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RESUMO
Apesar do atual e expressivo crescimento da cadeia produtiva leiteira, em busca da quantidade e qualidade do leite
produzido, vários pontos desta cadeia ainda merecem atenção, como é o caso do manejo do leite de descarte. Leite de
descarte é um leite não comercializável, rejeitado pela indústria, em função de doenças como a mastite, tratamento com
antibióticos,  problemas sanitários,  ou  colostro  ou leite  de transição.  Este  leite  representa  perda  econômica  para  o
produtor e um problema de resíduo na fazenda.  Para evitar esta perda vários produtores fornecem este leite para outros
animais, para bezerras ou descartam no meio ambiente, contudo estas medidas não são indicadas. O objetivo desta
pesquisa foi caracterizar as principais formas de destinação do leite de descarte em propriedades leiteiras da região
noroeste do Paraná. Este estudo foi conduzido entre outubro/2016 a julho de 2017 e foram coletados os dados em dez
propriedades de produção de leite. Para obtenção dos dados, foram empregadas três questões norteadoras: 1) definição
de leite de descarte para o produtor; 2) destinação do leite de descarte adotada na propriedade; 3) percepção se o
destino empregado é correto ou não, cabendo justificativa. Os resultados mostraram que a maioria dos produtores tem
conhecimento sobre os tipos de leite considerados leite de descarte e a principal forma de destinação observada é o
fornecimento deste leite para as bezerras, contudo, desconhecem os prejuízos desta prática para os animais.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento de bezerras; Leite residual; Vacas de leite. 

1 INTRODUÇÃO

O mercado consumidor de leite está cada vez mais exigente, por isso, o mercado produtivo
desta cadeia enfrenta desafios produtivos e ambientais, buscando quantidade associada a qualidade
do produto produzido. O Brasil ocupa a quarta posição de maior produtor de leite mundial, sendo o
Paraná um estado de destaque, ficando na terceira posição do ranking brasileiro (IBGE, 2014).

Sabendo que este mercado é crescente, os produtores de leite investem em sua produção,
tanto  na  quantidade  quanto  na  qualidade.  Atualmente,  alguns  laticínios  ofertam  um  bônus
econômico para o produtor que concede um leite de melhor qualidade, sendo um estímulo para os
produtores.

Contudo,  como em outras cadeias produtivas,  podem surgir  nos rebanhos doenças como
mastite, tristeza parasitária, problemas de casco, casos de cetose, acidose, dentre outras doenças
que requerem tratamentos farmacológicos. A instituição destes tratamentos resulta na presença de
resíduos destes fármacos no leite,  impedindo sua comercialização e o consumo humano. Desta
forma, este leite proveniente de vacas submetidas a tratamento farmacológico, principalmente com a
utilização de antibióticos,  bem como o leite  com excesso de colostro  ou o leite  de transição é
denominado Leite de Descarte.

Outras situações também geram o leite de descarte, como a incorreta limpeza de tetos, dos
equipamentos, testes de mastite, pré-dipping e pós-dipping, que se não forem conduzidos de forma
adequada levam à contaminação do leite, resultando em seu descarte.

Leite de descarte é leite não comercializável, rejeitado pela indústria, seja por doenças como
a mastite e por outro motivo de tratamento com antibióticos, ou ainda por problemas sanitários,
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como a falta de higiene. Este leite além de representar uma séria perda econômica para o produtor
torna-se também um problema de resíduo na fazenda, pois não deve ser descartado no ambiente
(SILANO; SANTOS, 2016).

Como forma de destinação para este leite,  muitos produtores fornecem este leite para as
bezerras  em fase  de  aleitamento,  contudo  esta  prática  não  é  aconselhável  em função  da  alta
concentração  de  resíduos,  podendo  aumentar  o  risco  de  resistência  bacteriana  em  bactérias
intestinais e a transmissão de bactérias causadoras de mastite para as bezerras em crescimento
(TELLES, 2016; MARTINS, 2017). 

Carvalho et al. (2016) afirmaram que o fornecimento de leite de descarte pode gerar vários
problemas futuros aos animais,  dentre eles,  destaca-se o favorecimento ao desenvolvimento de
diarreia  causada,  principalmente,  pela  transmissão  das  bactérias  E.  Coli,  Streptococcus e
Staphylococcus, que se encontram no leite com mastite, resultando em menor ganho de peso diário
das bezerras.

Desta forma, para que o fornecimento deste leite para outros animais seja viável, cuidados
devem ser adotados, por exemplo, não fornecer o leite de descarte para bezerros nos primeiros dias
de vida, pois a parede intestinal é mais permeável às bactérias causadoras de doenças e não utilizá-
lo se ele apresentar presença de sangue, se estiver aquoso ou com excesso de grumos. Diluir o leite
da primeira ordenha após o tratamento com antibiótico em leite sem antibiótico, buscando reduzir a
carga do princípio ativo. Outra opção é a pasteurização a 72ºC por 15-20 segundos ou 65°C por 30
minutos ou a formulação de silagem do leite a ser usado para o aleitamento das bezerras. Tanto a
pasteurização como a silagem reduz o risco de transmissão de agentes causadores de doenças. 

O objetivo  desta  pesquisa foi  caracterizar  as principais  formas de destinação do leite  de
descarte em propriedades leiteiras da região noroeste do Paraná.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi conduzida entre os meses de outubro/2016 a julho de 2017. Para obtenção
dos dados foram visitadas dez propriedades de produção de leite, localizadas na região noroeste do
Paraná. 

Durante as visitas, foram coletados dados sobre a destinação empregada ao leite de descarte
e sobre o conhecimento dos produtores sobre este assunto. Para obtenção destes dados, foram
elaboradas  três  questões  norteadoras:  1)  Definição  de  leite  de  descarte  para  o  produtor;  2)
Destinação empregada na propriedade; 3) Percepção se o destino empregado é correto ou não,
cabendo justificativa. Os participantes foram instruídos quanto ao objetivo da pesquisa e, após o
aceite, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva, empregando-se o
programa Microsoft Office - Excel.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados sobre o conhecimento dos produtores sobre a definição de leite de descarte
mostraram que a maioria (90%) conhece a definição (Gráfico 1). Estes produtores mostraram ter
conhecimento  sobre  os  tipos  de  leite  que  devem  ser  descartados,  ou  seja,  colostro,  leite  de
transição,  leite  com resíduos químicos e  tem noção  de que este  leite  não  deve seguir  para  o
resfriador juntamente com o leite saudável e também sabem que os laticínios não podem aceitar
este tipo de leite.
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Sabem o que é leite de descarte Não sabem o que é leite de descarte

Gráfico 1: Porcentagem de produtores que conhecem a definição de leite de descarte
Fonte: Dados da pesquisa

O restante dos produtores (10%) não tem conhecimento sobre os tipos de leite  que são
considerados leite de descarte, se restringindo apenas a questão da rejeição dos laticínios quanto ao
recebimento deste produto. Estes mesmos produtores também evidenciaram falta de conhecimento
sobre  até  qual  o  momento  correto  o  leite  de  vacas  pós-parto  deve  ser  descartado,  sobre
higienização das ordenhas, dos tetos, das teteiras e limpeza e desinfecção do circuito de ordenha.  

Os dados referentes à destinação do leite de descarte (Gráfico 2) mostraram que a maior
parte dos produtores (80%) adota a prática de fornecimento para os animais, principalmente para as
bezerras  em fase  de  aleitamento.  Outros  produtores  (10%)  adotam a  pasteurização  do  leite  e
entendem a importância desta prática, considerada uma ótima opção em função da redução da
carga de bactérias patogênicas,  contudo,  estes  produtores promovem a pasteurização em suas
próprias casas, em função dos altos custos de envio e pasteurização nos laticínios. De fato, é sabido
que uma das melhores opções para o descarte é a pasteurização (REHAGRO ENSINO, 2017).
Verifica-se, portanto, a necessidade de um estudo, junto aos laticínios, sobre um valor econômico
mais acessível para os produtores promoverem esta destinação.

Fornece para 
Animais; 
80,00%

Descarte no 
Meio 
Ambiente; 
10,00%

Pasteurizaçã
o; 10,00%

Fornece para Animais
Descarte no Meio 
Ambiente
Silegem do Leite
Pasteurização
Diluição com leite 
saudável

Gráfico 2: Formas de destinação do leite de descarte residual nas propriedades (%)
Fonte: Dados da pesquisa
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A minoria dos produtores (10%) descarta o leite no meio ambiente em situações quando a
quantidade é pequena ou se não há animais para consumir este leite, entretanto, verificou-se que
estes produtores desconheciam totalmente a gravidade da poluição gerada em função desta prática.
Esta ação não é aconselhável, pois resulta em poluição ambiental, com um potencial poluente de,
cerca  de,  cem  vezes  maior  que  o  lixo  doméstico.  Este  tipo  de  descarte  além  de  gerar  odor
desagradável, compromete a estrutura físico-química do solo e polui as águas (COSTA et al., 2017).
O descarte de leite ao meio ambiente se constitui num dos principais poluentes das indústrias de
laticínio.  Para  sanar  este  problema  sob  o  ponto  de  vista  ambiental,  existem  aterros  sanitários
próprios para este tipo de descarte, mas, em função dos custos, geralmente não são empregados. 

Nenhuma das propriedades pesquisadas adota a prática de diluição do leite descarte em leite
saudável (0%) ou a silagem (0%).

A avaliação da percepção e/ou conhecimento sobre se a forma de destinação empregada é
correta ou não mostrou que, do total de produtores que ofertam o leite de descarte aos animais, 30%
tem conhecimento dos malefícios desta técnica e justificam este emprego baseados em questões
econômicas (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Porcentagem de produtores que conhecem ou não os prejuízos da oferta do leite de
descarte para os animais
Fonte: Dados da pesquisa

A oferta do leite de descarte para os animais deve ser criteriosa, a fim de não prejudicar a
saúde e o desempenho dos mesmos. Por isso, é imprescindível que a adoção de cuidados como,
identificar o leite de descarte, para evitar a sua mistura com o leite saudável; diluir o leite da primeira
ordenha  após  utilização  do  antibiótico  em  leite  sem  antibiótico,  pois  este  leite  contém  grande
quantidade do princípio ativo; não fornecer leite de descarte para bezerros nos primeiros dias de
vida, em função da maior permeabilidade na parede intestinal que estes apresentam; fornecer leite
de descarte ou residual de mastite para bezerras individualmente, a fim de evitar a transmissão de
agentes causadores de mastite em novilhas e fornecer leite de vacas em bom estado de saúde, ou
pasteurizar o leite residual, a fim de evitar a transmissão de agentes causadores de doenças futuras
para estes animais (REHAGRO ENSINO, 2017).
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4 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que, a maioria dos produtores tem conhecimento
sobre os tipos de leite considerados leite de descarte. 

A principal forma de destinação observada é o fornecimento deste leite para as bezerras,
além disso, a maior parte dos produtores desconhece os malefícios desta prática para os animais.

Com relação à problemática “leite de descarte”,  considera-se imperativo a orientação e a
divulgação, entre os produtores, sobre a adoção de melhores cuidados sanitários, boas práticas de
higiene,  dentre  outros  fatores,  que  reduzem os  casos  de  enfermidades,  sobretudo  de  mastite,
evitando ou reduzindo assim a geração do leite de descarte. Por outro lado, o colostro e o leite de
transição, que se constituem em leite de descarte natural no processo produtivo, devem ter um
manejo de descarte correto e estas práticas carecem de divulgação junto aos produtores.
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