
De onde vem o 

II It It IIIt 	IIIi III I 	II III Illt Empa 

09073 
CNPGL 

2000 

FL-0 9073 

DE ONDE 

VEM o 
LErrE IÇ,> 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Presidente 

Fernando Henrique Cardoso 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 
Ministro 

Marcus Vinícius Pratini de Moraes 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
Presidente 

Alberto Duque Portugal 
Diretoria 

Dante Daniel Giacomeili Scolari 
Elza Angela Battaggia Brito da Cunha 

José Roberto Rodrigues Peres 

EMBRAPA GADO DE LEITE 
Chefe-Geral 
Duarte Vilela 

Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento 
Mário Luiz Martinez 

Chefe Adjunto de Comunicação e Negócios 
Matheus Bressan 

Chefe Adjunto de Administração 
Victor Ferreira de Souza 



Empa 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropeeuáris 

Embrepa Gado de Leite 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

ISSN 1516-7453 

Documentos N76 	 Setembro, 2000 

DE ONDE VEM O LEITE? 

Sérgio Rustichelli Teixeira 
Marlice Teixeira Ribeiro 

Pesquisadores da Embrapa Gado de Leite 

Embrapa Gado de Leite 
Área de Comunicação Empresarial - ACE 

Juiz de Fora - MO 



Embrapa Gado de Leite - ACE. Documentos, 76 
Exemplares desta publicação podem ser solicitados a: 
Embrapa Gado de Leite 
Área de Negócios Tecnológicos - ANT 
Rua Eugênio do Nascimento, 610- Dom Bosco 
36038-330 Juiz de Fora, MC 
Telefone: (32)249-4700 
Fax: (32) 249-4751 
e-mail: saccnpgl.embrapa.br  
home page: http//www.cnpgl.embrapa.br  

Tiragem: 10.000 exemplares 

Revisores 
Maurilio José Alvim 
Newton Luis de Almeida 
Desenhista 
Marcelo Rodrigues de Araújo 
Arte-final 
Cabaret Voltaire Design e Multimfdia 
Orientação Pedagógica 
Regina Márcia da Glória Durães 
Modestina Miranda Martina de Oliveira 

Agradecimentos 
A Nilson, Airdem, Rui, Roberto Teodoro, José Valente 

TEIXEIRA, S.R.; RIBEIRO, M.1 De onde vem o leite?. Juiz de Fora, MC: 
Embrapa Gado de Leite, 2000. 24p. (Embrapa Gado de Leite. 
Documentos, 76). 

Leite; Processamento; Qualidade; Produção. 
ISSN 151 6-7453 

2000 



tgio kufieh1ti Tixit 

MiHie Tixfra Rib&u 

DLÔ1D[ 

VEM o 
LErrE í,,, > 



N~estle 
Nossa v da tem vooe. 

E 
Gado de Leíte 



INTRODUÇÃO 

[ta é a hifória de um produto neo em nutniente para a aúde humana e que começa com 

o touro e a vaca, e, com a panticipaço do homem, chega àç eaa do eonumidora, apó cr 

transformado em divot-çog produto. 

Lte produto, o leite, ó muito importante para o bcm-otar do cn humano e para a economia do 

graii. Aç gnandc indútnia que fabricam çotvptp ç , ehoeolato, iogunte, queijos, 

dependem do 	7 milhõp-ç do litros do leite produzido todo o dia no paí. 

a 
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muitas a pp-ç-çoRg envolvida para granfir 

todos o dia do ano a qualidade do leite que 

chega à noa meca. Entre ea 	oa 

enconframo o-ç rp--çponçáveiç pela ordenha, 

pelo tranporte, pela fabrieaço doç produto 

derivado do leite, pela difribuiço e 

eomcreializaço dee produto. 

A pecuáriR leiteira braileira é uma atividade dc 

importneia fundamental pois, entre g produto 

agropeeurio, o leite é o terceiro em valor 

monctrio da produção. O rebanho bovino 

braileiro tem aproximadamente 170 milhões 

dc c-9beçwç e produz cerca de 21 bilhõe de litro 

de leite por ano. E um dog eineo mRioreg rebanho 

do mundo, representando cerca de 10% de todo gado 

bovino exitcnte no globo tcrretrc, porém produz 

rneno dc B% da produção mundial. 

Vamos à hifória. 



QUEM É A VACA ? 
Entre o aIiimai da natur -eza, 

exitern o que o e!vagen, 

como o macaco e o jaear. 

E og que ção domtieo, 

como o pato, o cavalo e a vaca. 

A maioria dog animais que 

c conhece, dorntíco ou 

clvagen, pode ct dividido 

em ovíparo (que põem ovo), 

corno o jacaté e o pato, e 

rnarnífeto, corno o homem, o 

cavalo, o macaco e a vaca. 

Se  ,lvag%  

41 	 - 

Og m2mífetog geralmente degenvolvem çeug  

filhotes dentro da bar - i-iga. Ao nageerem çe 

alimentam mamando o leite da mãe, daí o 

nome de mamífeo. A vaca à o mamífeto que 

produz rngiç leite. E dela o leite que bcbemo 

depoi que pirimoç de tomar o leite matei-no. 



A ÍAMIUA DA VA(!A 
A família da vaca é formada pot ela mema, pelo touro e pelo 

bczeio ou bezerra. Para que oeoita a getaço, à pi'eeio que 

e eeoUia um bom touw como pai. O bczeiw domoa nove mee 

paFa naeer. A vaca pueia ctat bem cuidada e alimentada, ou 

no tetá como fazer um bzeito nacc e eeec adio. 26 depois 

que o bczcuo naeo, ela começa a ptoduzir leite. 
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Vacas da Europa Vacas da Índia 

Mestiças 

O bovino tm du2g oigcn: cuwIói e indiana (zebuínio). [ntne a r2çRg que tm 

origem na EutopR, a mais conhecida é a I-1oIandca. k vaca dcta raça produzem mais 

leite, maç exigem mais cuidado porque vm dc um clima mais frio que o noo. 

A prineipai raça zp-buín,99 para produção de leite ção a Git e a euzer. [Ias gão mais 

reitente ao noo clima, porém produzem meno leite que wç holandca. Para 

aumentar a produção d2g vaea zebuína, o eriadore fazem ctuzimentog com a 

europia, gerando aim -9g mp- .çtiçgç mais produfiva e mai rcitente 	temperatura 

na maioria dgç negiõe braiIcira. 



A produção de Icíte 

o leita 6 produzido pala glândula mamtia chamada 

úbata, que tem rriuita elula ie ponçávéiç pala ua 

,cecteÇão. Lta gltiduIa tem rnuitRg pequana f-

bricag, 2Ç cúlulaa aaei'etoraa do leite. E neeeria a 

paagem de 200 a 500 Iitog da sangue pelo úbete 

paia Produzir um liDo de leite. 

A reponabilidade da quem Dabalha com 2 

ptoduço de leite 6 euidar bern da aúda da 

vaea, de Çuq higiene a de çu2 alimantaço, para 

que o leite chague ao eanumidor como um 

produto bom para alimantaço humana. 

A boa qualidade do leite dependa da vaea adia. 

Para produzir leite, importante que a vaea 

atajam tranqüila. 



Como go-gto dP, dit IgítÚ? 

eoto jue miriha tf 	ejam maagcada, 

pPIR mrnada do bezotro ou pp12ç mo 

do odonI- do, cm ambiente com águR, com o 

tuídog e movimp-ntoç próptioç de um local 

de odcnha. [ea coi-ç2ç mc ctimulam 

a produzir leite. 

Q uanclo meu dono mc trata com 

carinho e com euidado higiônieo, 

meu úbere e aprcenta 

crnpre audveJ e meu leite 

tem qualidade. 	1- 



Corno a vaea faz um t&fe de quMMe 

A aLimenfço da vaea também eoritibui paia a qualidade do leite que ela pi'oduz. 

O que a vaca come é transformado cm nutricnte fundimentRiç para que poa 

cr um aiiirnal RRudável, poa gerar outro bezerro ou bezerra e para dar leite. 

[la alimcnta-c principalmente de capim e gota muito quando ele é bem froeo 

e macio. A vaca tem prazer em dar leite. O estímulo do bezerro e do ordenhador 

faz com que 2 vaca libere o leite para o úbere e daí para a tetas onde 6 ordenhado. 



Como go fim o Icíte 'ç>  

O cuidRdoç n fiznda tm muit2 irif!uôriei 

para que o leite chegue bern para o eoriumidor. 

/ 

Quem trabalha eorn a vacag e com e leite 6 e 

te-qponçável para que nenhum defeito ocorra 

rio úbere, de modo que o leite tenha melhor 

qual idade para quem o compra. 
OFdPnha manual 

A ordenha (manual eu meer1iea) deve er 

feita em parada, com a teta himpa e eea; 

deve er realizada em um ambiente limpo, tranquilo, 

eco e longe de outros animai. Apóç a ordenha, o 

leite deve çer imediatamente resfriado, para no 

perder a qualidade de Rpug componentes 

(vitaminas, minerai, preteína, gordura, açúeare). 

 

Orc1nha meníca 



Corno o leito, -çai d49 f49zond2  

ehga lia casa do conurnido 

Indústria 
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locai-q onda ge eoinrun wçeg produto-ç  

Supermercado 	

111,  

Casa 

Padarias 
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Meu ptmodutoá   íiuito írnpottRntp- 

A Organização Mundial de 

saúde recomenda que o ei' 

humano deve eonumir 

216 1itro de Leite por ano 

na forma líquida ou por meio 

de eu derivado, corno queijo, 

iogurte, orvete etc. 

O adulto, para manter-e 

audvel, deve incluir o 

leite em ua alimentação 

ditia. No Emil, o eonuIno 

de quae 14-0 littoç de leite 

por habitante por ano. 

L pouco para um alimento 

to importante 

O idoo também neeeita 

fazer uo do leite no eu 

dia-a-dia, para repor a 

energia, a proteína e o 

eleio de eu organimo. 



O leite é o ilimento mi eornpkto qiu 

[k trri tudo de que 6 pteio para a 

eeourn P fietm audvi. 

ç',çtjIzç3, 
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A prtir do lèítp, podaff.9e 

produzir muita coiga 

Og di'ivdo do leitp gão impotrt eornkmrnto 

aIimnfu, oi 	tiqup-zR de gu eomoiço Riu& o 

creimnto p 9 rnrniufnço di çgúdp-do get humano. 
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Pot tIfon, catfa 

oti fax 
Embrapa Cada LeiI 

Pua [ugriio do Maeimento, 610 

Juiz de í:ora - MC 

C[P: 2602'-220 

Telefone: (22) 249-4700 

íax: (22) 249-4751 

Como obfm maíg írsfotmaç& 

-çobte a itividad kítím? 

A Embrapa Cado de Leite ó uma cmprea pública 

fcdeiaí, criada em 1976, para colaborar com Rç peoa 

que tm qualquer tipo de ligação com o setor leiteira. 

Atua cm todos oR etada do Rt,9çiI bucarido atender à 

neceçgiMP2 de cada região. Para e comunicar com a 

[mbrapa Cado de Leite, bata ligar para um do telefanc 

abaixo ou marcar uma viita para: conhecer a criação de 

gado leiteiro ou o experimcnto da pcquia, contratar 

cut-çog e palatra, utilizar o erviço de anlie de leite. 

[rifim, exitcm muitas oportunidada para trabalhar com 

a Lmbtapa Cada de Leite. 
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