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mensal ao produtor. Nesse contexto, a Raça Jersey possui elevado desempenho, pois produz um leite de elevada 
qualidade composicional. O objetivo deste trabalho foi mensurar a produção de sólidos dos animais participantes 
do concurso leiteiro da Raça Jersey e promover o controle leiteiro. O estudo foi realizado durante o concurso 
leiteiro da Raça Jersey na Fenasul 2014, em Esteio, RS. Participaram do concurso 4 vacas da categoria acima de 
36 meses. Os animais foram ordenhados 3 vezes/dia, às 06:00, 14:00 e 22:00 horas, com ordenhadeira tipo 
balde ao pé. A produção de leite foi registrada a cada ordenha. Após, o leite foi homogeneizado e foram coletadas 
amostras de leite individual de cada ordenha, com uma concha de cabo longo. As amostras foram conservadas 

animal/dia que foi acondicionada em um frasco contendo bronopol, refrigeradas e encaminhadas para o 
laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa Clima Temperado - LABLEITE, para avaliação da composição química 
por radiação infravermelha, de forma similar ao utilizado no controle leiteiro mensal dos rebanhos. O resultando 
da produção total de sólidos/dia do concurso foi calculado pela produção de leite x teor de sólidos totais. A vaca 
que apresentar a maior produção de sólidos é considerada a campeã leiteira de sólidos. A produção de leite 
diária dos animais foi em média 36,38 Kg, e os teores dos componentes sólidos médios foram: gordura = 3,97%; 
proteína bruta = 3,31%, lactose = 4,61% e de sólidos totais = 12,81%, resultando na produção média de 4,66 kg 
de sólidos/dia. A campeã leiteira de sólidos produziu 42,8 Kg de leite, com teor de sólidos de 12,36%, resultando 
na produção de 5,29 Kg de sólidos/dia. Esses resultados demonstram o potencial de sólidos que os animais da 
Raça Jersey podem produzir. A avaliação da qualidade do leite dos animas de elevado padrão genético, ou mesmo 
de animais do rebanho geral das unidades de produção, fornece subsídios para os produtores como: histórico 

baseada em dados reais; de forma a  produzir um leite de melhor qualidade e melhor remuneração, tendo em vista 
os sistemas de pagamento por qualidade que as industrias estão desenvolvendo. 
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