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RESUMO 

 

O rebanho bovino brasileiro em 2015 era de 215,2 milhões de cabeças, porém no 

mesmo período houve queda de 5,5% no número de vacas ordenhadas, afetando a produção 

de leite. Desde o ano de 2014 a região Sul ocupa a primeira posição no ranking das grandes 

regiões, sendo responsável por 35,2% da produção nacional. O Rio Grande do Sul aparece na 

segunda colocação entre os estados com 13,3% do total nacional. O objetivo do estudo foi 

avaliar a influência do mosto de uva sobre as características organolépticas e microbiológicas 

do leite, buscando uma alternativa de baixo custo para a introdução na dieta de vacas leiteiras.  

O presente projeto foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Profissional Dom Pedrito 

no município de Dom Pedrito – RS. Avaliou-se a influência da utilização do substrato de uva 

em uma vaca Jersey e outra holandesa. O mosto foi ministrado por via oral na dose de 100 ml 

por animal. Utilizou-se outra vaca da raça Jersey como testemunha. Foram coletadas duas 

amostras de leite por animal antes de ministrar o substrato e outra depois na vaca teste. 

Coletou-se uma amostra do leite da vaca Holandesa e Jersey respectivamente, antes de 

ministrar o substrato obteve 4.300 e 10,200 de UFC (unidade formadora de colônia). O 

número de UFC limite aceitável de qualidade do leite 100.000 UFC/ml. A vaca holandesa, 

após receber a alimentação do substrato da uva Itália resultou em 36.000 UFC/ml, já a vaca 
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Jersey resultou em 28.000 UFC/ml no leite. Observou-se que com o uso do substrato da uva 

Itália como uma alternativa de complementação de alimentação de bovinos de leite, não 

alterou as características organolépticas e a qualidade microbiológica do leite dos bovinos da 

EEEPDP. Analisou-se que o uso deste pode contribuir com o desenvolvimento leiteiro e o 

desenvolvimento econômico das famílias de nosso município. 

 

Palavra-chave: Bovino, produção de leite, uva Itália.  
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