
 

 

 

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

 

 

 

 

 

EDILSON BRUNO ROMANINI 

 

 
 

 

 
 

 
FONTES DE VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE 

MELATONINA NO LEITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Londrina 

2017 



 

EDILSON BRUNO ROMANINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE 
MELATONINA NO LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dissertação apresentada à UNOPAR, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Ciência e Tecnologia de Leite e 
Derivados. 

 

Orientador: Prof. Dr. Agostinho Ludovico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Londrina 
2017 



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 (CIP) 
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Biblioteca CCBS/CCECA PIZA 

Setor de Tratamento da Informação 

 

 

                  Romanini, Edilson Bruno  

R758f             Fontes de variação da concentração de melatonina no leite. 

/ Edilson Bruno Romanini. Londrina: [s.n], 2017. 

                       42f. 

                              

                       Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e 

Derivados). Universidade Norte do Paraná. 

                       Orientador: Prof. Dr. Agostinho Ludovico. 

 

                       1- Melatonina no leite - dissertação -  UNOPAR   2- 

Aminoácido triptofano 3- Sazonalidade 4- Sono 5- 

Fotoperíodo 6- Iluminância I- Ludovico, Agostinho; orient.  

II- Universidade Norte do Paraná.                                                         

                                                                                         

                                                                            CDD 641.371 

 

 



 

EDILSON BRUNO ROMANINI 

 

 

 

 

FONTES DE VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE 
MELATONINA NO LEITE 

 

 

 

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 conferido pela Banca 

Examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

 

 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Agostinho Ludovico 

(UNOPAR) 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Rafael Fagnani 

(UNOPAR) 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Vanerli Beloti 

(UEL) 
 

 

 

 

 

 

Londrina, 03 de março de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, José e 
Célia (in memorian), por tudo que fizeram por 
mim em todos os anos que estivemos juntos. 

 
 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por abençoar minha vida. 
 
Ao meu professor e orientador Dr. Agostinho Ludovico, pela orientação, dedicação, 
paciência, compreensão e empenho dedicado a este projeto. 
 
À minha namorada Ana Luiza, pela paciência, companheirismo, compreensão e 
colaboração durante o período do mestrado estando sempre ao meu lado sempre 
que precisei. 
 
À bolsista de iniciação científica, Amanda Marchi Volpato pelo auxílio nas análises. 
 
Aos colegas de curso pela amizade e convivência. 
 
Aos professores do programa de Mestrado da Unopar pelos ensinamentos em sala 
de aula e fora dela. 
 
Aos técnicos de laboratórios da Unopar pela atenção e auxílio. 
 
Ao IFPR Campus Paranavaí pelo afastamento parcial para o desenvolvimento do 
meu trabalho. 
 
À fazenda Fini pela disponibilidade e fornecimento das amostras. 
 
À APCBRH pelas análises realizadas. 
 
À CAPES pela concessão de taxa de estudos. 
 
À todos que contribuíram direta ou indiretamente para a conclusão do projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANINI, Edilson Bruno. Fontes de variação da concentração de melatonina 
no leite. 2017. 42 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e 
Derivados) - Unidade Piza, Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2017. 
 

RESUMO 
 
A melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal, está presente no leite e é 
responsável pela regulação dos ritmos circadianos e sazonais, incluindo a indução 
do sono. Este hormônio é sintetizado a partir do aminoácido triptofano. O objetivo 
deste trabalho foi determinar os efeitos da produtividade diária de vacas leiteiras, 
horário de ordenha, estação do ano e processamento sobre a concentração de 
melatonina no leite. Foram analisadas 176 amostras de leite, sendo 88 coletadas no 
período de verão e 88 no período de inverno.  Em cada estação, foram coletadas 
uma amostra do leite da ordenha noturna e uma amostra representativa da produção 
total diária de 15 vacas do lote de alta produção, 15 de vacas do leite de baixa 
produção, 16 dos tanques de expansão e 12 de marcas de leite UHT industrializado 
no estado do Paraná. O leite foi analisado para determinação dos teores de gordura, 
proteína, lactose, sólidos totais, contagem de células somáticas e concentração de 
melatonina através de imunoensaio enzimático (Elisa). Os dados foram analisados 
através de estatística descritiva, análise de variância e médias comparadas através 
de teste de Tukey, considerando 5% de significância. A concentração média de 
melatonina foi de 6,98 pg/mL no leite total diário das vacas, 4,71 pg/mL nos tanques 
de expansão e 5,62 pg/mL no leite UHT. Durante a noite, a concentração de 
melatonina foi, em média, 113% maior que no leite total diário (14,87 x 6,98 pg/mL; 
p<0,05) e, durante o inverno, a concentração de melatonina no leite foi, em média, 
74,72 % superior ao verão (13,89 x 7,95 pg/mL; p<0,05). Houve efeito da interação 
da estação do ano, nível de produção e horário de coleta. Assim o leite coletado 
durante o inverno, na ordenha da noite e em vacas de baixa produção apresentou 
concentração média de 21,93±11,06 pg/mL de melatonina. Conclui-se que as 
variáveis relacionadas a iluminância, tem maior impacto na concentração de 
melatonina no leite, e uma coleta diferenciada proporciona a obtenção de um 
alimento com características funcionais. 
 
Palavras-chave: Triptofano. Sazonalidade. Sono. Fotoperíodo. Iluminância 
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ABSTRACT 
 

Melatonin, a hormone produced by the pineal gland, is present in milk and is 
responsible for the regulation of circadian and seasonal rhythms, including sleep 
induction. This hormone is synthesized from the amino acid tryptophan. The 
objective of this work was to determine the effects of daily dairy cow productivity, 
milking time, season and processing on melatonin concentration in milk. A total of 
176 milk samples were analyzed, of which 88 were collected in the summer and 88 in 
the winter. At each station, a sample of the milk from the night milking and a 
representative sample of the daily total production of 15 cows from the high yield 
batch, 15 from the low production cows, 16 from the expansion tanks and 12 from the 
milk brands were collected UHT in the state of Paraná. The milk was analyzed for 
determination of fat, protein, lactose, total solids, somatic cell count and melatonin 
concentration by enzyme immunoassay (Elisa). The data were analyzed through 
descriptive statistics, analysis of variance and averages compared through Tukey 
test, considering 5% of significance. The mean concentration of melatonin was 6.98 
pg / mL in the total daily milk of cows, 4.71 pg / mL in expansion tanks and 5.62 pg / 
mL in UHT milk. At night, melatonin concentration was on average 113% higher than 
daily total milk (14.87 x 6.98 pg / mL, p <0.05) and, during the winter, melatonin Milk 
was, on average, 74.72% higher than summer (13.89 x 7.95 pg / mL, p <0.05). There 
was an effect of the interaction of the season of the year, production level and 
collection time. Thus, milk collected during winter, at night milking and in low yield 
cows had a mean concentration of 21.93 ± 11.06 pg / mL of melatonin. It is 
concluded that the variables related to illuminance, have a greater impact on the 
concentration of melatonin in milk, and a differentiated collection provides the 
obtainment of a food with functional characteristics. 
 
Key words: Tryptophan. Seasonality. Sleep. Photoperiod. Iluminance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2015, o Brasil assumiu a quarta posição no ranking mundial dos países 

produtores de leite, com aproximadamente 34 bilhões de litros produzidos.  O 

Estado do Paraná, com produção anual de 4,5 bilhões de litros representando 12,8% 

do montante nacional, é o 3º maior estado produtor de leite do país (SEAB, 2016). 

Em termos de município, Castro é o maior produtor brasileiro (aproximadamente 227 

milhões litros/ano), atribui-se a isso a alta produtividade das vacas 

(aproximadamente 7.510 kg/vaca/ano) e ao nível tecnológico adotado (IBGE, 2013). 

Localizado em região de clima temperado, segundo a classificação de Köppen, os 

bovinos leiteiros da região de Castro têm dieta baseada em forragens e grãos 

prevalentes neste clima, como aveia, azevém, trigo e triticale.  

Importante para o consumo humano como se sabe, o leite é fonte de 

proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Além dos aspectos 

nutricionais, é importante destacar que o leite vem assumindo um papel importante 

também como alimento funcional devido a presença da substância N-acetil-5-

metoxitriptamina, conhecida como melatonina (SINGH; SACHAN; VERMA, 2011). 

Produzida pela glândula pineal, na ausência de luz, a melatonina é uma das 

moléculas reguladoras mais primitivas que intercede os processos fisiológicos e 

comportamentais, incluindo a regulação do ritmo circadiano, sono, humor, 

reprodução, resposta imune e envelhecimento (HARUMI e MATSUSHIMA, 2000). 

Assim, a melatonina contribui, para que o organismo permaneça saudável, com suas 

funções variando ritmicamente. 

Alguns países comercializam o leite de vacas ordenhadas na madrugada ou 

de manhã, com a expectativa de que este leite, quando consumido, possa 

complementar os níveis de melatonina produzidos naturalmente pelo organismo, 

ajudando a promover a melhor qualidade do sono. Como exemplos podem ser 

citados da Alemanha o Nachtmilch™, Irlanda o Lullaby Milk™, Inglaterra o Slumber 

Bedtime Milk™ e NightTime Milk™, Japão o Good Night Milk™ e Nova Zelândia o 

Night Milk Skim Milk Powder™. 

Até o momento, em nosso conhecimento, não existem informações sobre a 

concentração de melatonina em relação à produtividade diária de vacas leiteras, e 

nas condições ambientais e de produção de leite do estado do Paraná. 
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O leite é considerado um produto de ampla importância para cadeia produtiva 

agropecuária e alimentação da população. É relevante o estudo da manutenção e\ou 

aumento dos níveis de melatonina no leite de vaca, contribuindo para a produção 

final de um alimento com maior valor agregado. 

Diante deste contexto, o presente trabalho teve como objetivos avaliar os 

teores de melatonina no leite de vacas em diferentes estações do ano, horários de 

ordenha e de produtividade diária, e também comparar o teor deste hormônio no 

leite de tanques de expansão e em leite processado UHT. Além disso, foi também 

avaliado, sua composição química, com a determinação dos teores de gordura, 

proteína, lactose, sólidos totais e contagem de células somáticas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Melatonina 

 

A melatonina apresenta em sua estrutura um anel indólico metoxilado na 

posição 5 e um grupo amina terminal (Figura 1). É um hormônio produzido pela 

glândula pineal de vertebrados a partir do aminoácido essencial triptofano e tem 

função na regulação circadiana e, principalmente, do sono (TOSINI; FUKUHARA, 

2003). A anfifilicidade deste hormônio, capacidade de difundir-se tanto em meios 

hidrofílico quanto lipofílico, está relacionada aos grupamentos metoxila e acetil 

(CIPOLLA-NETO e AFECHE, 2008). 

 

Figura 1 – Estrutura molecular da melatonina 

 

 

A melatonina foi isolada e caracterizada como um hormônio produzido pela 

glândula pineal no final da década de 50 (LERNER et al., 1958). É produzida e 

secretada segundo um padrão rítmico, com pico secretório noturno e quase 

nenhuma síntese no período diurno (SANCHES et al., 2008). 

O relógio biológico, conjunto de mecanismos endógenos capazes de conferir 

ritmicidade a processos fisiológico e comportamentais do organismo, que em 

mamíferos se encontra no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, detecta as 

variações na luminosidade, permitindo a sincronização dos ritmos biológicos aos 

ciclos ambientais (PANDI-PERUMAL et al., 2008). 

Os pinealócitos, encontrados na glândula pineal, são as células responsáveis 

por sintetizar e liberar a melatonina, apresentam alta atividade neuroendócrina. 

(SCHNEIDER; SEMM; VOLLRATH, 1981). 

Este composto deriva do aminoácido triptofano e é sintetizado a partir da 

seguinte sequência de reações, hidroxilação do triptofano em 5-hidróxitriptofano 
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(triptofano hidroxilase); descarboxilação do 5-hidróxitriptofano em serotonina 

(descarboxilase); conversão da serotonina em N-acetil-serotonina (arilalquilamina-N-

acetiltransferease); metilação da N-acetil-serotonina em melatonina (hidróxi-indol-

oxi-metiltransferase) (Figura 2): (CLAUSTRAT et al., 2005).  

 

Figura 2 – Síntese da melatonina. 

 

 

Fonte: adptado: Cipolla-Neto; Afeche (2008). 

 

A ausência de luminosidade no ambiente ativa a formação de melatonina, 

através de sinalização para as células neuroendócrinas (pinealócitos) (TAMURA et 

al., 2009).  No caso da serotonina, os neurônios serotoninérgicos são os 
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responsáveis pelo metabolismo do triptofano para formação do neurotransmissor 

serotonina (KAPCZINSKI et al., 1998).  

Como dito anteriormente, a síntese da melatonina no organismo dos 

mamíferos é controlada pelo núcleo supraquiasmático (NSQ), situado no hipotálamo. 

As estruturas fotorreceptivas da retina detectam a ausência de luz transmitindo essa 

informação para o NSQ, projetando na medula espinhal, enviando seus axônios aos 

gânglios cervicais superiores e pelos ramos carotídeos internos e nervos conários 

modificando a via de síntese da serotonina. Com isso, há ativação e liberação de 

noradrenalina (NA), através dos receptores ß-adrenérgicos, a qual ativa a proteína 

kinase A, que aumenta a síntese de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) que por 

sua vez ativa a enzima N-acetiltransferase. Esta última é responsável por catalisar a 

síntese de melatonina (SKENE; ARENDT, 2007). 

Por ser secretada apenas durante o período noturno, a melatonina funciona 

como um sinalizador para o meio interno, independentemente se a espécie animal é 

considerada de atividade diurna, noturna ou crepuscular (ALVES et al., 1998).  

Como citado na literatura, há unanimidade no relato da produção de 

melatonina sendo maior na ausência de luz (VALTONEN; KANGAS; VOUTILAINEN, 

2001). Podendo ser influenciada pela disponibilidade de triptofano e balanço deste 

com outros aminoácidos, além de vitaminas e minerais no metabolismo (PEUHKURI; 

SIHVOLA; KORPELA, 2012; SÁNCHEZ et al., 2008; TORMO et al., 2004).  

De acordo com Reiter (1991), devido ao caráter anfifílico, a melatonina 

produzida não fica armazenada na glândula pineal, ou seja, é imediatamente 

liberada na corrente sanguínea. Sua permanência no sangue leva aproximadamente 

de 10 a 40 minutos. A hidroxilação da melatonina em 6-hidroximelatonina, seguida 

de uma conjugação com sulfato formando 6-sulfatoximelatonina ocorre no fígado, 

onde é metabolizada 90% da melatonina circulante cuja excreção ocorre pela urina. 

 

2.2 Aplicações da melatonina 

 

A capacidade do indivíduo de adequar seu ciclo de sono e vigília ao ciclo 

noite e dia da Terra é influenciado por diversos elementos externos e internos que 

interagem para a manutenção do ciclo circadiano (do latim: circa = em torno de; dies 

= do dia). Assim, a luminosidade e o calor do dia, a escuridão e a redução da 

temperatura ambiental à noite, as variações da incidência de luz no decorrer do dia, 
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os relógios, os sons das cidades e dos animais são elementos que condicionam a 

cadência das atividades (FERNANDES, 2006). 

O aumento dos níveis de melatonina está fortemente relacionado ao aumento 

da sonolência e redução da temperatura corporal (NETO; DE CASTRO, 2008). A 

hipótese mais aceita é que a melatonina induz o sono mediante a redução da 

temperatura corporal, provavelmente por meio de sua ação nos receptores 

existentes em vasos sanguíneos periféricos, resultando em vasodilatação e 

consequente atividade nos centros do sono do hipotálamo (FERNANDES, 2006; 

NETO; DE CASTRO, 2008; SPADOTI et al., 2012). 

A melatonina é considerada um potente antioxidante por ter a capacidade de 

captar moléculas reativas e regular a transcrição gênica de enzimas antioxidantes, 

como as glutationas peroxidases, podendo ser considerada como um hormônio 

antienvelhecimento (LENA, SUBRAMANIAN, 2003). Além disso, alguns trabalhos 

demonstram também, seus benefícios na osteoporose (CASADO-ZAPICO et al., 

2011; PUCCI et al., 2003). 

Em termos experimentais, a melatonina para uso por via oral é uma opção 

medicamentosa para a insônia do adulto e seu uso vem sendo estudado também em 

crianças com distúrbios neurológicos (GONÇALVES; RIBEIRO; PERES, 2012; 

TENENBOJM et al., 2010).  

Também já foi reportado o uso da melatonina para melhoria do sono em 

pacientes com doenças neurodegenerativas como Doença de Parkinson e Alzheimer 

(MEDEIROS, 2005; CARDINALI et al., 2002), e ainda na melhoria da eficácia de 

oncoterapias (SOUZA NETO; SCALDAFERRI, 2005). 

As doses utilizadas de melatonina variam entre 0,3mg a 500 mg (3x108 pg à 

5x1011 pg), as quais são administradas pelas vias endovenosa, oral, intramuscular 

ou nasal. Independentemente da via, após sua administração atinge nível de pico 

entre 60 a 150 minutos, o qual pode ser quantificado através de amostras de 

sangue, saliva e urina (ALVES et al., 1998).  

O efeito do leite com alta concentração de melatonina em idosos foi estudado 

por Valtonen et al. (2005). Os pacientes foram divididos em dois grupos: um grupo 

de 81 pacientes normais e um grupo de 70 pacientes com algum tipo de demência. 

Posteriormente, estes grupos foram divididos em 2 subgrupos: um subgrupo 

recebeu leite com alta concentração de melatonina (tratamento) e o outro recebeu 

leite normal (controle). Após um período de administração de 0,5 litros de leite por 
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dia a estes pacientes, observou-se que a qualidade do sono dos pacientes normais, 

que receberam leite com alta concentração de melatonina, melhorou 

consideravelmente em relação ao controle. Nos idosos com demência, o leite com 

alta concentração de melatonina causou um efeito sazonal da qualidade do sono, 

comparados aos que ingeriram leite normal. 

O efeito da melatonina é observado quando seu ritmo circulante endógeno é 

mínimo (de dia) e sua administração pela manhã retarda o início da sonolência 

noturna por atrasar o ritmo circadiano. Sua administração à noite pode avançar o 

ritmo circadiano, incluindo o horário de início do sono (NETO; DE CASTRO, 2008).   

Dosagens de melatonina são úteis para avaliar problemas relacionados ao 

aparecimento ou falta de sono, e para avaliar atrasos ou adiantamentos de fase de 

ritmos circadianos em indivíduos. Também é uma ferramenta importante para o 

diagnóstico psiquiátrico, sendo a sua utilização recomendada em pacientes que 

sofrem de problemas do sono e transtornos de humor (ALMEIDA et al., 2011). 

 

2.3 Variações nas concentrações de melatonina 

 

Alguns fatores comportamentais e fisiológicos nos animais e plantas, como 

crescimento, migração, hibernação e reprodução, são influenciados pelo fotoperíodo 

(duração do tempo de luz durante o dia), sendo a melatonina a responsável pelas 

informações sobre a mudança da duração da noite ao decorrer do ano (ARENDT et 

al., 1999). 

A produção do hormônio melatonina pode ser alterada por alguns fatores: 

sazonalidade, ontogenética e circadiana. Segundo Markus, Junior e Ferreira (2003), 

a produção do hormônio melatonina tem seu pico máximo durante a noite e diminui 

significativamente durante o dia, sendo, consequentemente, menor no verão e maior 

no inverno devido ao fotoperíodo (Figura 3). 

A concentração máxima de melatonina ocorre durante a infância (1 a 3 anos), 

diminuindo antes da puberdade, reduzindo novamente no adulto jovem e 

acentuadamente na idade senil, conforme apresentado na Figura 3 (WASSMER; 

WHITEHOUSE, 2006). 
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Figura 3 – Representação esquemática das variações características da produção 
de melatonina. A) variação circadiana; B) variação sazonal; C) variação ontogenética  

 

Fonte: Ferreira (2007) 

 

Estima-se que a concentração máxima de melatonina diária circulante no 

sangue de seres humanos jovens na faixa de 20 a 30 anos seja por volta de 60 a 70 

pg/mL. Durante a noite, esta concentração se eleva até cerca de 125 pg/mL, as 

concentrações na saliva são aproximadamente um terço da concentração presente 

no plasma. As concentrações mínimas em ambos os fluidos são normalmente 

inferiores a 5 pg/ml. (ZAWILISKA; SKENE; ARENDT, 2009). 

 

2.4 Melatonina no leite 

 

Assim como os seres humanos, bovinos também apresentam secreção de 

melatonina à noite, sendo que a concentração deste hormônio no leite noturno é 

cerca de quatro vezes maior do que a melatonina presente no leite coletado durante 

o dia (SPADOTI et al., 2012).  

Até o momento, sabe-se que o teor de melatonina no leite de vaca pode variar 

com a raça, fotoperiodo, alimentação, temperatura do ambiente e nível de estresse 

do animal (HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006). 

Segundo o estudo de Skrzypczak, Ożgo e Dratwa (2005), novilhas 

apresentaram a média na concentração de melatonina no plasma na fase escura de 

118,05 pg/mL enquanto a média de concentração na fase de luminosidade foi de 

29,9 pg/mL. 
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A melatonina no leite bovino apresenta o mesmo ritmo diurno de detecção, 

semelhante à melatonina presente no sangue. As correlações, regressões e carácter 

anfifílico da melatonina faz concluir que ela chega ao leite pela corrente sanguínea 

(VANECEK, 1998).  

A produção de melatonina por vacas em lactação, em condições normais de 

produção de leite sem o uso de luzes artificiais durante a noite varia de 10 a 60 

pg/mL, enquanto que as concentrações médias de melatonina na ordenha do dia 

ficam em torno de 10 a 25 pg/mL. Sendo que em rotinas normais durante o dia, o 

leite ordenhado a noite com concentrações de melatonina acima de 20 pg/mL é 

obtido ocasionalmente (VALTONEN; KANGAS; VOUTILAINEN, 2001). 

Valtonen; Kangas; Voutilainen (2001) mostraram que é possivel aumentar a 

concentração de melatonina no leite apenas aumentando o tempo em que a vaca 

ficava no escuro. Com 12 horas de luz e 12 no escuro obteve teor de melatonina de 

8,9 pg/mL. Por sua vez com 7 horas de luz e 17 horas no escuro a concentração 

aumentou para 56,4 pg/mL. 

Haigh (2003) observou o aumento na concentração de melatonina no leite 

para até 35 pg/mL com ordenhas feitas das 2 as 4 horas da manha com iluminação 

máxima de 50 lux. E a concentração de melatonina da ordenha feita entre 14 as 16 

horas nao ultrapassou 20 pg/mL.  

Gnann (2011) estudou e desenvolveu um método para aumentar 

naturalmente a melatonina no leite de 4,57 pg/mL para 20,35 pg/mL, submentendo 

os animais a luz com comprimentos de onda 600 a 640 nm. 

De acordo com Ozkan et al. (2012), os métodos usados para dosagem de 

melatonina são radioimunoensaio (RIA), ensaio de imunoadsorção ligado a enzima 

(ELISA), cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (GC-MS) e 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Sendo o CLAE o método mais fácil, 

sensível e rápido de determinar a melatonina presente. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência das principais fontes de variação da melatonina em leite 

cru e UHT. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar os efeitos da estação do ano sobre a composição e a concentração de 

melatonina em leite cru e UHT. 

 Avaliar os efeitos dos horários de ordenha sobre a concentração de 

melatonina no leite cru. 

 Avaliar o efeito da produtividade das vacas sobre a composição e a 

concentração de melatonina em leite cru. 

 Determinar a concentração de proteína, gordura, lactose, sólidos totais, 

células somáticas e melatonina no leite cru. 

 Determinar a concentração de proteína, gordura, lactose, sólidos totais e 

melatonina no leite UHT. 
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Resumo 35 

A melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal, está presente no leite e é responsável 36 

pela regulação dos ritmos circadianos e sazonais, incluindo a indução do sono. Este hormônio 37 

é sintetizado a partir do aminoácido triptofano. O objetivo deste trabalho foi determinar os 38 

efeitos da produtividade diária de vacas leiteiras, horário de ordenha, estação do ano e 39 

processamento sobre a concentração de melatonina no leite. Foram analisadas 176 amostras 40 

de leite, sendo 88 coletadas no período de verão e 88 no período de inverno.  Em cada 41 

estação, foram coletadas uma amostra do leite da ordenha noturna e uma amostra 42 

representativa da produção total diária de 15 vacas do lote de alta produção, 15 de vacas do 43 

leite de baixa produção, 16 dos tanques de expansão e 12 de marcas de leite UHT 44 

industrializado no estado do Paraná. O leite foi analisado para determinação dos teores de 45 

gordura, proteína, lactose, sólidos totais, contagem de células somáticas e concentração de 46 

melatonina através de imunoensaio enzimático (Elisa). Os dados foram analisados através de 47 

estatística descritiva, análise de variância e médias comparadas através de teste de Tukey, 48 

considerando 5% de significância. A concentração média de melatonina foi de 6,98 pg/mL no 49 

leite total diário das vacas, 4,71 pg/mL nos tanques de expansão e 5,62 pg/mL no leite UHT. 50 

Durante a noite, a concentração de melatonina foi, em média, 113% maior que no leite total 51 

diário (14,87 x 6,98 pg/mL; p<0,05) e, durante o inverno, a concentração de melatonina no 52 

leite foi, em média, 74,72 % superior ao verão (13,89 x 7,95 pg/mL; p<0,05). Houve efeito da 53 

interação da estação do ano, nível de produção e horário de coleta. Assim o leite coletado 54 

durante o inverno, na ordenha da noite e em vacas de baixa produção apresentou concentração 55 

média de 21,93±11,06 pg/mL de melatonina. Conclui-se que as variáveis relacionadas a 56 

iluminância, tem maior impacto na concentração de melatonina no leite, e uma coleta 57 

diferenciada proporciona a obtenção de um alimento com características funcionais. 58 

Palavras-chave: Triptofano, Sazonalidade, Sono, Fotoperíodo. Iluminância 59 
 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 
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A melatonina, produzida pela glândula pineal de vertebrados a partir do aminoácido essencial 69 

triptofano na ausência de luz, é uma das moléculas reguladoras mais primitivas. Atua em 70 

processos endócrinos e comportamentais, incluindo a regulação do ritmo circadiano, sono, 71 

humor, reprodução, resposta imune e envelhecimento, promovendo desta forma, o equilíbrio 72 

do organismo (Harumi & Matsushima, 2000; Escames & Acuña-Castroviejo, 2009). 73 

O triptofano, precursor da síntese do neurotransmissor serotonina e do hormônio melatonina 74 

(Figura 1), quando ingerido apresenta alguns efeitos no apetite, na saciedade, no humor, na 75 

percepção da dor e no ciclo de sono-vigília (Sgarbieri, 2004).  76 

 77 

Figura 1.  Estrutura química do triptofano, precursor na síntese da serotonina e melatonina. 78 

 79 

Ambos os compostos são sintetizados a partir das seguintes sequências de reações, 80 

hidroxilação do núcleo indólico do triptofano em 5-hidroxitriptofano (triptofano hidroxilase) 81 

seguida de descarboxilação do 5-hidroxitriptofano em serotonina (descarboxilase), conversão 82 

da serotonina em N-acetil-serotonina (arilalquilamina-N-acetiltransferease) e posterior 83 

modificação para melatonina (hidroxi-indol-oxi-metiltransferase) (Claustrat et al., 2005). 84 

A melatonina é considerada um potente antioxidante por captar espécies reativas e ainda 85 

regular a transcrição gênica de algumas enzimas antioxidantes, como as glutationas 86 

peroxidases, sendo considerada como um hormônio antienvelhecimento devido aos seus 87 

efeitos protetores (Lena & Subramanian, 2003). Em adição ao efeito antioxidante, alguns 88 

estudos reportam também seu potencial benefício em aumentar a expressão da sialoproteína 89 

óssea, útil no tratamento da osteoporose (Casado-Zapico et al., 2011; Pucci et al., 2003). 90 

Por ser indutora do sono, a melatonina tem sido recomendada e estudada para o tratamento da 91 

insônia (Alves et al., 1998). Sabe-se que com o envelhecimento há uma queda acentuada na 92 

produção da melatonina, uma das principais causas da má qualidade do sono ou insônia em 93 

idosos (Skene & Arendt, 2007). Por isso, nesses casos é muito importante a suplementação de 94 

melatonina no organismo, já que distúrbios do sono estão associados ao aparecimento de 95 

algumas doenças crônicas, particularmente o câncer e o infarto (Ruesten et al., 2012) 96 
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A produção de melatonina pode ser alterada pela sazonalidade, ontogenética e ciclo 97 

circadiano. Segundo Markus et al., (2003), a produção do mesmo tem seu pico máximo 98 

durante a noite e diminui significativamente durante o dia, sendo, consequentemente, menor 99 

no verão e maior no inverno devido ao fotoperíodo. 100 

Assim como os seres humanos, bovinos também apresentam secreção de melatonina à noite, 101 

de forma que a concentração deste hormônio no leite de vaca nesse período é maior do que a 102 

melatonina presente no leite coletado durante o dia (Spadoti et al., 2012).  103 

A melatonina no leite bovino apresenta ritmo diurno de detecção semelhante à melatonina 104 

presente no sangue. As correlações, regressões e carácter anfifílicos da melatonina permitem 105 

concluir que ela alcance o leite pela corrente sanguínea, por difundir-se livremente através das 106 

membranas biológicas (Vanecek, 1998). 107 

A produção de melatonina por vacas em lactação, em condições normais durante a noite varia 108 

de 10 a 60 pg/mL, enquanto que as concentrações de melatonina na ordenha do dia ficam em 109 

torno de 10 a 25 pg/mL (Valtonen et al., 2001). 110 

Diante dos benefícios da melatonina, como a indução do sono, capacidade antioxidante e 111 

prevenção da osteoporose torna-se pertinente o estudo desse componente no leite de vaca, 112 

para que seja promovida sua manutenção e ou aumento para níveis desejáveis agregando valor 113 

ao produto, que é grandemente consumido pela população. 114 

Assim, o presente estudo teve como objetivo, avaliar os teores de melatonina no leite de vacas 115 

em diferentes estações do ano, horários de ordenha e de produtividade diária e, também, 116 

comparar o teor deste hormônio no leite cru e UHT.  117 

 118 

 119 

Material & Métodos 120 

 121 

Amostragem  122 

Foram utilizadas vacas confinadas dos lotes de alta (acima de 40 Kg de leite por dia) e baixa 123 

(abaixo de 40 Kg de leite por dia) produção de uma fazenda, localizada no município de 124 

Castro, no estado do Paraná, onde o clima da região, segundo a classificação de Koppen, é 125 

temperado do tipo Cfb (Kottek, 2011). Onde optamos por não alterar o manejo dos animais, 126 

realizando o projeto de acordo com a rotina da fazenda, sem alteração da iluminância ou do 127 

tempo de permanência do animal no escuro. 128 

Na Tabela 1 são demonstrados dados de características produtivas das vacas das quais foram 129 

coletadas amostras de leite. As vacas foram selecionadas considerando sua produtividade 130 
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diária, número de lactação, dias em lactação e idade. São vacas de alta produtividade, cuja 131 

produção média prevista para 305 dias de lactação é de aproximadamente 40 kg de leite/dia. 132 

A grande amplitude de variação em dias de lactação é devido ao fato de ter sido coletado de 133 

vacas com alta e baixa produção diária, sendo que as de alta produção estavam no início e as 134 

de baixa estavam no final de lactação. 135 

 136 

Tabela 1 – Médias e desvio padrão (±) de características produtivas das vacas nos grupos de 137 
alta e baixa produção coletadas nos períodos de inverno e verão. 138 

Parâmetro 

Inverno 

 

Verão 

 Média Alta Produção Baixa Produção 

 

Alta produção Baixa produção 

 n 15 15 
 

15 15 
  

Leite, kg/vaca/dia 49.53±4.42 31.09±4.44 
 

57.67±7.47 14.95±5.35 
 

38.31±17.56 

Número de lactações 4.67±1.91 1.47±0.74 
 

3.20±0.94 2.64±1.21 
 

3.02±1.73 

Dias em lactação 144.93±28.12 276.47±23.17 
 

77.53±61.05 411.54±128.21 
 

214.48±139.73 

Idade, meses 73.80±24.51 30.67±10.13 
 

58.20±11.91 62.27±18.90 
 

55.80±23.47 

Produção 305 d 12.792.01±1.466.42 11.660±1.509.42 
 

12.408.91±1.547.54 12.559.07±3.489.99 
 

12.340.46±2.035.72 

 139 

As dietas das mesmas foram balanceadas conforme exigências do National Research Council, 140 

utilizando o programa de computador AMTS.Cattle.Pro 4.0, as quais eram compostas de 141 

48,90 e 60,45% de forragem, 17,46 e 16,92% de proteína bruta, 21,64 e 25,19% de fibra em 142 

detergente neutro, 38,65 e 35,70% de carboidratos não fibrosos, 5,08 e 4,11% de extrato 143 

etéreo e 96 e 97% da exigência de triptofano na proteína metabolizável, nos lotes de alta e 144 

baixa produção, respectivamente. 145 

As vacas foram mantidas em um único estábulo tipo free-stall, com abertura central, sem 146 

ventiladores, baias com cama de areia, cochos e piso de concreto. O estábulo possuía 147 

iluminação artificial (lâmpadas) duas horas após o pôr do sol e durante o horário em que as 148 

mesmas se deslocaram para a sala de ordenha durante a noite. 149 

As amostras de leite cru e dos tanques de expansão foram coletadas no dia do controle leiteiro 150 

mensal realizado pela Associação Paranaense de Criadores de Bovinos de Raça Holandesa 151 

(APCBRH), em propriedades do município de Castro.  152 

Foram analisadas 176 amostras (leite de vaca, industrializado UHT e tanque de expansão), 153 

sendo 88 amostras no verão (06 de janeiro de 2016) e 88 amostras no inverno (02 de junho de 154 

2015). 155 

Para avaliar os efeitos da estação do ano sobre a composição e a concentração de melatonina 156 

foram coletadas 12 amostras de leite UHT de marcas distintas, 16 amostras de leite dos 157 

tanques de expansão e 60 amostras de leite de vacas individuais (alta e baixa produção).  158 
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Para avaliar os efeitos dos horários de ordenha sobre a concentração de melatonina no leite 159 

cru, foram coletadas amostras das três ordenhas nos seguintes horários (3h, 11h e 19h), sendo 160 

que uma amostra foi constituida apenas do leite da ordenha noturna e uma amostra 161 

representativa da produção total diária totalizando 60 amostras. 162 

Para avaliar o efeito da produtividade diária os animais foram categorizados em lotes de alta e 163 

baixa produção sendo 30 vacas do lote de alta produção (acima de 40 Kg de leite por dia), 30 164 

vacas do leite de baixa produção (abaixo de 40 Kg de leite por dia) totalizando 60 amostras. 165 

 166 

Determinações e metodologias 167 

A luminosidade no ambiente das vacas foi monitorada com o luxímetro digital portátil marca 168 

Minipa, modelo MLM-1020 (Minipa do Brasil Ltda, São Paulo) equipado com sensor de luz 169 

visível digital, precisão de 3% e registro de leituras automáticas (datalogger) em intervalos de 170 

4 minutos. O equipamento foi fixado para leituras a uma altura de 1,5 m do piso ao lado das 171 

baias do free-stall, durante 48 horas. 172 

As amostras de leite de vacas individuais foram analisadas para quantificar as porcentagens de 173 

lactose, proteínas, gordura, sólidos totais e contagem de células somáticas (CCS). As amostras 174 

foram acondicionadas em recipientes plásticos de 70 mL com conservante Bronopol® (2-175 

bromo 2-nitropropano 1,3-diol), e encaminhadas ao Laboratório Centralizado da APCBRH 176 

para avaliação da composição do leite. Os teores de gordura, proteína e lactose foram 177 

determinados por meio de leitura de absorção infravermelha em equipamento automatizado 178 

Bentley 2000® (Bentley Intruments Inc.), contagem de células somáticas em contador 179 

eletrônico, pela técnica citometria de fluxo no equipamento Somacount 500® (Bentley 180 

Intruments Inc.). 181 

As amostras de leite dos tanques de expansão e do leite industrializado foram analisadas nos 182 

laboratórios da Universidade Norte do Paraná, para determinação dos seguintes parâmetros: 183 

teor de proteína (Kjeldahl), gordura (Gerber) e sólidos totais (secagem em estufa) segundo as 184 

metodologias da AOAC (1995) e a concentração de lactose foi determinada pelo método de 185 

lactose-metilamina, por espectrofotômetro com comprimento de onda de 540 nm conforme a 186 

metodologia de Nickerson, Vujicic e Lin (1975). 187 

As amostras para determinação de melatonina foram acondicionadas em recipiente plástico de 188 

100 mL, sem adição de conservantes, e congeladas à -20°C imediatamente após a coleta e 189 

analisadas trinta dias após a coleta. Para as análises, as amostras foram descongeladas e 190 

centrifugadas à 3300 g durante 15 minutos à 4°C, para separação da gordura. A concentração 191 

de melatonina foi determinada na fase desengordurada, de acordo com metodologia de 192 
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extração adaptada para o uso em leite por Kollmann et al. (2006), por meio de kit Elisa, marca 193 

IBL-International - RE54041. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 405 nm, 194 

tendo sido os resultados obtidos por meio de curva analítica utilizando padrões de melatonina 195 

do kit Elisa e os resultados foram expressos em pg/mL. 196 

 197 

Análise Estatística 198 

O delineamento adotado na análise estatística foi inteiramente ao acaso e os dados foram 199 

analisados através de estatística descritiva, normalidade através do teste de Kolmogorov-200 

Smirnov, análise de variância e médias comparadas através de teste de Tukey considerando à 201 

5% de significância, utilizando os softwares Statistica 10.0 (Statsoft, 2011). Para análise da 202 

concentração de melatonina no leite das vacas, foi adotado um arranjo fatorial de 2 x 2 x 2, 203 

sendo as variáveis independentes as duas estações do ano (inverno e verão), dois níveis de 204 

produtividade (alta e baixa) e dois horários de coleta (noite e dia todo). Na comparação das 205 

concentrações de melatonina no leite UHT, tanques de expansão e vacas, foi considerado o 206 

leite cru total diário das vacas. 207 

 208 

 209 

Resultados & Discussão 210 

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR, 2016) no dia da coleta de 211 

inverno, o amanhecer ocorreu ás 06h57min e o anoitecer ás 17h38min, enquanto no verão o 212 

amanhecer ocorreu ás 06h37min e o anoitecer ás 20h13min. Como no inverno as noites são 213 

mais longas, isso implica que a síntese e liberação de melatonina ocorre mais cedo do que no 214 

verão (período de incidência solar maior), resultando assim em uma maior secreção desse 215 

hormônio no leite. 216 

A iluminação do free-stall foi feita com lâmpada de vapor de sódio, 250 watts, marca 217 

Empalux. Segundo Elvidge et al. (2010) a lâmpada de vapor de sódio possui comprimento de 218 

ondas de 594 nm. 219 

A intensidade e a duração da luz durante o dia foi maior no verão em comparação ao inverno. 220 

No inverno houve aproximadamente 11h de luz enquanto no verão foi próximo de 13h com 221 

iluminância de 593,97±306,73 lux. As luzes ficaram acesas no estábulo durante um período 222 

de 6-7h durante á noite para alimentação e para o deslocamento dos animais à sala de ordenha 223 

com iluminância de 5,95±0,36 lux. As vacas ficaram apenas 5-6 horas com as luzes apagadas 224 

com iluminância de 0,27±0,11 lux. 225 
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A Tabela 2 apresenta a composição do leite das vacas de baixa e alta produção usado no 226 

experimento nos períodos de inverno e verão. Os teores de lactose, proteína, gordura e sólidos 227 

totais demonstram que o leite possui composição normal característica da raça Holandesa, 228 

fato também observado por outros autores (Ribas et al., 2014).  229 

O teor de gordura no leite de vacas de alta produção foi abaixo do valor mínimo estabelecido 230 

pela legislação (Brasil, 2011). Estudos demonstraram que consumo elevado de dietas com alto 231 

teor de concentrados possibilita absorção intestinal de CLA (ácido linoleico conjugado) trans-232 

10, cis-12, intermediário da bio-hidrogenação ruminal do ácido linoleico, é inibidor da síntese 233 

de gordura (Bauman et al., 2008). 234 

Asher et al., (2015), realizaram análise em dois tratamentos (ordenha noite sem iluminação e 235 

ordenha noite com iluminação) e constataram que não houve diferença significativas entre os 236 

dois tratamentos na produção de leite e na composição do leite, exceto para a contagem de 237 

células somáticas que foi significativamente menor (p=0,02) no tratamento sem iluminação 238 

artificial. 239 

O número de células somáticas é inferior ao limite máximo estabelecido pela legislação 240 

brasileira (400.000 CCS/mL) e reflete o bom estado sanitário da glândula mamária das 241 

mesmas (Brasil, 2011). A concentração de uréia no leite está dentro dos limites recomendados 242 

por Gaona (2002), 10 a 16 mg/dL e Torrent (2000), 12 a 18 mg/dL, para uma correta nutrição 243 

protéica, considerando proteína degradável e não-degradável no rúmen. 244 

 245 

Tabela 2 – Médias e desvio padrão (±) de composição de nutrientes (%), uréia, contagem 246 
(CCS) e escore (SCS) de células somáticas no leite total diário coletado de vacas nos grupos 247 
de alta e baixa produção nos períodos de inverno e verão. 248 

Parâmetro 

Inverno 
 

Verão 
 Média Alta Produção Baixa Produção 

 

Alta produção Baixa produção 

 n        15        15 

 

       15       15 

  Gordura, % 2.95±0.73 3.96±0.86 

 

2.74±0.84 3.96±0.84 

 

3.36±0.77 

Proteína, % 2.97±0.19 3.43±0.25 

 

2.73±0.18 3.41±0.52 

 

3.08±0.59 

Lactose, % 4.50±0.22 4.66±0.19 

 

4.62±0.09 4.45±0.22 

 

4.66±0.30 

Sólidos totais, % 11.36±1.00 13.07±1.00 

 

11.05±0.91 12.88±1.14 

 

12.17±1.17 

Uréia, mg/dL 15.60±1.96 12.90±1.83 

 

13.12±2.66 13.02±2.75 

 

13.72±2.53 

CCS, mil/mL* 59.12 44.62 

 

72.80 158.88 

 

90.90 

SCS** 2.28±1.47 1.84±1.26 

 

2.54±1.54 3.67±1.09 

 

2.51±1.48 

*Média geométrica;  ** SCS = log2 (CCS/100) + 3, conforme Shook (1993). 249 

 250 

A Tabela 3, apresenta a composição de nutrientes dos tanques de expansão e do leite 251 

processado UHT. Estão de acordo com os requisitos (gordura min. 3,0% e proteína min. 252 
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2,9%) de composição mínima do regulamento técnico de identidade e qualidade de leite cru 253 

refrigerado do Ministério da Agricultura (Brasil, 2011) e de acordo com o parâmetro (gordura 254 

min. 3,0%) do regulamento de identidade e qualidade do leite UHT (Portaria nº 146/1996). 255 

Houve diferença significativa para análise de lactose do leite colhido de tanques no período de 256 

inverno e verão, possivelmente devido a melhor qualidade nutritiva da alimentação. Na 257 

literatura também foi relatada essa mesma diferença sazonal, Noro et al., (2006) verificaram 258 

maior teor de lactose (4,6%) no mês de agosto (inverno) e o menor (4,46%) no mês de março 259 

(verão).  260 

 261 

Tabela 3 – Médias e desvio padrão (±) de composição de nutrientes (%) nos tanques de 262 
expansão e no leite processado UHT, nos períodos de inverno e verão. 263 

Parâmetro 

Inverno Verão 

 

Média 

Tanques UHT 

 

Tanques UHT 

  

 

N 16 12 

 

16 12 

  

 

Gordura, % 3,63±0,40 3,21±0,30 

 

3,30±0,38 2,99±0,18 

 

3,36±0,77  

Proteína, % 3,11±0,19 2,90±0,26 

 

3,10±0,18 2,82±0,30 

 

3,08±0,37  

Lactose, % 4,97±0,50a 4,79±0,29ab 

 

4,53±0,11b 4,83±0,16ab 

 

4,66±0,30  

Sólidos totais, % 12,52±1,13 12,18±1,40 

 

11,91±0,50 12,50±0,69 

 

12,17±1,17  

*Médias com letras diferentes na mesma linha diferem no teste Tukey à 5%. 264 
 265 

A Tabela 4, apresenta a análise de variância da concentração de melatonina no leite de vacas. 266 

Pode-se verificar que houve efeito significativo (p=0.005) da interação de estação 267 

(INVERNO-VERÃO), nível de produção (ALTA-BAIXA) horário de coleta (NOITE-DIA), 268 

no qual o leite coletado durante o inverno, na ordenha da noite e em vacas de baixa produção 269 

apresentou concentração média de 21,93±11.06 pg/mL de leite. Não houve efeito de interação 270 

entre estação e nível de produção (p=0,40) e, também, entre nível de produção e horário de 271 

coleta (p=0,29). 272 

 273 
Tabela 4 – Médias e desvio padrão (±) de concentração de melatonina (pg/mL) no leite de 274 
vacas conforme estação do ano, nível de produtividade e horário de coleta. 275 

 
 Produtividade 

 
Horário de coleta 

  
Estação  Alta produção Baixa produção 

 
Noite Diário 

 
Média 

n  60 60 
 

60 60 
  

Inverno  12.71±5.47A 15.08±10.50A 
 

19.07±8.82aA 8.72±3.13bA 
 

13.89±8.38A 

Verão  7.50±3.90B 8.41±2.92B 
 

10.67±2.45aB 5.24±1.71bB 
 

7.95±3.45B 

Média  10.10±5.40* 11.75±8.34* 
 

14.87±7.69a 6.98±3.05b 
  

Médias seguidas de letras minúsculas e maiúsculas diferentes na mesma linha e coluna, 276 
respectivamente, diferem à 5% no teste F; *P=0.06 277 
 278 
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A concentração de melatonina nas vacas o teor máximo individual dos animais foi de 41,94 279 

pg/mL (tratamento inverno, vacas de baixa produtividade, leite da noite) e o teor mínimo 280 

individual foi de 2,69 pg/mL (tratamento verão, vacas de alta produtividade, leite total do 281 

dia). 282 

O teor de melatonina em relação a produtividade não foi significativo (p=0,059), entretanto 283 

tendeu ser maior na baixa produção (11,75 pg/mL) do que na alta produção (10,10 pg/mL), 284 

possivelmente devido ao efeito diluidor da elevada produção de leite.  285 

Asher et al. (2015) realizaram pesquisa utilizando vacas Holandesas israelenses e ordenha as 286 

04:30h encontraram concentração de melatonina de 30,70 pg/mL no leite da noite totalmente 287 

escuro (5,08 lux) e o leite da noite com baixa iluminação artificial (105 lux) foi de 17,81 288 

pg/mL. Considerando o baixo número de horas (05-06h) totalmente no escuro do presente 289 

trabalho, e também o fato de que as vacas ficaram com iluminação de lâmpadas (02-04h) 290 

horário em que há maior pico de produção de melatonina, o resultado obtido de 14,87 pg/mL 291 

está em concordância com a literatura. 292 

Além disso, Asher et al. (2015) observaram que a iluminação da noite também influenciou as 293 

concentrações de melatonina no leite durante o dia. Vacas totalmente no escuro apresentaram 294 

maior concentração do hormônio quando comparadas com iluminação (5,36 e 3,30 pg/mL, 295 

respectivamente).  296 

Os dados corroboram com os valores encontrados no presente estudo, em que se observa um 297 

valor para a concentração de melatonina diária maior no inverno (8,7 pg/mL) do que no verão 298 

(5,2 pg/mL), já que no inverno as vacas ficam mais tempo expostas ao período escuro. 299 

Milagres et al. (2013) realizaram estudo em (Viçosa-MG) no outono e também observaram 300 

que o leite proveniente da ordenha noturna apresentou teor de melatonina de 39,43 pg/mL, 301 

enquanto o leite ordenhado durante o dia apresentou 4,03 pg/mL.  302 

No estudo de Eriksson et al. (1998), o maior teor de melatonina no plasma foi verificado nos 303 

meses de inverno (15 pg/mL durante o dia e 35 pg/mL durante a noite). Já nos meses de 304 

primavera esse aumento foi menos acentuado (15 pg/mL durante o dia e 27 pg/mL durante a 305 

noite), demonstrando o efeito da estação do ano na secreção de melatonina no leite. 306 

Gnann (2011) estudou e desenvolveu método para aumentar naturalmente a melatonina no 307 

leite de 4,57 pg/mL para 20,35 pg/mL, submetendo os animais a luz branca com 308 

comprimentos de onda 600 a 640 nm. 309 

Zarazaga et al. (2010), realizaram estudos utilizando espécie caprina e, também 310 

demonstraram que o leite de cabra proveniente da ordenha noturna apresentou maior teor de 311 

melatonina (65,6 pg/mL) que o leite ordenhado durante o dia (5,1 pg/mL). 312 
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Haigh (2003) desenvolveu técnica para aumentar a concentração de melatonina no leite que 313 

envolvem o uso de iluminação artificial de no máximo 50 lux (35 pg/mL). Valtonen et al., 314 

(2001) mostraram que é possivel aumentar a concentração de melatonina no leite apenas 315 

aumentando o tempo em que a vaca ficava no escuro. Com 12 horas de luz e 12 no escuro 316 

obteve teor de melatonina de 8,9 pg/mL, ja com 7 horas de luz e 17 no escuro a concentração 317 

aumentou para 56,4 pg/mL. 318 

A Figura 2, compara as concentrações de melatonina durante as estações de inverno e verão 319 

entre o leite cru, leite processado UHT e tanques de expansão.  320 

 321 
Figura 2 – Médias (colunas) e intervalo de 95% de confiança (linhas) da concentração de 322 
melatonina (pg/mL) no leite cru total diário de vacas (n=30/estação), nos tanques de 323 
expansão/resfriamento de 16 fazendas leiteiras no município de Castro-PR (n=16/estação) e 324 
no leite processado UHT de 12 marcas comerciais disponíveis à venda na cidade de Londrina 325 
(n=12/estação), durante as estações de inverno (junho/2015) e verão (janeiro/2016).   326 
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 327 

A concentração média encontrada no leite cru (6,98 pg/mL) ficou próxima à encontrada por 328 

Milagres et al. (2013) em ordenha às 15:00 h (4,03 pg/mL). 329 

No verão não houve diferença significativa de concentração de melatonina entre o leite 330 

colhido direto das vacas, no leite dos tanques de expansão e no leite UHT, fazendo concluir 331 

que o leite UHT possui as mesmas concentrações de melatonina do leite cru.  332 

Valtonen et al. (2005) avaliaram o efeito do leite com alta concentração de melatonina em 333 

idosos e concluiram que houve efeito sazonal da qualidade do sono nos idosos. Já no inverno 334 

houve diferença entre o leite cru e o leite dos tanques de expansão. O elevado valor de desvio 335 

padrão e a grande diferença entre concentração mínima e máxima de melatonina no leite das 336 

a 

b 

a

b 
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vacas demonstra que existiu grande variabilidade, podendo esta estar relacionada às 337 

características individuais (genética), diferenças de produtividade diária (alta x baixa 338 

produção) ou períodos de coleta (verão x inverno).  339 

A literatura relata que a presença ou ausência de luz é o principal fator determinante da 340 

síntese de melatonina, e no verão, o período entre nascer e pôr do sol, foi 2h 38min menor que 341 

no inverno. 342 

 343 

 344 

Conclusão 345 

As variáveis relacionadas com a iluminância, tais como o horário da ordenha e a estação do 346 

ano tem maior impacto na concentração de melatonina no leite. Os resultados obtidos 347 

permitem inferir que uma coleta diferenciada do leite da ordenha noturna ou início da manhã 348 

possibilita a sua comercialização como alimento funcional. Entretanto, a produtividade diária 349 

não altera significativamente as concentrações deste hormônio no leite.  350 

 351 

 352 

 353 

 354 

 355 

 356 

 357 

 358 

 359 

 360 

 361 

 362 

 363 

 364 

 365 

 366 

 367 

 368 

 369 

 370 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

 
 

A composição do leite cru e UHT entre inverno e verão estão de acordo com 

os parâmetros da legislação e da literatura. 

A concentração de melatonina em leite cru e UHT em relação as estações 

inverno e verão foi maior no inverno, devido menor fotopeirodo. 

Em relação ao horário de ordenha, as amostras da noite foram 

significativamente maiores em relação as amostras diárias e os valores observados 

na concentração de melatonina são inferiores a concentrações máximas relatadas 

na literatura.  

A concentração de melatonina no leite em relação a produtividade das vacas 

não houve efeito significativo, entretanto foi levemente maior no lote de baixa 

produtividade. 

Pelo fato da melatonina ser mais concentrada no leite proveniente das 

ordenhas noturnas, a coleta e o processamento diferenciado das ordenhas nesse 

período é uma prática relevante na obtenção de um produto alimentício funcional. 
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Material for publication should be submitted using the online submission system at 
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preparing your manuscript and access to track your manuscript through Peer Review. Submission of a 
manuscript will be taken to imply that it reports original unpublished work, that it is not under consideration 
elsewhere, and that if accepted by the Journal it will not be published elsewhere in any language without the 
consent of the Editors. You will be asked to confirm that you accept these conditions. Your manuscript will be 
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single Word document that incorporates all tables and figures. If we subsequently require higher quality 
original files of figures or images we will ask you for them. You will also have the option to submit 
supplementary files.  
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nutritional aspects of feed input through the biology of lactating animals and the mammary gland to milk 
quality, technological aspects of processed dairy products and healthy nutrition for the consumer. The focus 
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foods chain, starting with feeding-related research and ending with consumer-related.     
 

Types of manuscript and general considerations 
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Reviews and Editorials are published by invitation. Research Papers report innovative hypothesis-driven 
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Research Communications are shorter. In addition to international impact research, Research 
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Journal there is no categorisation by article type, which must be briefly stated in the first line of the summary. 
Page limits apply to all types of manuscript. These are reported as Text Equivalents (TEQ) where one word 
is one TEQ and each figure or table is 250 TEQ. Research Papers should be around 6000 TEQ and should 
include only figures, tables and reference citations that are essential to the understanding of the research 
objectives. Research Communications should be around 2500 TEQ and should include only one or two 
tables or figures and a maximum of around 10 citations. Manuscripts that exceed these recommendations 
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Reviews and Editorials  
These are invited, and separate guidance will be provided with the invitation. The Editors are always 
interested to receive suggestions for topics, with or without possible authors.  
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General style of all manuscripts 
Please consult the online guidance and refer to a recent issue to familiarize yourself with Journal 
conventions and layout. Attention to these and other details will speed publication. Manuscripts should be 
written in UK English using the spelling of the Concise Oxford Dictionary and should as far as possible be 
comprehensible to the non-specialist reader. They should be concise and focused on the scientific 
objectives. Research Papers and Research Communications must contain sufficient detail or appropriate 
cited methodologies to allow repetition of the work. Formatting should include double spaced and 
consecutively numbered lines, standard margins and an appropriate font of appropriate size. Do not 
hyphenate words at the end of a line unless a hyphen is to appear in the printed text.  
 

Layout of Research Paper manuscripts 
The manuscript should generally be divided as follows: 

 Cover sheet should give the title of the article, names of the authors each with one forename, 

together with their affiliations, a shortened version of the title suitable as a heading, and the name, 

address and email of the author to whom correspondence and proofs should be sent.  

 Summary, preferably not more than 300 words, should encapsulate the whole paper, showing 

clearly the new knowledge acquired. Individual results should not be given. The first line of the 

summary should identify the article as a Research Paper and present the objectives, preferably in 

the form of a hypothesis (eg This Research Paper addresses the hypothesis that…)  

 Keywords: up to 5 keywords may be supplied  

 Introduction should not have a heading. It should not contain a full review of the literature, but 

should help the non-specialist to understand why the subject of enquiry is interesting or important, 

why the authors have chosen the approach described and what the likely impact of the research will 

be. The objectives must be clearly stated, preferably in the form of a hypothesis. 

 Materials and Methods section should contain adequate descriptions of procedures or appropriate 

references; sources of all materials (including address, with postal code) and sources or strains of 

animals and microorganisms should be indicated. Do not give detailed descriptions of published 

methods; refer to the original publication. 

 Results should be as concise as possible, without repetition or inclusion of irrelevant material. 

Tables and illustrations should be used efficiently. All data reported must directly relate to the 

understanding of the research objectives. Supporting or confirmatory data should be presented 

separately as Supplementary Files. 

 Discussion should not repeat the results but discuss their significance. Refer to existing or accepted 

knowledge in the present tense and the authors' work in the past tense; the difference in tense 

should clearly show the authors' contribution. A separate conclusion is not necessary but authors 

should summarize their main conclusions briefly at the end of the Discussion. A combined Results 

and Discussion is acceptable but not preferred. 

 Acknowledgements of financial support, technical assistance and so on are given in a separate 

paragraph without heading. It is the responsibility of the authors to ensure that individuals or 

organizations acknowledged as providing materials or otherwise are willing to be identified.  

 References must be consistent and must use the style described below.  

 Tables and table legends, following the style described below. 

 Figure legends sufficient to allow the figure to be understood without reference to the text 

 Figures should be produced using an editable software and copied into the Word document. 

Please remember that the complete manuscript should be submitted as a single document.    

 
Layout of submitted Research Communication manuscripts 
In general, follow the same format and layout as for a Research Paper. The introduction will typically be 
shorter and the results and discussion are more likely to be combined into one section. The number of 
citations will be less, and presentation of data should be restricted to one or two figures and tables. Use of 
Supplementary Files for the presentation of supporting data is encouraged. The Summary should start with a 
sentence clearly identifying the article type and presenting the objectives (eg This Technical Research 
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Communication describes….)  

 
References 
Refer to a recent issue and ensure that your reference citations comply with Journal style. References should 
be given in the text as Brown & Jones (1987) or (Schmidt, 1985; Nakamura et al.1989); the first author with 
et al. is used for papers with three or more authors. Where necessary, papers are distinguished as Lenoir 
(1988a), (Litov et al. 1990a, b). When several references appear together in the text, cite them in 
chronological order, and alphabetically within years. The Reference list at the end of the paper, which should 
begin on a fresh page, is given in strict alphabetical order and uses the minimum of punctuation. Each 
reference should contain authors' names, with initials (in capitals), the year, the title of the paper, the name of 
the journal in full, the volume and the page range. Titles of articles originally published in another language 
should be given in English translation, and this indicated by the use of square brackets. References to books 
should include the town of publication and the publisher, with editor(s) and volume and edition number where 
appropriate. Unpublished work should be given in the text (use authors' initials and surname) and not in the 
Reference list. You are reminded that it is your responsibility to check all references. 
 

Data presentation 
Choose the most economical form of data presentation, remembering that this could include data presented 
briefly in the text. For investigative research, avoid large tables and figures that are comprised mainly of data 
that do not differ significantly between treatments. For descriptive research, consider the use of 
Supplementary Files for all apart from the most important observations.      
 
Tables 
Tables should be numbered and carry headings enabling them to be understood without reference to the 
main text. Any abbreviations should be defined. Each Table should be typed separately at the end of the 
main text, but their approximate position should be indicated by a marginal mark (eg Table 1 near here). 
Symbols for footnotes should avoid use of *, **, etc, which should be used to indicate levels of significance. 
 

Figures and Illustrations 
Figures should be numbered and the combination of figure and legend should be comprehensible without 
reference to the main text.  Figures must be prepared using an editable file format and then copied into the 
Word document. Data points should be indicated by clearly distinguishable symbols. Illustrations such as 
photographic images should be accompanied by a legend as above, with scale bars if appropriate. Colour 
figures and artwork submitted to the Journal will be published online free of charge. If you request colour 
figures in the printed version, you will be contacted by CCC-Rightslink who are acting on our behalf to collect 
Author Charges. Please follow their instructions in order to avoid any delay in the publication of your article.   
 

Colour reproduction 

To optimize the online colour reproduction, you will be given the opportunity to submit a colour graphic as 
either TIFF or EPS file, together with further instructions. It is your responsibility to ensure that any figures 
provided for colour online will reproduce well when converted to black and white for the print version. 

 

Statistical treatment 
Authors should, where possible, discuss their work with a statistician at an early stage and give attention to 
sample size. Individual results should not normally be given. The methods of statistical analysis should be 
clearly described; a suitable reference is adequate. Authors should make it clear whether they are quoting 
SED, SEM, SD, SE and so on. Any statement that two groups of values are different should be supported by 
the level of significance involved. Differences should not be claimed or implied if P> 0.05. 
 
Gene Sequences 
Original DNA sequences reported in the Journal must also be submitted to GenBank. Instructions can be 
found at http://www.ncbi.nim.nih.gov/Genbank/index.html 
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animal or human research, and there must be a clear statement detailing that compliance. 

 
Units 
SI and commonly-used non-SI metric units should be used whenever possible Solutions may be reported in 
terms of molarity (M) or as mol/l, providing there is consistency and no ambiguity. Give compositions based 
on mass or volume as (e.g.) mg/l or mg/kg and not percentage. Report all details of buffers etc that would be 
required for repetition. Normality should not be used.  

 
Microorganisms 
The organism should be described unambiguously, with genus, species and subspecies (if any) in italic and 
strain number or source in roman. Usage should conform to current international rules. Shortened forms or 
synonyms may be used after the first mention if desired. 

 
Chemical formulae 
These should be unambiguous. It is permissible but not required to use symbols for inorganic formulae. 
 

Enzymes 
The recommendations of the International Union of Biochemistry (Enzyme Nomenclature,1984, London: 
Academic Press) should be followed, and the EC number given where known. 
 

Other nomenclature, symbols, abbreviations and conventions 
Authors should consult a current issue for guidance. Useful information on biochemical nomenclature and 
permitted acronyms can be found in Biochemical Journal 169, 11-14 and on nutrient nomenclature in the 
British Journal of Nutrition. If authors use other abbreviations or acronyms, they should be defined at first 
mention, and their number restricted to ensure that the text is readable. Always use Arabic numerals with 
units; otherwise use words for 1-10 and figures for more than 10, (e.g. 3 weeks, three cows, 34 sheep) but 
avoid mixed lists. Time should be given by the 24 h clock, e.g. 14.15, without h or hours. 
 

Revision of papers 
If a paper is returned to authors for possible amendment or revision, a period of 4 months will normally be 
allowed. The editors are ready to consider a revised or rewritten paper at any time, but after 4 months it will 
be considered a new paper and given a new submission date. 
 

Proofs 
Authors will be advised when to expect proofs, which should be returned without delay following the 
instructions supplied at the time. Proofs are sent for the correction of any printer's or editorial errors, not for 
addition of new material or revision of the text. Excessive alteration may have to be disallowed or made at the 
authors' expense, and may delay publication. Order forms for paid offprints are sent with proofs and should 
be returned directly to Cambridge University Press following the instructions supplied at the time.  
  

Cambridge Journals Language Editing Service 
Cambridge recommends that authors have their manuscripts checked by an English language native 
speaker before submission; this will ensure that submissions are judged at peer review exclusively on 
academic merit. We list a number of third-party services specialising in language editing and / or translation, 
and suggest that authors contact as appropriate. Use of any of these services is voluntary, and at the 
author’s own expense.  
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=8728&level=2&menu=Authors&pageId=3608   
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