentam a força iônica, 

reduzem o pH, aumentam a  solubilização de Ca++ e por fim desestabilizam as 

micelas de caseína (HORNE; MUIR, 1990; GRAET; GAUCHERON, 1999; AGENAS 
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et  al.  2003). A mastite e o estresse também promovem esse mecanismo, no 

entanto, por diminuir a força de junção das células epiteliais da glândula mamária 

(STELWAGEN  et al., 2000). 

A parcela proteica do leite também é fundamental para a 

estabilidade alcoólica. Em média, as proteínas lácteas são macromoléculas 

compostas pela associação de 20 aminoácidos distintos, diferindo-se umas das 

outras pela quantidade e sequência destes monômeros presentes em sua estrutura 

molecular. As proteínas do leite são basicamente divididas em caseína e proteínas 

do soro, que compreendem, respectivamente, frações de cerca de 80% e 20% da 

composição proteica láctea (GONZÁLEZ & SILVA, 2006). 

A micela de caseína, que se apresenta em forma coloidal, é 

composta por submicelas compreendidas pela α-caseína (α-CN) (αs1 e αs2), pela β-

caseína (β-CN), pela Ҡ-caseína (Ҡ-CN) e menores quantidades pela ϒ-caseína (ϒ), 

que é composta por peptídeos terminais gerados, principalmente,  pela proteólise da 

β-caseína. As frações α-CN e β-CN, que compreendem a porção hidrofóbica 

(interna) da micela, são sensíveis ao cálcio, precipitando quando este está presente 

em níveis mais elevados. Já a fração Ҡ, compõe a porção hidrofílica (externa) e não 

é sensível ao cálcio, sendo esta fração proteica a principal responsável pela 

estabilidade coloidal da micela (FOX & BRODKORB, 2008). 

O agrupamento de suas diferentes frações (α-CN, β-CN e Ҡ-CN) 

determina a estrutura da caseína e sua íntima associação ao cálcio e ao fósforo 

confere estabilidade à micela. No entanto, a ação de mecanismos como a hidrólise 

enzimática, as elevadas temperaturas dos processamentos térmicos, o pH ácido, o 

aumento nos níveis do íon Ca++, dentre outros fatores diminuem a estabilidade da 

molécula que em condições de estresse desestabilizam sua conformação, levando-a 

à coagulação (ORDOÑÉZ, 2005; SINGH, 2004). 

Sabe-se que características de espécie, raça, genéticas e até 

mesmo de expressão individual determinam a composição geral do leite, bem como 

de suas frações proteicas. A micela de caseína tem em sua composição os átomos 

de Carbono (C), Hidrogênio (H), Nitrogênio (N), Enxofre (S) e Fósforo (P) 

(SGARBIERI, 1996). Por conseguinte, as proteínas, constituintes da micela de 

caseína, αs1-caseína (αs1-CN), αs2-caseína (αs2-CN), β-caseína (β-CN) e Ҡ-caseína 

(Ҡ-CN) apresentam relativo peso molecular (PM), que de acordo com Goff (2009) é, 

respectivamente, de 23, 25, 24 e 19 kiloDautons (kDa), sendo que a massa 
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molecular da micela varia de acordo com a quantidade de moléculas e íons 

presentes em sua estrutura. 

Robitaille (2001), trabalhando com animais da raça Holandesa, 

verificou que um padrão específico de coagulação (tempo e temperatura) só era 

observado em leites os quais possuíam maior concentração de uma variável 

genética da κ-caseína. Fato que pôde elucidar a influência do polimorfismo genético 

na ocorrência de LINA, uma vez que para as amostras que apresentavam 

determinada variante genética em questão era necessária maior concentração de 

etanol para que desencadear o processo de precipitação. 

Paterson et al., (1999), utilizando vacas Jersey, Holandesa e o 

cruzamento entre as duas raças, relataram que a combinação entre os genótipos de 

β-lactoglobulina e κ-caseína, produziram leites de menor estabilidade na curva 

tempo de coagulação versus pH, apesar de produzirem leites mais estáveis quando 

somente o tempo de coagulação era considerado.  

O'connell et al., (2001) demonstraram que maiores concentrações da 

β-lactoglobulina estão relacionadas à maior termoestabilidade. Os autores atribuíram 

o fato à capacidade desta proteína quelar o cálcio, uma vez que o tempo de 

coagulação do leite é inversamente proporcional à concentração de cátions 

bivalentes, como Ca2+ e Mg2+. 

 

 

1.5 FRAÇÕES PROTEICAS E A RELAÇÃO COM A INSTABILIDADE ALCOÓLICA 

DO LEITE 

 

As proteínas do leite são compostas por diferentes aminoácidos e 

representam cerca de 3,5% dos sólidos do leite. A caseína é a principal proteína do 

leite, representando cerca de 80% do valor das proteínas lácteas totais. Embora a 

caseína seja extremamente termoresistente, é uma fosfoproteína sensível à acidez, 

apresentando ponto isoelétrico a pH 4,6, precipitando-se em grandes micelas. A 

micela de caseína é uma molécula complexa e exclusivamente láctea, composta 

naturalmente por aminoácidos como leucina, isoleucina, lisina, arginina, metionina, 

fenilalanina, histidina e triptofano (BELOTI, 2015).  

Considerando sua característica anfótera, a caseína pode combinar-

se tanto com bases, quanto com ácidos, formando caseinatos e sais. Como os 
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grupos ácidos (COOH) predominam sobre os grupamentos amino (NH3), a carga 

resultante é negativa e exerce uma força repulsiva que impede a agregação das 

micelas. Ao fazer ligações com o fosfato de cálcio, as frações de caseína 

apresentam uma organização molecular típica, composta, na proporção de 3:1:3:1 

pelas proteínas αs1-CN, αs2-CN, β-CN e κ-CN (Figura 3), que apresentam respectivos 

pesos moleculares de 23,6 kiloDaltons (kDa), de 23,5 a 24,0 kDa, de 24 kDa e de 19 

kDa (FOX, MCSWEENEY, 2003; SGARBIERI, 2005).   

Além do fosfato de cálcio, pequenas quantidades de magnésio, 

sódio, potássio e citrato estão presentes nas micelas de caseína. A maioria destas 

tem tamanho aproximado de 15nm, mas podem se expandir até 600 nm (TRONCO, 

2008) (Figura 1). 

 

 

Figura 1.  Modelo da micela de caseína proposto por Walstra e Jennes (1984). Adaptado de 
Fox e McSweeney (1998). 

 

 

 

 

 

 

Embora as quantidades proporcionalmente mais elevadas de αs1–
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CN tenham sido associadas à estabilidade da micela quando submetida a uma 

maior graduação alcoólica (80 %), estudos com leite desnatado adicionado de 

micelas de caseína formadas artificialmente demonstram que o aumento nas 

concentrações de αs2-CN diminui a estabilidade térmica da micela e provoca maior 

precipitação (BELOTI, 2015).  

 A β-CN pode se apresentar nas formas de monômeros ou 

polímeros, sendo que esta última pode favorecer a precipitação pelo aumento do 

tamanho da micela. A associação é fortemente influenciada pela temperatura e força 

iônica. Em baixas temperatura e força iônica, ocorre somente monômeros, isto 

explica como as altas temperaturas favorecem o aumento de tamanho das micelas e 

sua precipitação. A repulsão entre os segmentos N-terminais da β-CN limita o 

tamanho da molécula e as interações hidrofóbicas determinam a sensibilidade à 

temperatura (ORDOÑEZ, 2005).  

A κ-CN fica na superfície da micela e, devido ao seu baixo conteúdo 

de ésteres fosfato, é solúvel em meio contendo cálcio. Esta propriedade e sua 

estrutura única são responsáveis por seu papel fundamental na estabilização da 

micela de caseína. Essencialmente, a κ-CN, por estar na superfície da micela, 

interage com outras proteínas do soro e também com o cálcio, que promove uma 

alteração eletrostática, favorecendo a agregação das moléculas de caseína e 

facilitando sua precipitação. A κ-CN é o substrato da ação proteolítica do coalho 

(FOX; MCSWEENEY, 2003). 

Botaro et al. (2009), ao estudarem o efeito do polimorfismo genético 

em rebanhos das raças holandesa e girolando e a sua relação com a características 

físico-químicas dos leites produzidos por essas duas raças, identificaram que não 

houve associação de genótipos da k-CN com a estabilidade do leite, embora a raça 

holandesa tenha apresentado leite proporcionalmente mais estável em comparação 

à raça girolando. 

Em estudo da caracterização eletroforética das proteínas do leite de 

vacas submetidas à restrição alimentar e sua comparação com a instabilidade 

alcoólica, Barbosa et al. (2012) verificaram que embora a restrição em 40 % da 

alimentação de vacas mantidas em confinamento reduzissem a produção de leite, 

não houve alterações nem em suas frações proteicas, nem relacionadas à 

instabilidade. No entanto, o estudo constatou que as amostras instáveis ao álcool 

sem acidez elevada apresentaram maiores concentrações de proteínas totais e de 
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β-CN e menores concentrações de Ҡ-CN, o que, considerando-se as características 

destas proteínas, pode ter favorecido para a ocorrência de Lina nestas amostras. 

As proteínas do soro representam 20% das proteínas totais do leite. 

São constituídas por quatro grupos principais de proteínas: a β-lactoglobulina (β-LG) 

, a α-lactoalbumina (α-LA), as imunoglubulinas (Ig) e a albumina sérica bovina 

(ASB), representando cerca de 10%, 4%, 2% e 1% respectivamente, da proteína 

total do leite (TRONCO, 2008).  

A β-lactoglobulina, cujo peso molecular pode variar de 18.276 

Daltons (Da) a 18.362 Da (SGARBIERI, 2005), é a principal proteína do soro em 

animais ruminantes, representando um total de cerca de 50% destas. Em virtude de 

suas características de alta resistência à acidez e à proteólise, acredita-se que a β-

LG atue como as proteínas de transporte, denominadas lipocalicinas. Estas 

transportam essencialmente ácidos gordurosos e retinol (Vitamina A) no trato 

gastrointestinal de bezerros. A β-LG ainda desempenha um importante papel na 

estabilidade térmica do leite. Vários trabalhos têm demonstrado que a β-

lactoglobulina desnaturada se complexa com a κ-Caseína e diminui a termo 

estabilidade da micela de caseína, que tende a precipitar. Este dado tem muita 

importância nos tratamentos térmicos que utilizam altas temperaturas como o UHT 

(BELOTI, 2015). 

A α-lactoalbumina é uma proteína de baixo peso molecular, 14.176 

Da, e pode atuar como regulador na síntese de lactose. Representa cerca de 20% 

das proteínas do soro e tem maior estabilidade térmica do que a β-LG. Sua função 

na síntese de lactose é completada quando esta se une à proteína UDP-galactosil-

transferase, formando, então, a enzima lactose-sintetase. Nas células mioepiteliais 

da glândula mamária a α-LA determina elevada especificidade à UDP-galactosil-

transferase, fazendo com que esta tenha uma afinidade maior pela glicose. Com o 

transporte das moléculas de glicose favorecido, a síntese de lactose também é 

favorecida. Sendo assim, a α-LA tem influência direta na produção de lactose (FOX; 

MACSWEENEY, 1998; SGARBIERI, 2005).  

A albumina sérica bovina (ASB), de peso molecular 66.200 Da, é 

proveniente da corrente sanguínea, não sendo produzida nas células mamárias 

como a α-LA e a β-LG. Acredita-se que esta proteína desempenhe função de 

transporte, semelhante à da β-LG (FOX; MCSWEENEY, 2003; SGARBIERI, 2005). 

As imunoglobulinas (Ig) compreendem, aproximadamente, 1,7% das 
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proteínas no leite normal, embora, encontrando-se em grandes quantidades no 

colostro. São menos solúveis em água quando comparadas com a albumina e 

possuem fundamental importância na transferência de imunidade, agindo como 

anticorpos de defesa ao bezerro e à glândula mamária. Encontram-se, de maneira 

geral, no soro, podendo permanecer ativas a determinados tratamentos térmicos, 

preservando suas características imunológicas (BELOTI, 2015).  

As imunoglobulinas possuem elevado peso molecular, que varia de 

acordo com a classe a qual pertencem. Em bovinos foram identificados três classes 

destas proteínas: as imunoglobulinas G (IgG1 e IgG2), imunoglobulinas A (IgA) e 

imunoglobulinas M (IgM), que apresentam pesos moleculares respectivos de 160 

kDa, 400 kDa e 900 kDa (SGARBIERI, 2006). 

Além das imunoglobulinas e outras proteínas do soro, a lactoferrina 

(Lf), a lactoperoxidase (Lp) e mesmo o glicomacropeptídio produzido pela lise 

enzimática da κ- caseína têm capacidade estimulante no sistema imune. A 

lactoferrina (PM 86.100 Da) é uma glicoproteína que atua no transporte de ferro. Nos 

lactentes promove a absorção de ferro no intestino. Tem atividade antimicrobiana, 

tanto por retirar do leite o ferro essencial ao crescimento dos microrganismos, como 

por dificultar a adesão das bactérias à parede intestinal. Ocorre em três isoformas: α, 

β e γ-lactoferrina, sendo que as duas últimas têm atividade de RNase (SGARBIERI, 

2005). 

 

 

1.6 ELETROFORESE 

 

A fim de se estudar as frações proteicas, a metodologia de difusão 

em gel por eletroforese é uma técnica que permite separar as frações de caseína de 

acordo com a densidade de carga característica de cada molécula. Esta técnica é 

capaz de separar e identificar proteínas lácteas em função de suas diferentes 

massas moleculares. As amostras são colocadas sobre uma matriz suporte porosa, 

composta de diferentes materiais. Sendo as mais difundidas e utilizadas as matrizes 

compostas por agarose ou poliacrilamida. Sob a influência de um campo elétrico, as 

moléculas são, então, carreadas. Nestas condições, as proteínas migram pela matriz 

e dependendo de seu tamanho (peso molecular), forma e carga, estacionam em 

faixas específicas do gel, que atua como uma peneira molecular, formando bandas, 
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as quais são comparadas com um padrão de peso molecular conhecido. Deste 

modo, é possível identificar as diferentes frações proteicas do leite como as 

caseínas, as proteínas do soro, entre outras, bem como o grau de desnaturação 

proteica (SHI & JACKOWSKI, 1998). 

Dentre as diferentes matrizes, que têm como principal função 

estabilizar a migração molecular, os géis compostos pela polimerização de 

moléculas de acrilamida (monômeros) ligadas a moléculas de N,N’-metileno- 

bisacrilamida, responsáveis pela promoção de ligações cruzadas, apresentam 

verdadeiros poros, cujas concentrações específicas permitem a separação de 

proteínas, peptídeos, aminoácidos, entre outras moléculas que apresentam grupo 

funcional ionizável, adquirindo, portanto, carga elétrica. Tal reação é catalisada pelo 

N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) que atua na quebra de um outro 

componente do gel, o persulfato de amônio (S2O8
2-), liberando um ânion sulfato 

(SO4
2-) e um radical sulfato (SO4

-•), este último um radical livre que inicia uma reação 

em cadeia de polimerização. A concentração do gel é determinada pelos volumes de 

acrilamida e de água utilizados (WILSON; WALKER). 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos publicados em diversos estados e regiões do Brasil e do 

mundo evidenciam a ampla distribuição de Lina, bem como identificam, ainda, suas 

causas e influências multifatoriais. Nota-se que, no decorrer dos anos, os casos de 

instabilidade do leite não atribuída à acidez continuam sendo citados e estudados, 

sendo por vezes identificados em elevadas parcelas de amostras analisadas. Tal 

fato implica no descarte e mesmo na rejeição do leite instável não ácido pela 

indústria beneficiadora, acarretando em grandes perdas econômicas principalmente 

ao produtor além de a toda cadeia de lácteos (Barros, 1999; Marques, 2004; Negri, 

2001; Ponce; Hernández, 2001; Zanela, 2004). 

Novas pesquisas têm surgido, objetivando o aproveitamento 

tecnológico de Lina para diferentes produtos derivados, que porventura não 

dependam da tecnologia de Ultra Alta Temperatura (UAT). No entanto, são 

necessários mais estudos que elucidem e determinem fatores característicos 

intrínsecos de Lina numa escala de interação dos componentes da emulsão láctea, 
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ou seja, em níveis dos equilíbrios iônicos e moleculares. Por ser uma técnica 

simples, a eletroforese é um método de custo reduzido e que pode detectar 

diferenças nas frações de caseínas e proteínas do soro entre leites normais e os que 

têm comportamento LINA, o que pode contribuir para elucidar ainda mais as 

alterações que levam a ocorrência da instabilidade em leites não ácidos (BACKES, 

2012). 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar e comparar a composição centesimal e as frações proteicas 

entre amostras de leite estáveis e instáveis ao álcool 72º (v/v) sem acidez 

microbiológica, para que se melhor compreenda a ocorrência de Lina à campo. 

 

 

 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Avaliar a influência de diferentes componentes lácteos na 

instabilidade alcoólica do leite, buscando um modelo que permita a predição da 

instabilidade através da regressão logística; 

• Comparar os teores de gordura, sólidos não gordurosos (SNG) 

sólidos totais (ST), lactose, proteínas, cinzas, contagem de células somáticas (CCS), 

contagem bacteriana total, condutividade e pH em leites instáveis e estáveis ao 

álcool; 

• Identificar e comparar a proporção de caseínas e proteínas do soro 

entre leites instáveis e estáveis ao álcool através da técnica de eletroforese. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Coleta, Classificação e Armazenamento das Amostras 

 

O presente trabalho foi parte de um projeto de maior extensão que 

visou avaliar as relações de condutividade e estabilidade alcoólica do leite com a 

mastite bovina, trabalho denominado AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO LEITE FRENTE AOS MÉTODOS TRADICIONAIS 

DE DETECÇÃO DE MASTITE SUBCLÍNICA BOVINA, Unopar, Londrina, PR. 

A amostragem compreendeu coletas individuais de 180 animais em 

lactação de 6 propriedades da região de Londrina, Paraná, ao longo do ano de 2013. 

De cada amostra, uma alíquota de 150 ml foi armazenada em 

frascos plásticos estéreis e outro volume foi dividido em frascos de polietileno, os 

quais foram mantidos sob refrigeração em caixas isotérmicas com gelo reciclável.  

Os frascos plásticos estéreis foram encaminhados para o 

Laboratório de Ciência e Tecnologia de leite da UNOPAR, onde foram analisadas 

para as provas do álcool 72% (v/v), titulação de acidez pelo método Dornic (BRASIL, 

2003) para classificação das amostras em estáveis e instáveis não ácidas. Foram 

também determinados o pH em pHgâmetro modelo pH TEC (TECNAL) e a 

condutividade com aparelho Milk Checker N – 4L, conforme instruções do fabricante. 

Os frascos de polietileno continham bronopol para a determinação 

da composição centesimal pela metodologia de infravermelho (INTERNACIONAL 

IDF STANDART 141C, 2000). Os frascos foram encaminhados ao laboratório da 

Associação dos Produtores e Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), 

Curitiba-PR, onde foram mensuradas a porcentagem de gordura, proteína, lactose, 

sólidos totais (ST), sólidos não gordurosos (SNG), contagem de células somáticas 

(CCS). A porcentagem de cinzas foi calculada pela subtração da porcentagem de 

proteína e lactose da porcentagem de SNG. 

A prova do álcool foi realizada misturando-se volumes iguais (2ml) 

de leite e solução alcoólica 72% (v/v) em um tubo de ensaio. Em seguida, a amostra 

foi classificada em estável ou instável conforme a formação de precipitados nas 

paredes dos tubos (BRASIL, 2003). 

Posteriormente, o volume de 10 mL das amostras foi acondicionado 

em tubos de ensaio com rosca e armazenado à -20 ºC até que ocorresse o desnate 
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(FOX; MCSWEENEY, 2003). 

 

5.2 Desnate das Amostras 

 

Foram separadas, aleatoriamente (sorteio randômico), 15 amostras 

de leite instável não ácido e 15 amostras de leite estável. Estas foram 

descongeladas lentamente a temperatura de 8º C, aquecidas em banho Maria até 

32º C e desnatadas por centrifugação a 2.100 x g durante 30 minutos, com posterior 

descarte do sobrenadante. Após o desnate, 1 ml de cada amostra foi armazenado 

em tubos plásticos e estes congelados à –20 ºC até o momento das análises por 

eletroforese (BARBOSA, 2012). 

 

 

5.3 Tratamento das Amostras para Aplicação em Eletroforese Dodecil-Sulfato de 

Sódio em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

As amostras desnatadas foram descongeladas à 8ºC, 

homogeneizadas e diluídas (1:10) em água ultra-pura. Posteriormente, 10 µL de 

cada diluição foram colocados em um tubo com 25 µL de tampão de tratamento para 

amostras. Em seguida, procedeu-se ao aquecimento a 100 ºC por 3 minutos para a 

completa desnaturação proteica. Após a desnaturação, 10 µL foram pipetados 

individualmente com aplicação no gel de poliacrilamida conforme instruções do 

fabricante. Procedeu-se, então, à migração molecular pelo método SDS-PAGE de 

acordo com Laemmli (1970).  

Os géis de empilhamento (pH 6,8) e de separação (pH 8,8) foram 

preparados com concentrações de 5% e 15% de poliacrilamida, respectivamente. 

Estabeleceram-se ainda, as medidas de 5,5 cm de altura para o gel de separação 

por 0,1 cm de espessura. Com o intuito de se obter melhor polimerização e 

nivelamento, adicionou-se 300 µL  de água ultra-pura sobre o gel de separação. 

Ambos os géis obtiveram polimerização completa quando incubados a 37 ºC por 30 

min. 

Além das amostras, 10 µL de um padrão para proteínas (Precision 

Plus Protein Unstained, Bio-Rad), cujos valores conhecidos de pesos moleculares 

(250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 e 10 kDa), foram pipetados em ambas as 
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extremidades de cada gel.  Para delimitar precisamente o peso molecular da α-LA e 

da ASB, utilizou-se a diluição destas proteínas comerciais (Sigma-Altrich). 

Em cuba vertical para eletroforese e fonte de tensão PowerPacTM 

Basic Power Supply (Bio-Rad laboratories inc., USA), procedeu-se a migração das 

moléculas em tampão para migração (pH 8,8) a tensão de 120 Volts (V) e corrente 

de 20 MiliAmperes (mA), compreendendo o tempo médio de migração de 75 

minutos. 

Com o término da migração molecular, o gel foi enxaguado em água 

ultra-pura e imerso em solução corante: Comassie Brilliant Blue R-250, Álcool 

Metílico 40% (v/v), Ácido Ácético 7% (v/v) e água ultra-pura. A etapa de coloração foi 

feita sob agitação (45 rpm) pelo tempo de 4h. 

Após a coloração, o gel foi enxaguado com água mili-Q e imerso em 

solução descorante contendo Álcool Metílico 40% (v/v), Ácido Acético 7% (v/v) e 

água ultra-pura e submetido à 60 rpm por 30 min. A etapa de descoloração foi 

concluída transferindo-se o gel para outra solução contendo Álcool Metílico 5% (v/v), 

Ácido Acético 7% (v/v) e água mili-Q pelo período de 12h. Os géis eram 

armazenados nessa mesma solução, adicionada de 1 % de glicerol. 

A fotodocumentação dos géis foi feita com equipamento 

Transiluminator (Loccus biotecnologia) e o processamento das imagens foi realizado 

pelo software L-PIX IMAGE HE Release 1.4 (Loccus biotecnologia). A avaliação 

qualitativa foi determinada com a utilização do software BioNumerics 7.5 (APLIED 

MATHS, Belgium). A quantificação das frações proteicas foi processada pelo 

software LabImage 1D 4.1 (Kapeplan). 

 

 

5.4 Análises Estatísticas 

 

O delineamento experimental ponderou as eventuais diferenças 

entre leites estáveis e instáveis ao álcool 72% (v/v) sobre as porcentagens de 

proteína total e suas frações, gordura, lactose, sólidos não gordurosos (SNG), 

cinzas, log CCS, pH e condutividade. A maioria das variáveis não apresentaram 

normalidade e homocedastidade pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Liliefors 

(p<0,05). Dessa forma, as diferenças foram avaliadas pelo teste de Mann Whitney, 

com p<0,05.  
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A influência dos componentes lácteos na estabilidade alcoólica do 

leite foi avaliada através da regressão logística em duas etapas. 

Em primeiro lugar, cada variável foi submetida à regressão logística 

univariada. Essa análise permite avaliar a contribuição de cada componente na 

ocorrência da instabilidade alcoólica do leite. Após essa etapa, o objetivo foi 

construir um modelo que permitisse a predição da instabilidade com o menor 

número de componentes possíveis. Para isso, a regressão logística múltipla foi 

aplicada a partir de um modelo completo com oito variáveis (proteína, gordura, 

lactose, SNG, cinzas, logCCS, pH e condutividade). Aquelas não significativas 

(p>0,05) foram excluídas passo a passo (método stepwise backward removal). Essa 

análise considera a influência que cada uma das variáveis exerce sobre as outras na 

ocorrência da instabilidade alcoólica do leite. 

As validações dos modelos foram feitas através do teste de Pearson; 

teste Deviance e teste Hosmer-Lemeshow. Todas as análises foram realizadas no 

programa Statistica 10.0. e BioEstat 5.3. 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 180 amostras avaliadas, 122 (67,78%) foram estáveis ao álcool 

72% (v/v) e 58 (32,22%) foram instáveis não ácidas. 

Leites instáveis ao álcool 72% (v/v) apresentaram menor (p<0,01) 

porcentagem de lactose quando comparados às amostras estáveis. As demais 

variáveis não apresentaram diferença (Tabela 1).  
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Tabela 1. Mediana (Mdn), média (  ) e desvio padrão (σ) das porcentagens de proteína, gordura, lactose, 
sólidos não gordurosos (SNG), cinzas, contagem de células somáticas (logCCS), pH e condutividade em 
180 amostras de leite cru agrupadas segundo a estabilidade ao álcool 72% (v/v). 

        Estáveis Instáveis 
 Mdn    ± σ Mdn    ± σ 

Proteína (%) 3,41a 3,47±0,41 3,48a 3,58±0,48 

Gordura (%) 1,19a 1,14±0,76 1,24a 1,42±0,74 
Lactose (%) 4,66a 4,56±0,38 4,49b 4,42±0,36 
SNG (%) 8,95a 8,96±0,53 8,93a 8,90±0,47 
Cinzas (%) 0,93a 0,92±0,08 0,94a 0,94±0,07 
logCCS (cel.ml-1) 2,32a 2,35±0,80 2,26a 2,26±0,72 
pH 4,90a 5,04±0,76 4,90a 4,91±0,55 
Condutividade 5,05a 5,18±0,76 5,13a 5,21±0,77 
Medianas seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas indicam diferença segundo o teste de 
Mann-Whitney (p<0,05).  

 

Além das amostras instáveis apresentarem menores porcentagens 

de lactose, a regressão logística apontou uma associação significativa (p=0,02) entre 

esse dissacarídeo e a ocorrência de instabilidade. As demais variáveis não 

apresentaram associação significativa quando analisadas individualmente (Tabela 

2). 

A diminuição identificada nos índices de lactose das amostras 

instáveis não ácidas poderia ser considerada o resultado da hidrólise deste 

dissacarídeo com consequente produção de ácido lático por ação, principalmente, 

de microrganismos mesófilos aeróbios. No entanto, com base nos resultados da 

titulação da acidez pelo método Dornic, pode-se evidenciar que em nenhuma das 

amostras classificadas tanto como estáveis, quanto como instáveis não ácidas 

houve aumento nas concentrações de ácido lático para acima dos limites de 

normalidade. 
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Tabela 2. Influência da porcentagem de proteína, gordura, lactose, sólidos não gordurosos (SNG), 
cinzas, contagem de células somáticas (logCCS), pH e condutividade sobre a ocorrência da 
instabilidade do leite ao álcool 72% (v/v) através da regressão logística univariada.  

 Coeficiente Valor de P 
Razão de 
Chances 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Proteína 0,60 0,10 1,82 0,89-3,72 
Gordura -0,00 0,99 0,99 0,66-1,52 
Lactose -0,98 0,02 0,37 0,16-0,87 

SNG -0,05 0,88 0,95 0,52-1,77 
Cinzas 2,73 0,22 15,33 0,20-1146,37 
logCCS -0,10 0,64 0,91 0,60-1,38 

pH -0,29 0,40 0,75 0,37-1,48 
Condutividade 0,092 0,66 1,10 0,73-1,65 

 

De maneira geral, maiores porcentagens de lactose diminuem as 

chances de ocorrência do fenômeno LINA. A probabilidade de o leite ser instável em 

função da porcentagem de lactose pode ser calculada pela equação:  

 

P= 1/ 1+ e 3.6839 - (0.983 X1)  

 

onde, P = probabilidade; e = base dos logaritmos naturais; X1 = 

porcentagem de lactose, conforme a figura 2. Exemplificando, uma amostra com 

4,5% de lactose tem 32,35% de probabilidade de ser instável ao álcool, enquanto 

uma amostra com 4,0% de lactose tem quase 44% de chance de ser instável. 

A equação em função da lactose foi capaz de prever a 

estabilidade/instabilidade do leite com 66,48% de acerto. O modelo classificou como 

estáveis 116 de 122 amostras que apresentaram estabilidade real, o que 

compreendeu 95,08% de acerto. Por outro lado, o modelo teve baixa precisão entre 

as amostras instáveis, classificando como instável apenas 03 das 58 amostras, com 

5,17% de acerto.  
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Figura 2. Probabilidade de instabilidade do leite ao álcool 72% (v/v) em 

função da porcentagem de lactose. 

 

  

Considerando a instabilidade do leite ao álcool um fenômeno 

multifatorial, a regressão logística multipa também foi aplicada. Nesse modelo é 

possível mensurar a influência que cada uma das variáveis exerce sobre as outras na 

ocorrência da instabilidade. A partir de um modelo completo com oito variáveis 

(proteína, gordura, lactose, SNG, cinzas, logCCS, pH e condutividade), apenas duas 

influenciaram significativamente (p<0,05) a instabilidade: porcentagens de lactose e de 

cinzas (Tabela 3). Também é possível observar que não houve evidência de falta de 

ajuste do modelo, uma vez o teste Hosmer-Lemeshow não foi significativo (P>0,05). 

 
 

Tabela 3. Influência da porcentagem de lactose e cinzas sobre a ocorrência da instabilidade do leite ao álcool 72% 
(v/v) através da regressão logística multivariada. 

 

Y  =EXP(3.6839-0.983*x)/(1+EXP(3.6839-0.983*x))
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Padrão 

Teste de 
Wald  

Intervalo de 
Confiança (95%) p 

Razão de 
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Intercepto   0,04844 2,251110 0,00046 - 4,36366 à  4,46053 0,98283  
%Lactose - 201,942 0,580514 1,210112 - 3,15720 à - 0,88163 0,00050 0,133 
%Cinzas   892,494 3,059343 851,049   2,92874 à 14,92115 0,00353 7,517168 
Hosmer 
Lemeshow  98,253    0,2775  
Nagelkerke 
R2 
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Na tabela 3, de maneira geral, os dados permitem inferir que 

menores porcentagens de lactose associadas a maiores porcentagens de cinzas 

aumentam as chances de instabilidade do leite ao álcool. A probabilidade de o leite 

ser instável em função da porcentagem de lactose associada à porcentagem de 

cinzas pode ser calculada pela equação apresentada na figura 3. Essa equação foi 

capaz de prever a estabilidade/instabilidade do leite com 67,60% de acerto. O 

modelo classificou como estável 111 de 122 amostras estáveis, com 90,98% de 

acerto. Porém, o modelo teve baixa precisão entre as amostras instáveis, 

classificando como instável apenas 10 das 58 amostras, com 17,24% de acerto. 

Uma tendência na redução dos níveis de lactose em leites instáveis 

não ácidos pode ser observada no presente trabalho. A lactose atua no equilíbrio 

osmótico na passagem dos componentes do sangue para o leite, em conjunto com 

outros minerais (sódio, potássio e cloro). Assim, com a redução desse açúcar, pode 

haver maior transporte de minerais para o leite, os quais aumentam a força iônica, 

reduzem o pH, aumentam a solubilização de Ca++ e, por fim, desestabilizam as 

micelas caseicas (HORNE; MUIR, 1990; GRAET; GAUCHERON, 1999; AGENAS et 

al. 2003). A mastite e o estresse também promovem esse mecanismo, mas por 

diminuir a força de junção das células epiteliais da glândula mamária (STELWAGEN 

et al. 2000). 
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Figura 3. Probabilidade de instabilidade do leite ao álcool 72% (v/v) em função da 

porcentagem de lactose e da porcentagem de cinzas. 

 

 

A construção do modelo com a lactose associada à porcentagem de 

cinzas melhorou a predição da estabilidade do leite quando comparado ao modelo 

apenas com a lactose. Porém, ainda apresentou um baixo valor do teste de 

Nagelkerke R2 (0,11) (Tabela 3), o que significa que apenas 11% dos casos de 

instabilidade podem ser explicados pela associação da quantidade de lactose e 

cinzas. Esse dado evidencia mais uma vez a multifatorialidade do fenômeno LINA. 

De acordo com o peso molecular característico, foram identificadas 

as bandas de 8 proteínas lácteas de interesse, pertencentes a dois grupos distintos: 

o grupo das caseínas - αs-caseínas (αs-CN),  β-caseína (β-CN) e Ҡ-caseína (Ҡ-CN) e 

o grupo das proteínas do soro: Lactoferrina (Lf), Soro Albumina Bovina (ASB), 

Imunoglobulina M (IgM), β -lacto-globulina (β-LG) e α-lactoalbumina (α-LA). Através 

da aplicação em gel de Padrão (P1) (Bio-Rad) com pesos moleculares específicos, 

Z=EXP(0.048+(-2.019)*x+(8.925)*y)/(1+EXP(0.048)

 > 0.8 

 < 0.7 

 < 0.5 

 < 0.3 

 < 0.1 

2.6
2.8

3.0
3.2

3.4
3.6

3.8
4.0

4.2
4.4

4.6
4.8

5.0
5.2

Lactose (%
)

0.4
0.5

0.6
0.7

0 .8
0 .9

1 .0
1.1

1 .2

Cinzas (%
)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

P
ro

b
a
b

ilid
a
d
e
 d

e
 in

s
ta

b
ilid

a
d
e



31 
 

variando de 250 a 10 kDa e, também, um padrão (P2) com as proteínas comerciais 

α-LA (PM 14,18 kDa) e ASB (PM 66,2 kDa), avaliou-se o perfil eletroforético de 

quatro pools distintos das amostras instáveis não ácidas 1 a 8 e de 9 a 15 e das 

amostras estáveis 16 a 23 e de 24 a 30, sendo estes, respectivamente, 

denominados I1, I2, E1 e E2 (Figura 4).  

 

Figura 4. Gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), após a etapa de descoloração, com detalhes das 

bandas de proteínas em azul, os padrões de pesos moleculares (PM) à esquerda, identificação das 

frações proteicas à direita e sentido da corrente elétrica (seta).Fonte: autor. 

 

Os resultados obtidos de acordo com as análises em dendrograma 

(BioNumerics 7.5, Belgium) evidenciaram similaridade de aproximadamente 67 % 

entre as frações proteicas de todas as amostras instáveis não ácidas. A similaridade 

foi ainda superior (acima de 94 %) quando comparados os pesos moleculares 

apenas das amostras compreendidas pelo intervalo de 1 a 8. Quando comparado o 

perfil de similaridade das amostras 25 e 28 ao das amostras 24, 26, 27, 29 e 30, 

notou-se semelhança superior a 94% entre estas. No entanto, quando se 

compararam os quatro perfis distintos formados das amostras estáveis, notou-se 

similaridade inferior a 25% (Figura 5).  

Estes resultados podem estar associados à microheterogeneicidade 

das caseínas que é compreendida por fatores como a variabilidade de graus de 

fosforilação, a quebra de pontes dissulfeto, a hidrólise de caseínas primárias pela 

plasmina, as variações nos graus de glicosilação e, ainda, de variabilidade 
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(polimorfismo) genética. Deste modo, o elevado padrão de similaridade entre os três 

diferentes perfis traçados para as amostras LINA pode estar relacionado a um ou 

mais fatores de microheterogeneidade, principalmente, ao polimorfismo genético, 

que interfere, a priori, diretamente no peso molecular das frações proteicas (FOX; 

MCSEENEY, 1998). 

 

Figura 5. Dendrograma das amostras de leite submetidas à eletroforese e analisadas de 
acordo com seu perfil molecular. 

 

 

De acordo com teste de Qui Quadrado dos percentuais da 

Géis 
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quantificação (LabImage 4.1) da fração α-LA, constatou-se que leites instáveis não 

ácidos apresentaram menores (p<0,05) porcentagens de desta proteína em 

comparação às amostras estáveis (Figura 6). Tais resultados podem ser associados 

aos menores (p<0,05) percentuais de lactose observados também para as amostras 

LINA. Uma vez que, de acordo com Beloti (2015) e Fox e McSweeney (1998, 2003), 

a α-LA é uma proteína que confere especificidade à UDP-galactosil-transferase por 

moléculas de glicose utilizadas na síntese de lactose. Assim uma consequente 

diminuição de α-LA pode ter efeito direto na diminuição deste dissacarídeo, o que foi 

evidenciado para as amostras LINA no presente trabalho. 

A quantidade média de lactose apresenta-se em concentrações 

inferiores no LINA na maioria dos estudos. Barros (2001), Ponce; Hernández (2001), 

Oliveira; Timm (2006), Zanela et al. (2006) e Marques et al. (2007) encontraram 

porcentagem de lactose inferiores no leite instável. Nesse trabalho a mesma 

tendência pode ser observada. 

 

Figura 6. Porcentagens médias e desvio padrão de imunoglobulina, lactoferrina, soro albumina 
bovina, α-caseína, β-caseína, Ҡ-caseína, β-lactoglobulina e α-lactoalbumina de 30 amostras 
de leites agrupadas segundo a estabilidade ao álcool 72% (v/v). 

 

a,b: Médias com letras distintas indicam diferença segundo o teste de Mann-Whitney (p<0,05) 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho possibilitaram concluir que as 

diminuições das porcentagens de lactose e de α-lactoalbumina com a maior 

probabilidade da ocorrência de Lina, permitindo ainda traçar uma equação preditiva 

da provável ocorrência deste distúrbio em função dos percentuais de lactose e de 

cinzas. 

Observou-se ainda que quando traçado o perfil de semelhança entre 

as amostras, aquelas que apresentaram instabilidade ao álcool, porém não ácidas, 

obtiveram maiores percentuais de similaridade entre si, o que pode ser causado por 

fatores relacionados ao polimorfismo genético e, consequentemente, a diferentes 

variantes proteicas do leite. No entanto, mais estudos são necessários, para que se 

avalie as variações genéticas. 
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APÊNDICE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gel de eletroforese SDS-PAGE das Amostras LINA 1 (A1), 2, (A2), 3 (A3), 4 (A4), 5 
(A5), 6 (A6), 7 (A7) e 8 (A8), contendo os pesos moleculares (PM) do padrão (P) e as 
proteínas de interesse Lf: Lactoferina; SAB: soroalbumina bovina; Ig: Imunoglobulina; 
αS-CN: αS- caseína; β-CN: β-caseína; κ-CN: κ-caseína; β-LG: β-Lactoglobulina; e α-LA: 
α-lactalbumina. A seta indica o sentido da corrente elétrica. 
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APÊNDICE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gel de eletroforese SDS-PAGE das Amostras LINA 9 (A9), 10, (A10), 11 (A11), 12 
(A12), 13 (A13), 14 (A14), 15 (A15), contendo os pesos moleculares (PM) do padrão (P) 
e as proteínas de interesse Lf: Lactoferina; SAB: soroalbumina bovina; Ig: 
Imunoglobulina; αS-CN: αS- caseína; β-CN: β-caseína; κ-CN: κ-caseína; β-LG: β-
Lactoglobulina; e α-LA: α-lactalbumina. A seta indica o sentido da corrente elétrica. 
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APÊNDICE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gel de eletroforese SDS-PAGE das Amostras Estáveis 16 (A16), 17, (A17), 18 (A18), 19 
(A19), 20 (A20), 21 (A21), 22 (A22) e 23 (A23), contendo os pesos moleculares (PM) do 
padrão (P) e as proteínas de interesse Lf: Lactoferina; SAB: soroalbumina bovina; Ig: 
Imunoglobulina; αS-CN: αS- caseína; β-CN: β-caseína; κ-CN: κ-caseína; β-LG: β-
Lactoglobulina; e α-LA: α-lactalbumina. A seta indica o sentido da corrente elétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

APÊNDICE D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gel de eletroforese SDS-PAGE das Amostras Estáveis 24 (A24), 25 (A25), 26 (A26), 27 
(A27), 28 (A28), 29 (A29) e 30 (A30), contendo os pesos moleculares (PM) do padrão 
(P) e as proteínas de interesse Lf: Lactoferina; SAB: soroalbumina bovina; Ig: 
Imunoglobulina; αS-CN: αS- caseína; β-CN: β-caseína; κ-CN: κ-caseína; β-LG: β-
Lactoglobulina; e α-LA: α-lactalbumina. A seta indica o sentido da corrente elétrica. 
 
 

 

 

 


