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Introdução
Os critérios de qualidade do leite, exigidos pela atual legislação brasileira forçam os
produtores de leite a serem mais rigorosos nos procedimentos adotados em relação a
seleção e ao manejo de seus rebanhos. A indústria, por sua vez, está tornando-se mais
exigente em relação ao aspectos de qualidade do leite a ela entregue. Os teores dos
componentes do leite, embora determinados geneticamente, podem ser alterados através das
dietas. Um dos fatores limitantes mais importantes é o custo de produção, que é composto
basicamente pelo custo com a dieta dos animais. Desta forma a qualidade do leite depende
diretamente do estímulo da indústria por intermédio do preço pago pelo litro de leite ao
produtor.
Material e Métodos
Foram analisados 43.028 registros de amostras de leite coletadas em tanques resfriadores de
5.122 proprieda des, oriundos do Banco de Dados do Serviço de Análise de Rebanhos
Leiteiros da Universidade de Passo Fundo, no período de maio de 1998 a abril de 2001. Os
dados foram estratificados em níveis com base no volume de leite entregue mensalmente à
indústria e coletado a granel com o caminhão-tanque na unidade produtora. Foram
agrupados no Nível 1 (N1), as propriedades que entregam até 3.000 litros de leite/mês (78%
do total de amostras coletadas) e no Nível 2 (N2), as propriedades que entregam mais de
3.000 litros de leite/mês (22% do total de amostras coletadas). O valor econômico dos
componentes do leite foi determinado através de uma função de lucro, obtida pela diferença
entre a receita e a despesa para produção de um quilograma da característica. Para
determinação da receita utilizou-se o programa de pagamento por qualidade implantado por
uma empresa laticinista do Rio Grande do Sul. O custo variável de produção de leite
(anual) para os respectivos níveis de produção foram obtidos através de equações de
regressão formadas a partir de planilhas de custos de propriedades incluídas no programa
de pagamento por qualidade. A determinação da fração do custo imputada aos componentes
foi baseada na necessidade calórica para produção de uma unidade da característica,
descrita pelo NRC (2001). Os dados de qualidade foram analisados utilizando-se o pacote
estatístico SAS (1996).
Resultados e Discussão
Os teores médios e respectivos desvios-padrão para gordura e proteína obtidos foram
3,52% ± 0,57 e 3,11% ± 0,19, para o Nível 1 e 3,56% ± 0,52 e 3,10% ± 0,18, para o Nível
2. Independentemente do nível de produção, estes valores foram inferiores aos obtidos por
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BAJALUK et al. (1999), ALMEIDA et al. (1999) e RIBAS et al. (1999), respectivamente,
para as raças Holandesa, Pardo-Suíça e Jersey, no estado do Paraná. Os valores
econômicos, em reais, para cada quilograma de gordura, proteína e volume foram,
respectivamente, 0,034, 0,213 e 0,178, para o Nível 1 e -0,421, -0,045 e 0,147, para o Nível
2 de produção. Esta diferença está relacionada ao custo de produção por quilograma de
leite, aproximadamente 40% maior para o Nível 2, em relação ao Nível 1. Os valores para o
Nível 2 foram semelhantes aos obtidos por MADALENA (1999), em Minas Gerais, que
relata custos de produção por litro de leite, também, bastante elevados.
Conclusões
Os níveis de produção geraram diferentes valores econômicos para os componentes do
leite, em função dos custos de produção por unidade de produto.
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