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Os atributos geográ�cos relacionados à 

localização dos rebanhos e seus indicadores de 

qualidade composicional e higiêncio-sanitária 

do leite podem ser explorados em termos 

geoestatísticos para análise e identi�cação de 

áreas com características geográ�cas semelhantes 

e providas de correlação espacial para variáveis de 

interesse. O objetivo do presente estudo foi analisar 

a viabilidade da análise espacial para avaliação 

de indicadores de qualidade composicional e 

sanitárias do leite nas bacias leiterias de Jaru e 

Ji-Paraná, Rondônia. 

O trabalho foi desenvolvido com informações 

sobre as coordenadas geográ�cas, teores de 

gordura e estrato seco desengordurado (ESD), 

medidas de controle e prevenção da mastite e 

de higiene no momento da ordenha, contagem 

de células somáticas (CCS) e contagem total 

de bactérias (CTB) de 217 rebanhos localizados 

no Estado de Rondônia. A área de estudo foi de 

25.088,40 Km2, localizada na microrregião de Ji-

Paraná. As amostras de leite dos rebanhos foram 

coletadas em frascos especí�cos e enviadas para 

o Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa 

Gado de Leite, Juiz de Fora, MG. A metodologia 

para realizar a determinação dos componentes foi 

por absorção de infravermelho médio. A análise 

geoestatística foi realizada segundo Vieira (2000) 

para avaliação da dependência espacial de acordo 

com os indicadores de qualidade composicional 

(gordura, lactose e estrato seco desengordurado). 

A dependência espacial para os indicadores de 

qualidade composicional do leite foi avaliada por 

meio de semivariogramas. Havendo dependência 

espacial, estimaram-se valores do indicador em 

estudo para os locais não amostrados dentro do 

espaço, sem tendenciosidade e com variância 

mínima, pelo método denominado Krigagem, para 

interpolação de dados. 

Os resultados mostraram que houve 

dependência espacial para a gordura e para 

estrato seco desengordurado (ESD). Foi observada 

uma dependência espacial fraca para esses 

componentes. Sugere-se que a dependência 

espacial fraca encontrada no estudo foi devido 

ao número de fazendas incluídas na pesquisa 

até o momento. Os mapas gerados no estudo 

mostraram as áreas com valores diferenciados 

para os indicadores de qualidade composicional 

do leite. Estes mapas poderão ser utilizados 

pelas indústrias de laticínios para de�nição de 

políticas voltadas para a melhoria da qualidade 

composicional do leite, no planejamento e tomada 

de decisão para o setor. Os resultados mostraram 

que houve dependência espacial moderada 

para contagem de células somáticas (CCS) e 

contagem total de bactérias (CTB). Sugere-se que 

a dependência espacial moderada encontrada no 

estudo foi devido ao número de fazendas incluídas 

na pesquisa até o momento. Os mapas gerados 

no estudo mostraram as áreas com valores 

diferenciados para os indicadores de qualidade 

higiênico-sanitária do leite. A análise espacial 

dos indicadores de qualidade higiênico-sanitárias 

do leite mostrou ser uma ferramenta viável para 

avaliar a variação de CCS e CTB entre áreas de 

uma mesma região. Foi identi�cado que o número 

de ordenhas estava associado com CCS acima de 

600.000 células/mL. Para CTB acima de 600.000 

UFC/mL estavam associados utilizar água não 



tratada e não tratamento dos casos clínicos 

de mastite. Ressalta-se que todos os rebanhos 

que possuíam água tratada apresentaram CTB 

inferior a 600.000 UFC/mL. Estes mapas poderão 

ser utilizados pelos órgãos governamentais na 

de�nição de políticas voltadas para a melhoria da 

qualidade do leite, no planejamento e tomada de 

decisão para o setor.
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As informações geradas por meio de mapas 

de qualidade composicional do leite poderão ser 

utilizadas pelas indústrias de laticínios do país 

para de�nição de políticas e estratégias gerenciais 

visando identi�car as áreas de maior incidência dos 

teores de gordura e estrato seco desengordurado 

(ESD). A informação de cunho estratégico gerado 

por meio de mapas de qualidade higiênico-

sanitária do leite poderá ser utilizada na tomada 

de decisão pelo setor público e privado do Estado 

de Rondônia. Estes mapas poderão ser utilizados 

para identi�cação de áreas com altas CCS e CTB 

e com informações adicionais, como os fatores 

associados a altas CCS e CTB, poderão auxiliar na 

de�nição de políticas voltadas para a melhoria da 

qualidade higiênico-sanitária do leite.
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