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Objetivo: Mensurar a qualidade do leite bovino in natura produzido por
agropecuaristas das cidades de Ipaba e Teixeira, Minas Gerais, utilizando-se alguns
dos parâmetros físico-químicos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, da
Pecuária e do Abastecimento (MAPA), entre o período de julho/2008 até maio/2010. 
 Metodologia: Nas análises do leite bovino cru, os parâmetros utilizados foram à
acidez titulável, testes qualitativos de cloretos e ensaios de densidade. Para
determinação do teor de acidez utilizou-se o método da titulação e a densidade foi
mensurada com a utilização de termolactodensímetro. Além disso, o teste sanitário de
cloretos implicou na aplicação do nitrato de prata e o cromato de potássio como
indicadores.  Os resultados obtidos nas análises de acidez titulável e de densidade
foram comparados com o disposto na instrução normativa nº. 51 de 18/09/2002, do
MAPA, que estabelece os requisitos de qualidade para o leite cru.
 Resultados: Em relação ao teor de acidez titulável, 100% e 90,9% das amostras dos
agropecuaristas de Ipaba e Teixeiras, respectivamente, apresentaram valores inferiores
aos mínimos aceitáveis. Podem-se citar como principais fatores que afetam a acidez
real do leite: a produção de leite, o momento da ordenha, o intervalo ordenha-análise, a
nutrição do gado leiteiro, a sanidade da glândula mamária, o estresse calórico e a
diluição do leite. Outro fator preocupante foram os resultados relativos ao exame
qualitativo de cloretos no leite. O cloreto é administrado ao animal na forma de cloreto
de sódio (sal), sendo próprio dos organismos bovinos. No entanto, não pode estar
presente no leite, sendo constatado resultado positivo em 27,3% e 11,8% dos ensaios
realizados no leite respectivamente de Ipaba e Teixeiras. Os testes relativos à
densidade do leite também denotaram não conformidades para todas as amostras. O
processo de ordenha e homogeneização das amostras foi acompanhada in loco, não
sendo observada a adição de água. Sendo assim, os resultados sugeriram deficiências
relativas à nutrição do gado bovino praticada nas localidades em estudo.
 Conclusão: Com base nos resultados obtidos relativos ao leite bovino produzido em
Ipaba e Teixeiras, conclui-se que ações devam ser pensadas e aplicadas em relação à
questão da dieta alimentar do gado bovino.  Acredita-se que os gestores públicos
devam investir na formação dos produtores agropecuários visando à saúde pública.
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