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RESUMO
O objetivo do trabalho foi definir o melhor

método de armazenamento e horário de análise
para determinação do teor de cálcio iônico no leite
bovino. O experimento foi desenvolvido na
Embrapa Clima Temperado - Pelotas/RS.  Foram
utilizadas amostras de leite de oito vacas Jersey
em lactação. O leite foi coletado individualmente e
armazenado segundo três métodos diferentes,
denominados: com vácuo (CV); sem vácuo -
individual (SVI); sem vácuo - único (SVU). Primeiro,
em 9 tubos de ensaio com vácuo; segundo, em 9
frascos de plástico com tampa, com leite suficien-
te para apenas uma dosagem; e o último, em frasco
plástico com tampa, com leite suficiente para
todos os horários de análises. O teor de cálcio
iônico do leite foi medido por potenciometria, em 9
horários: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 e 48 horas pós-
ordenha. Houve interação método*hora (p= 0,0008)
e os teores médios de cálcio iônico obtidos com os
três métodos foram 0,0840; 0,0956 e 0,1271 g/l
para os métodos CV, SVI e SVU, respectivamente.
Conclui-se que o método de armazenamento e o
horário de análise influenciam os níveis do cálcio
iônico do leite bovino. Na impossibilidade de rea-
lizar análise imediatamente após a ordenha;
sugere-se a utilização de tubos com vácuo ou
frascos com tampas bem fechadas.

SUMMARY
This trial aimed to compare different forms of

milk samples storage and time post milking of
analysis upon ionic calcium content of the milk.
This trial was conducted at Embrapa Clima
Temperado, Pelotas, RS. Milk samples from eight
lactating Jersey cows were used. Milk was
collected individually and stored according the
following methods: WV, with vacuum, one tube
per analysis time; WVI, without vacuum, one tube
per analysis time; WVU: without vacuum, one tube
for all analysis. The first method was performed
with nine vacutainer tubes, the second  with
covered plastic flasks and the third with one
covered plastic flask. Ionic calcium content was
measured with potenciometric method immediately
after the morning milking, at each two hours until
12 hours post milking, at 24 and 48 hours post
milking. Ionic calcium contenst of milk samples
significant interaction between method and time of
analysis was detected (p= 0.0008). Average ionic
calcium content were 0.0840, 0.0956 and 0.1271
g/l, for methods WV, WVI and WVU, respectively.
It might be concluded that storage methods and
time of analysis affect ionic calcium contents of
bovine milk. If immediately post milking analysis is
not feasible, we suggest the utilization of vacu-
tainer tubes or covered common plastic flasks.

NOTA BREVE
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INTRODUÇÃO

A instabilidade do leite apresenta
algumas características regionais, como não
apresentar acidez titulável elevada (acima
de 18ºD), permanecer com pH normal (6,6-
6,8), negativo no teste da fervura, além do
resultado positivo ao teste do álcool. Este
tipo de leite foi denominado como LINA
(leite instável não ácido) por Zanela (2004).
Muitos pesquisadores vêem associando
esta falta de estabilidade ao teste do álcool
com muitos outros fatores como pH do meio,
temperatura, força iônica ou balanço de sais,
especialmente a concentração de cálcio
iônico e fosfatos (Barros et al., 1999; apud
Lin et al., 2006). O teor do cálcio iônico no
leite varia com  o tempo de armazenamento
do leite após a ordenha (Barros et al., 2000).
O objetivo do trabalho foi definir o melhor
método de armazenamento e horário de
análise para determinação do teor de cálcio
iônico no leite bovino.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no período
de agosto a setembro de 2005, no Sistema de
Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária
Leiteira (SISPEL) da Embrapa Clima
Temperado, no município do Capão do
Leão/RS, Brasil. As vacas foram avaliadas
quanto à ocorrência de mastite clínica pelo
teste da caneca e mastite subclínica pelo
CMT (Califórnia mastitis test) durante o
período experimental.

Foi coletado leite individualmente e
armazenado em três formas. Primeira, em
frasco plástico com tampa de rosca sem
vácuo, com leite suficiente para todos
horários de dosagem (SVU). Segunda, em 9
frascos plásticos com tampa de rosca sem
vácuo, com leite suficiente para apenas uma
dosagem (SVI) e por último, em 9 tubos de
vacutainer (CV). O cálcio iônico foi determi-
nado por potenciometria (Barros et al., 1999).
O potenciômetro contou com eletrodo de
íon seletivo para cálcio e outro eletrodo de

referência, da marca Orion, com leitura direta
em g/l.

Para a sensibilização dos eletrodos
mergulhou-se por no mínimo 4 horas em
solução de Ca++ padronizada (10-2 M ou 100
ppm). Para calibração dos eletrodos
utilizaram-se soluções padronizadas prepa-
radas nas seguintes concentrações, a partir
de: 0,1 M Ca = 4 g/l Ca; 0,01M Ca = 0,4 g/l Ca
e 0,001M Ca = 0,04 g/l Ca. Em 10 ml de cada
solução acima foi adicionado 0,2 ml de ISA
(ionic strenght adjustor) - solução de ajuste
iônico de KCl. A técnica para determinação
do teor de cálcio iônico no leite bovino
consta de: 10 ml de leite e 0,2 ml de ISA,
homogeneização e posteriormente imersão
dos eletrodos na amostra.

As análises foram realizadas nos
seguintes horários de análise: 0, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 24, 48 horas após a ordenha.

O delineamento experimental foi o
completamente casualizado em parcelas
divididas no tempo, onde cada animal
representou uma repetição dentro de cada
horário. Foram atribuídos a variável mé-
todo de armazenamento (três níveis) às
parcelas e hora de análise do teor de
cálcio iônico (9 níveis) às sub parcelas,
com oito repetições cada. Os dados foram
analisados pelo programa estatístico - SAS
(2001), sendo submetidos à análise de
variância, considerando os efeitos de méto-
do, hora e interação método*hora; a
comparação das médias foi realizada segun-
do o teste DMS de Fischer em nível de 5%
de significância, para a comparação dos
métodos de armazenamento dentro de cada
horário e análise de regressão para verificar
o efeito simples do horário dentro de cada
método de armazenamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito de método (p<0,0001), in-
dicando que os valores de cálcio iônico
diferem significativamente entre os méto-
dos de armazenamento,  diferença significa-
tiva entre os horários de análise (p= 0,0001).
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Os valores de Ca++ não se mantêm constan-
tes nos referidos horários de análise e que
houve interação método*hora significativa
(p= 0,0008). Com relação ao efeito horário
de análise dentro de cada método de
armazenamento, observou-se diferença
significativa somente no método de
armazenamento SVU .

O leite armazenado pelo método SVU
apresentou os maiores teores de cálcio iônico
na maioria dos horários de análise, diferindo
significativamente dos demais métodos,
exceto nas 8 e 48 horas pós-ordenha (tabela
I). Esses resultados indicam a possibilidade
de maior exposição do leite armazenado pelo
método SVU com o ar, podendo ter
modificação na distribuição das cargas po-
sitivas e negativas.

Segundo Lin et al. (2006), diante do
efeito de algum fator (como mudança de pH,
temperatura, estocagem do leite) o cálcio e
outros minerais podem realizar trocas entre
as micelas de caseína e a fase aquosa para
restabelecer equilíbrio iônico, porém
algumas trocas podem ser rápidas e
reversíveis. Comparando os métodos CV e
SVI, verificou-se que o leite armazenado
pelo método CV apresentou os menores
valores numéricos de cálcio iônico em
praticamente todos os horários de análise,
exceto no horário medido logo após a

ordenha. Sugerindo que no caso do SVI,
mesmo sendo aberto somente no momento
de realização de análise, no momento da
coleta e armazenamento do leite pode ter
ficado ar dentro do frasco no momento do
fechamento, e com isso ocasionou trocas
iônicas. Entretanto, os valores médios do
cálcio iônico do método CV diferiram
estatisticamente do SVI apenas nas 6 e 12
horas após a ordenha.

Considerando os horários de análise, o
teor de cálcio iônico variou linear (p< 0,0001),
quadrática (p= 0,0146) e cubicamente (p=
0,0445) para os métodos SVU, SVI e CV,
respectivamente. A variação do teor de
cálcio iônico em função dos horários de
análise foram representadas pelas equações
y= 0,09 - 0,0025 h + 0,00017 h2 - 0,00000239
h3 e y= 0,083 + 0,002 h - 0,000031 h2, y= 0,11
+ 0,0011 h, respectivamente, para os méto-
dos CV, SVI, SVU.

Possivelmente essa variação linear do
cálcio iônico observada no método SVU
seja devida ao maior contato do leite com o
ar e conseqüente troca entre as formas quí-
micas do cálcio: ionizável, coloidal e solúvel.
O método SVU proporciona maior exposição
ao ar, pela vedação menos eficiente do fras-
co e por sua abertura em todos os horários
de análise, não sendo indicado seu uso.

Segundo Lin et al. (2003) o cálcio do leite

Tabela I. Teores médios de cálcio iônico nos métodos de armazenamento em cada horário
de análise após ordenha. (Mean ionic calcium concentration for each storage method and at each
analysis time after milking).

Método de Horário de análise
armazenamento 0 2 4 6 8

CV 0,0833b 0,0846b 0,0934b 0,0716c 0,0794b

SVI 0,0803b 0,0862b 0,0948b 0,0972b 0,0929b

SVU 0,1023a 0,1076a 0,1142a 0,1255a 0,1461b

 10 12 24 48  
CV 0,0863b 0,0668c 0,0956b 0,0968b

SVI 0,0991b 0,0992b 0,1099b 0,1035b

SVU 0,1236a 0,1195a 0,1446a 0,1625b  

abMédias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferiram significativamente (DMS Fischer α= 0,005).
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de vaca apresenta-se em três fases. Aproxi-
madamente 70% apresentam-se na fase co-
loidal, associado com fósforo na formação
do fosfato de cálcio, ligados às micelas de
caseína do leite. Cerca de 20% está na fase
solúvel, formando sais de cálcio; e o restan-
te na fase iônica, ou seja, íons de cálcio livre.
O equilíbrio entre as três fases de cálcio no
leite é muito importante para a estabilidade
do leite.

Barros et al. (1998, 1999, 2000) realizaram
análises aos 5 minutos e às 8 horas após
ordenha, no leite individual de 15 vacas da
raça Holandês para determinação do teor de
cálcio iônico. Os autores detectaram au-
mento significativo nos valores de Ca++
relacionados ao tempo de análise. Os valo-
res médios foram 30% mais altos no leite
analisado às 8 horas pós-ordenha. Os auto-
res concluíram que a mensuração do Ca++
deveria ser realizada imediatamente após
ordenha. Posteriormente, os autores
comparam os valores mensurados nos
horários imediatamente após a ordenha e 8
horas com 24 horas após a ordenha, e
verificaram que não houve diferenças no
valor do cálcio iônico medido às 24 horas em
relação às 8 horas pós ordenha. Os valores

obtidos imediatamente após a ordenha e 8
horas depois foram, respectivamente, 0,0974
e 0,1273 g/l. Nesse trabalho, os autores
acondicionaram as amostras de leite em re-
cipientes de plásticos de aproximadamente
25 ml para analisar posteriormente de forma
semelhante ao SVU do presente estudo.

Os resultados deste estudo estão em
concordância com Barros et al. (1998, 1999)
no que se refere apenas ao método SVU, e
neste caso, deve-se realizar a análise imedia-
tamente após ordenha. Mas, com relação
aos demais métodos, constatou-se que
poderia realizar análise do teor de Ca++ no
leite em qualquer horário de análise para os
métodos CV e SVI, sem mudanças significa-
tivas no valor do cálcio iônico em relação
àquele obtido no horário imediatamente
após ordenha.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o método de armazena-

mento e o horário de análise influenciam os
níveis do cálcio iônico do leite bovino. Na
impossibilidade de realizar análise imediata-
mente após a ordenha; sugere-se a utilização
de tubos com vácuo ou frascos com tampas
bem fechadas.
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