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PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA 

DE LATICíNIOS EM MINAS GERAIS 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES (1) 

Perspectives for the Development of the Dairy Industry 
in the State of Minas Gerais 

Minas lidera a produção laticinista brasi
leira, apresentando grande potencial para o 
desenvolvimento do setor, devido às condições 
favoráveis de clim3{ e solos e à tradição e vo· 
cação do Estado para esta atividade. 

O potencial de Minas no setor lácteo é ili
mitado, bastando apenas· eliminar os fatores 
negativos ao desenvolvimento do setor. O Esta
do tem condições de absorver grandes investi
mentos, tanto na área de produção de matéria
-prima como na industrial. 

Produtos substitutos e política de mercado 

Um ponto de destaque, que está afeto ao 
setor, é o desenvolvimento ·de novos produtos, 
que deve evoluir fora das escolas e de testes 
de laboratório para as pesquisas de mercado. 
Se comparármos o número de opções que ho
je as indústrias oferecem, com as de dez anos 
atrás, verificaremos que a diversificação é enor
me. Pode-se, por outro lado, afirmar qUe ci 
mercado não só comporta outros novos produ
tos, como também oferece oportunidades para 
se desenvolver métodos tecnológicos moder
nos para . a melhoria da qualidade dos 
produtos tradicionais. A nossa indústria, de 

Joanito Campos Júnior (f) 
Carlos Fernando S. Vidigal (3) 
Geraldo Alves Barros (4) 
Jacq7les Enzest Levy (5) 

maneira geral, não soube explorar a crii:ltivi
dade. Os poucos que o fizeram, aparentemente 
deram-se bem no mercado. É:. necessário um 
pouco de audácia e coragem para vencer os 
obstáculos. , 

Não se deve esquecer que o mercado ofe
rece substitutos do leite. O exemplo da mar
garina, que vem de forma progressiva aumen
tando os volumes comercializados em relação 
à venda da manteigf\, é de suma importância. 
A soja, por ser um produto de grande ve:rsati
lidade industrial, e por possuir qualidades nu
tricionais extraordinárias, poderá competir de 
forma direta com os produtos derivados do lei
te. Além disso, se num futuro proximo seus 
preços forem inferiores aos dos produtos lác
teos, estará formado mais uin sério obstáculo 
para0 setor. O Brasil tem, devido à sua den
sidade demográfica e escassez da produção de 
leite, condições de viabilizar várias indústrias 
para o processamento da soja:, o que gerará 
substitutos para os laticínios. 

O sabor dos produtos derivados da soja é 
hoje um fator que inibe as vendas, como 
ocorreu no passado. com a margarina. Porém, 
espera-s·e que com o desenvolvimento tecnoló
gico surja uma solução para este problema, que 

(1) Do trabalho "Análise da Indústria de Laticinios em Minas Gerais", elaborado pelo Insti
tuto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI. 

(2) Diretor de Agro-indústria e Química. 
(3) Superintendente de Estudos Econômicos . 

. (4) Técnico-Superintendente de Agro-Indústria. 
(5) Técnico-Superintendente de Estudos Eco nômicos. 
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poderá inverter a situação ora benéfica aos 
produtos derivados do leite. 

Por outro lado, o desenvolvimento da teo
ria mercadológica vem se alterando em ribno 
bastante rápido. Como se sabe, sua primeira 
fase orienta a economia para a produção, a de
manda é insatisfeita e existem poucas opções. 
A renda familiar é destinada à satisfação das 
necessidades básicas. 

Esta ocorrência se verificou D,O Brasil logo 
após a Segunda Guerra Mundial, nas regiões 
do centro-sul e, na década passada, no norte
nordeste. 

A segunda fase, onde há a inversão do 
"produzir para vender" para "primeiro vender 
e d:pois produ:;!::u:", vem, devido aos diferen
tes níveis de. desenvolvimento, criando vários 
tipos de mercado. O consumidor aspira a mais 
conforto e bem-estar, demandando uma maior 
diversificação de bens� Tal fato é gerado pe
lo aumento e disponibilidade do dinheiro em 
pelo menos uma parte da população, princi
palmente nas regiões de maior densidade de
mográfica, como Rio e São Paulo. 

A empresa passa a se orientar em fun
ção das oportunidades atuais e potenciais do 
mercad(), não devendo ficar presa às tradi
ções e fidelidade do consumidor, numa era do 
consumo de massa, do efeito demonstrativo da 
utilização da renda discricionária e quando o 
problema mercadológico consiste em "adivi
nhar" e "satisfazer o consumidor" . Além dis
so, o poder de comunicação, condiciona o con" 
sumidor na escolha de produtos, nem sempre 
a m�lhor. Cite-se, a título de exemplo, a pró
pria margarina, cújas mensagens levadas ao 
público pelas diversas inarcás têm efeitos du
vidosos para a saúde humana., quando com
parada à manteiga. 

Este posicionamento não significa que se 
estabelece, uma política contrária aos deriva
dos· da soja ou de outros produtos substitutos . 
dos lácteos, mas umir 'alerta ao setor laticinista. 
Numa econoníia ,de mercado, aquele que fizer 
melhor o seu m9l'keting ganhara a disPuta 
junto ao, consumidor. Este é um desafio mun
dial de todo laticiniSta, sendo um problema 
discutido e analisado em vários países. 

Medidas de curto> médio, e longo praios para 
o fortalecimento e desenvolvimento do setor 

Em função. da "grande importância que· o' 
setor de laticínios . representa para a econo
n:tia mineira e nacional, urge, pois, a adoção 
de medidas por parte dos governos Federal e 
F.st-dual. visando a recuperação, fortalecimen
to e o desenvolvimento do setor. As referidas 
medidas ultrapassam a indústria de laticínios 

propriamente dita e exigem, entre outras coi
sas, abordagem integrada da "produção de lei
te - industrialização - comercialização", 
bem como definições no setor de transportes, 
apoio gerencial e barreiras alfandegárias. 

Entre as principais medidas sugeridas a 
curto, médio e longo prazos, destacam-se: 

• Curto prazo 

• Incentivos à formação de cooperativas de 
comercialização e distribuição divisão do 
mercado; 

• Inclusão do queijo (prato e l\tlinas) no rol 
dos produtos consumidos na merenda esco
lar, com a finalidade não somente de forne
cer um alimento de alto teor nutritivo às 
crianças como também de expandir seu 
mercado; 

• 'Eliminação ou manutenção da, �tual cota de 
importação de queijos, que acreditamos ser 
cláusula de salvaguarda, pois limitou a 
importação; 

• Estabelecimento de uma' política de ICM 
com tratamento idêntico para todo tipo de 
industrialização; 

• A conscientização e umao dos órgãos públi
cos visando reposicionar e adotar medidas 
saneadoras que, a nosso ver, é uma< atitude 
inadiável; 

• Estabelecimento . de uma diretriz política 
que venha nortear os destinos do ,setor a 
longo prazo; 

• Aprimoramento do sistema governamental de 
estocagem de produtos lácteos, a fim de tor
ná-lo mais eficiente, através de: 

• atendimento, em tempo hábil, às 'neces
sidades do setor produtivo; 

• ampliação e melhor distribuição da capa
cidade de estocagem'; 

• estocagem, de volumes compatíveis com o 
excesso de produção, a nível regional . 

• Médio e longo prazos: 
. , . . 

• Assistência técnica e creditícia efetiva e 
eficiente aos produtores rurais, visando 
uma melhoria econômica, tecnológica e so
cial do setor, via: redução do índice de 
doenças infecto-contagiosas, melhor sistema 
de manejo e alimentação do rebanho, maior 
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controle de endo e ectoparasitas e uso mais 
adequado dos fatores de produção (capital, 
terra, trabalho); 

• Assistência às Prefeituras e incentivo à 
abertura de novas estradas vicinais que per
mitam um fluxo normal da produção de lei
te e produtos derivados aos centros de be
neficiaanento, processamento e consumo; 

• Intensificação da pesquisa agro-industrial, 
visando identificar, ?,daptar e gerar tec' 
nologia adequada à produção de matéria
-prima e processamento industrial, dentro 
de diversas regiões do Estado; 

• Estímulo à fusão de pequenas instalações 
industriais e eJl.1x!nsão das unidades já exis
tentes no Estado; além de incentivo à im
plantação de novos projetos, objetivando 
aumentar a escala de produção, diversificar 
as linhas de produção e fortalecer e de
senvolver o setor; 

Para: 
* Petroleiros 
* Tanques de 

-leite 
• Latex 
- Produtos qurmicos 
-Óleos 

• 

• 

-Cerveja 

• Estímulo à aglutinação de pequenos laticí
nios sob ao forma de consórcios de compra 
(de matéria-prima) e venda - (do prOduto fi
nal), com marca uniforme (a exemplo do 
que vem ensaiando a COBAL e algumas 
cooperativas no toc<:nte a determinndos pro' 
dutos alimentares), ou através da subcon
tratação de produção de um bem por ou
tra indústria, desde que haja capacidade 
ociosa na linha de produção; 

• Assistência tecnológica intensh;a e accessÍ
vel, visando a melhoria dos padrões de 
qualidade e a uniformização dos produtos; 

• Assistência gerencial, objetivando a melhor 
gestão das unidades de menor porte; 

• Ampliação do sistema de eletrificação ru
ral, principalmente nas áreas de maior pro
dução de leite a fim de permitir ri uso de 
uma melhor tecnologia. 

I 
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CRITÉRIO DE PAGAMENTO DE LEITE 
Milk Payment System 

A atual conjuntura na oferta de leite de 
consumo· tem suscitado várias sugestões para 
alcançar a normalidade de . distribuição do 
produto, que ao invés de colocar mais uma op
ção para o consumidor através do leite p�teu
rizado padronizado com 3,2% de gordura, eli
minou o leite tipo C padronizado com 3 % � 

Todos estes fatos causam controvérsias no 
mercado já inseguro pelas inúmeras flutua
ções da política econômica, além de criar uma 
imagem abstrata para o leite de consumo, ava
liando-o tão somente peÍo teor de gordura, es
quecendo-se da sua qualidade sanitária que é. 
mais importante. 

Como a indústria de laticínios é responsá
vel pelo éontrole e distribuição do leite, devi
damente orientada pelos técnicos da SIPA, evi� 
dencia-se como imprescindível uma análise do 
leite "especial" neste encontro laticinista. 

Edson Clemente dos Santos (*) 

Para efetivo controle de qualidade de lati
cínios deve:-se estabelecer as exigências para a 
matéria-prima, do leite destinado à produção 
de queijo, manteiga e outros derivados. A pri
meira iniciativa na recepção do leite deve ser 
o controle das possíveis adulterações infeliz
mente muito pra;ticadas, subsistindo mesmo em 
centros mais adiantados. A qualidade bacterio
lógica se sucede pela importância do leite di
fundir e veicular patogênicos do rebanho ou 
do meio para o homem. 

O controle de qualidade de leite e deriva-o 
dos compreende a: determinação de todas as 
propriedades características destes produtos . 
Para avaliar a qualidade' tecnológica são em
pregados métodos analiticos químicos, físicos, 
microbiológicos e análises sensoriais. O con
ceito desta qualidade, portanto, envolve aspec
tos tecnológicos, éticos e estéticos, assim ilus
trados por OVERBY (1974). 

Qualidade 
Tecnológica! 

Qualidade 
�tica 

Qualidade 
Estética 

Pureza Propriedades físicas 
Composição química 
Prop. bacteriológicas 
Valor nutritivo 

Caráter genuíD.o 
Capac. conservação 
Produção higiênica 

Sabor 
Odor 
Aspecto 
Embalagem atrativa 

O, fomento à prQdução leiteira: deve ser 
acompanhado do incentivo para a melhoria da 
qualidade em função do pagamento justo, cor
respondente ·ao investimento do· produtor em 
limpeza' e cuidadosmr ordenha ou melhores 

instalações. Nos U.S.A. houve progressos com
provados estatisticamente no aspecto de saú
de da população após a implantação de um 
programa de vigilânciá sanitária, observadô 
nos dados seguiÚtes: 

Incidência. de Doenças Veiculadas . 
pelo Leite nos U. S . A .  

Ano Surtos Epidêmicos N.O de 
CaSos 

1923 - 1930 360 15.099 
1931 - 1940 409 18.613 
1941 - 1950 318 12.038 
1951 12 90 
1952 6 833 
1953 4 97 
1954 9 200 
1958 13 441 

Fonte: D P H, National OfRce of Vital Sta tistics, Security Agency. ' 

(*) Coordenador de Pesquisas da EPAMIG e Professor da EV-UFMG. 

N,o de 
Mortes 

521 
289 

91 
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Em 1 938,  (DUNKLEY & NICKERSON, 
1 9 77) doenças difundidas pelo leite represen
tavam 2 5 %  dos surtos devido aos alimentos e 
água contaminados. Já em 1 964 leite e deriva
dos só foram associados com 2,5 % dos sur
tos, graças ao esforço empreendido na quali
dade sanitária. 

Em contraste, a reputação do leite nos dias 
atuais é bem melhor, sendo um alimento no
bre e nutritivo, garantido pela vida útil mais 
longa através do controle de qualidade. Esta 
melhoria foi alcançada tendo em vista vários 
fatores que determinaram a sua satisfatória 
imagem no mercado. 

Objetivos do Controle Microbiológico 

A prova ideal é aquela que procura: avaliar 
as condiçÕes higiênicas da sua produção, sua 
capacidade de conservação, sua aptidão para 
elaboração e fabricação de produtos derivados 
e sua inocuidade. 

Muitos tipos de microrganismos presentes 
no leite são inócuos à saúde pública, porém al
guns oriundos da vaca ou ordenhador podem 
ser patogênicos. 

O leite muitas vezes é usado com fins dis
tintos na indústria, devendo ser submetido a 
provas e normas, qualquer .que seja o uso a 
que se destine, sendo possível a utilização 'de 
provas suplementares quando se tratar de usos 
especiais. O leite destinado ao consumo re
quer qualidade higiênica satisfatória, o mesmo 
acontecendo com o destinado à produção de lei
te esterilizado, sendo que, neste caso impor
ta sobremaneira o baixo' teor de esporos, pois 
esta condição é suficiente para: determinar 
o sucesso da operação de processamento. 

Como requisitos da tecnologia atu'al sobre 
a qualidade higiênica do leite cru fornecido à 
Ílidústria deve-se. considerar: 

a) sua: capacidade de conservação deve 
ser adequada para o transporte do pon
to de produção à indústria; 

b) deve ser capaz de resistir ao armazena
mento por determinados períodos' nas 
centrais de produção, sem alterações de 
suas características físico-químicas, con
servando-se em condições apropriadas 
para a industrialização. 

A inspeção da qualicÍaue do leite na in
dústria pode ser dividida em duas categorias: 

a) exame do leite para ser aceito pela in
dústria - provas de plataforma; 

b} provas que avaliam mais estritamente 
a qualidade higiênica - provas siste
máticas (FAO, 1 973). 

Provas na Plataforma 

As provas na plataforma constituem proce
dimentos rápidos de seleção que podem ser 
aplicados diariamente na recepção, mediante 
os quais é possível localizar um leite de qua
lidade duvidosa ou inferior e impedir que se 
misture com outro de boa qualidade, conse
qüentemente aceitando ou rejeitando a maté
ria-prirÍla (CLEGG, 1 9 52). 

1 .  Provas organolépticas - baseiam-se na 
cor, sabor, odor e aparência visual. 

A presença de sujidades visíveis em quanti
dades importantes torna também a ma.téria
-prim;:u inaceitável. As provas organolépticas 
empregam a experiência e os órgãos do senti
do, sendo portanto de valor bastante relativo, 
acrescentando-se ainda a possibilidade de con
tágio do degustador por enfermidades várias. 

2. Provas baseadas na acidez desenvolvida. 
Muitos microrganismos éncontrados no lei

te secretam enzimas que convertem a lactose 
em ácido lático, o qual, à medid;:u que se acu

.mula, abah::a o pH, assim como diminui a es
tabilidade da caseÍna ao calor. Estas provas 
podem ser aplicadas de várias 'maneiras : mé
dindo a acidez titulável, a variação do pH ou 
a estabilidade pela prova de álcool a: 68° GL. 

Provas Sistemáticas 

Estas provas têm por objetivo precisar 
com exatidão a qualidade de uma série de 
amostras, çeterminando a. qualidade média 
do leite ideal para as finalidades da indústria 
leiteira. Pode-se classificar., . o . a bastecimen to 
determinando a qualidade do leite produzido 
por 'fornecedores individualmente. De. posse 
destas informações a indústria leiteira poderá 
selecionai os fornecedores que alcancem os ní
veis de qualidade desejáveis, requerendo por
tanto provas menos freqüentes, selecionando, 
consequentemimte aqueles que necessitam de 
um controle mais permanente. 

Podemos estabelecer três classes principais 
de provas sistemáticas: 

a) determinação do niímero de bactérias 
presentes, . por microscopia direta ou 
contagem total em ágar padrão; 

b) determinação do número de microrga
nismos de um grupo particular, tais co
mo coliformes, termodúricos, etc.; 

c) medida de atividade redutora do leite 
por corantes como azul de metileno, re
sazurin, etc. (FAO, 1 9 73). 

Uma modificação deste teste é a "prova 
rápida do Resazurin", que prevê a incubação 
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do material a: 37°C por 10 minutos. A cor 
rósea ou a descoloração do corante neste pe
ríodo, indica que o número de microrganismos 
passa de 20.000.000/ml e que a capacidadc 
de conservação residual é de 3 horas ou me
nos a temperaturas superiores a 20°C. Nesta 
prova como na prova do azul de metileno, não 
se demonstra necessariamente uma boa qua
lidade higiênica; têm todavia a vantagem de 
demonstrarem concretamente uma qualidade 
higiênica insatisfatória (FAO, 1 9 73). 

Pagamento do leite pela Qualidade 

O melhor incentivo para a produção qua
litativa de leite é o pagamento em função 
da qualidade microbiológica e fisico-química 
no início, complementado posteriormente pe
las propriedades sensoriais. 

DENNIS (1970) , através de um trabalho 
de 500 fazendas, comprovou que o controle 
bacteriológico do leite produzido, usando-se a 
redução do azul de metileno, iniciahnente me
lhorou a qualidade em 1 5  % destas proprieda
des, para 7 meses depois conseguir que 80% 
destas fazendas produzissem leite com qualida
de higiênico-sanitária satisfatória. 

Na Dinamarca, o pagamento do leite ba
seado na sua qualidade bacteriológica tem pro
porcionado um aumento na produção da maté
ria-prima com condições satisfatórias de 2 %  
ao ano. O prêmio pago como estímulo é de 
1 5  % acima do valor médio do leite (PETER
SEN & cols., 1970). 

É difícil estabelecer normas para a prática 
das provas antes mencionadas quando não se 
tem definido para elas normas internacionais. 
Por conseguinte cada pais deverá selecionar 
uma variante particular do método, objetivan-

do as necessidades de sua indústria leiteira, as 
condições locais e diversos outros fatores ine-
rentes ao problema. .. 

Para as condições brasileiras, torna-se opor
tuno propor os seguintes padrões de qualidade 
e preço, ainda em fase de implantação e pes
quisa no DTA-ILCT da EPAMIG em Juiz de 
Fora, MG. 
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PROPOSIÇ40 PARA INSPEÇÃO QUALITATIVA DO LEITE 
EM NATUREZA E CRITÉRIO DE PAGAMENTO 

ClaSSe! Lactofermentação 
Redutase Carga Micro- Classifi-

AM Resazurin bianru Total cação 

I homogênerorgelatinosa 4 h azul acinzentado 5 X 105 Ótimo 

II homogênea-caseosa 2 - 4h violeta azulado ·5 X 105  - 5 X 106 Bom 

30min - 2h . , 5 X 106  --'- 107 Regular rosea III caseosa-floculosa-
-sulcado 

IV digerido 30 min branco > 107  Péssimo 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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I Classes I 
I 

TI 

m 
IV 

V 

% Adicional do 
Preço B.ásico 

10% 

5% 

O 
-5% 

desclassificado 
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CRITÉRIO DE PAGAMENTO 

Destino Industrial Gordura /Leite 

iogurte, queijos finos, leite B > 3.8% 

queijos tradicionais e leite especial 3.5 - 3.79% 

leite de consumo tipo C 3.2 - 3.49% 

tnussarela, requeijão, doce de leite < 3.2% 

descartado ou devolvido sem controle 

INTERPRETAÇÃO -: As possíveis classes (I a IV) de leite do mesmo produtor sofrerão 
minucioso critério de reclassificação mensal baseado em 2 análises semanais, atendendo-se 
ao dispositivo do art. 545 (RlISPOA) para os padrões não correspondentes ao tipo. Assim, 
em 10 análises interpoladas no período de 1 mês tolerar-se-ão 2 amostras fora do respec
tivo padrão para a classe mais elevada no controle de qualidade, podendo o interessado ou 
seu respectivo preposto acompanhar as análises no laboratório da indústria, ou para caso, 
de divergência, em qualquer laboratório oficial eleito pelas partes como referência 
para os testes e-;:igidos. Todas as amostras serão analisadas na rotina para a presença de 
antibióticos. 

COALHO FRISIA 
KINGMA & elA. l TOA. 

54 ANOS DE TRADiÇÃO - QUALIDADE - APERFEiÇOAMENTO 
HÁ 54 ANOS FOI IMPLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUEIRA SANTOS 
DUMONT, A 1.a FÁBRICA DE COALHO (RENINA PURA) DO BRÀSIL E DA 
AMÉRICA DO SUL. 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM líQUIDO E EM pó, NÃO É MAIS UMA 
EXPERIÉNCIA E SIM UMA REALIDADE. 

COALHO FRISIA É UM PRODUTO PURO (RENINA) E POR ESTA RAZÃO É PREFERIDO 
PARA O FABRICO DE QUEIJOS D E  ALTA QUALIDADE. 

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PMS .  

COALHO FRISIA É O COALHO D E  TODO DIA.  

KINGMA & CIA. LTDA - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT - MG 
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BOLSA DE LATICfNIOS - ÓRGÃO DE APOIO E 
EQUILfBRIO DO MERCADO DE LATICfNIOS 

Dairy Stock 1\r1arket - Enterprise Development 
for Dairy Market 

Pmtlo Silvestrini (") 

CENELAT - A CONCEPÇÃO 
(A IDÉIA) 

Logo após a fundação da ABIDEL - AS
SOCIAçÃO BRASILEIRA DAS INDúSTRIAS 
DE DERIVADOS DE LEITE, em virtude da 
convivência com as Empresas de Laticínios e 
empresários, bem como de dificuldades de di
versas naturezas, como as encontradas na Sa
fra de 1977/78, as importações de produtos 
lácteos e o ônus do tributo ICM, surgiu-nos a 
idéia da necessidade de uma Central de negó
cios, com a intenção de ser ela um órgão cria
do, coordenado e dirigido pelas entidades de 
classe. 

A comunhão de pensamentos dos empresá
rios e amigos e o incentivo e a confiança em 
nós depositados fizeram com que lançássemos 
no meio Iaticinista a CENELAT- CENTRAL 
DE NEGóCIOS LATICINISTAS, uma em
presa sui generis no Brasil, conforme terão 
oportunidade de constatar. 

CENELAT - Central' de Negócios de 
Laticínios 

• . ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
• 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
• COMERCIALIZAÇÃO E CORRETAGEM 

• ENSINO E PESOUISA 
• BOLSA DE MÁÕ-DE-OBRA 

• BOLSA DE LATICÍNIOS. 

ASSESSORIÁ DE PLANEJAMENTO 
• .Projetos de Engenharia para empreendimen

. tos novos, ampliações e reformas. 
• 

Projetos de engenharia especiais para adap
tar instalações aos padrões legais. 

• Projetos de viabilidade, técnico-econômico 
. para obtenção de financiamento. 

• Assistência especializada' contábil, fiscal e 
jurídica. 

• Assessoria para implantação de sistemas ad
ministrativos e processamento de dados. 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
• . Gerenciamento para aquisição de máquinas 

e equipamentos novos e usados. 
.' Geren:iamento para aquisição de produtos 

quím' ;os e insumos em geral. 

(*) Presidente da ABIDEL. 

e Gerenciamento para aquisição de veículos 
especializados. 

COMERCIALIZAÇÃO E CORRETAGEM 
• Assistência jurídico"comercial na fusão, 

compra e venda de indústrias do setor. 
• Assistência técnica na execução de campa

nhas promocionais. 
• Assistência técnical. na participação em fei

ras e exposições. 
• Gerenciamento de negócios de importação 

e exportação. 
.. Agenciamento e comercialização de lotes ex

cedentes de produtos. 
e Assessoria para implantação de rede de re

presentantes e distribuidores. 
ENSINO E PESOUISA 
.. Curso para fo�ação de mão-de-obra espe

cializada na área de comercialização. 
.. Cursos para formação de mão-de-obra espe-

cializada na! área de fabricação. . 
e Organização de congressos, seminários e 

conferências. 
BOLSA DE MÃO-DE-OBRA 
• Cadastro de empresas solicitantes de mão

-de-obra especializada. 
• Cadastro de Técnicos especializados dispo

níveis . 
BOLSA DE LATICÍNIOS' 
.. Informativo da bolsa de laticínios' com as 

cotações de mercado. 
.. Central de Negócios (encontro permanente 

de corretores, agenciadores, etc.). 
Vamos dar um enfoque especial à BOLSA 

·DE LATICíNIOS, objeto da: palestra que nos 
propomos pronunciar, hoje, neste auditório, 
durante a XXVTI.a Semana do Laticinista e 
I Encontro Nacional de Técnicos em LatiCí
nios. 

É um departamento da CENELAT que é 
facilmente identificável pela sUaJ denominação 

- BOLSA DE LATICíNIOS, e opera como to
das as demais bolsas ofertando ou procurando 
os produtos ou artigos a ela relacionados, no 
caso, tudo o que especificamente diz respeito 
a: leite, e exclusivamente a ele. COTAÇÃO 

- PREGÃO - OPERADORES - Informati- . 
vo confiável e honesto. 
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Ela atua, principalmente, no sentido de 
corrigir o desequilíbrio de OFERTA e PRO
CURA no mercado de leite e de seus deriva
dos, centraliza e coloca à disposição das em
presas do Setor - Produtoras e Grandes Con
sumidores - altos volumes excedentes, evitan
do o aviltamento ou a valorização excessiva 
dos preços. 

Informa as disponibilidades, as cotações 
para o mercado a grosso e, também, para o 
mercado vareji�ta (supermercados, armazéns, 
etc.). Mantém o balcão de consultas que for
nece, gratuitamente, as respostas de que dis
ponha para as consultas feitas, por correspon
dência, "telex", telefone ou pessoalmente. 

Envia às Empresas qUe solicitem (atual
mente estão cadastradas perto de 1 .500), um 
informativo periódico grátis, que contém vá
rias informações de interesse imediato dos lati
cinistas, bem como a disponibilidade, preço e 
análise do mercado naquele momento. 

Comunica também, às Empresas que que
rem vender (OFERTA) ou comprar (pROCU
RA) algum produto naquele dia. 

Junto com o informativo periódico segue 
a Ficha de Coletai de Dados Externos (modelo 
anexo), que é uma. das formas de que se ser
vem as Empresas para comunicarem suas posi
ções à BOLSA: MERCADO-OFERTA-PRO
CURA e DIVERSOS. 

As propostas de compra ou venda são re
gistradas e' enviadas por via das "OPs" (uma 
espécie de Boletim, por correspondência ou em 
mãos de um dos 1 8  operadores (contatos) da 
BOLSA), às firmas interessadas em fornecer 
ou aJdquirir um determinado produto. 

O interessado em algum dos negócios 
anunciados autoriza à BOLSA o "fechamento" 
que é feito ,mediante o preenchimento da 
"OCV' {contrato onde são colocados todos os 
dados do "fechamento"). 

A BOLSA tem como retribuição um per
centual ou taxa pelo negócio realizado, pago 
por um� das empresas participantes de acor
do com a Tabela de Preços Proporcional. 

A apresentação das 'empresas é realizada 
somente quando autorizada. Os negócios a 
prazo são realizados após minuciosa análise 
das informações colhidas sobre' a Empresa 
Compradora. 

A Bolsa de Laticínios atua em território 
brasileiro e no exterior, pela sua Divisão de 
Importação e Exportação, sendo o escritório 
central em São Paulo, e está presente nas ou
tras localidades representada pelos seus ope
radores ou contatos, atendendo somente aos 
negócios de leite e derivados em altos volumes 
c entre empresas produtoras ou grande consu
midoras. 

A Bolsa de Laticínios está sob nossa dire
ção, através da CENELAT, com seu corpo de 

planejadores, assessores e outros funcionários. 
A participação das empresas interessadas 

se faz através do preenchimento de uma: Ficha 
de Coleta de Dados Externa ou transmitindo os 
dados de cada empresa a um dos contatos ou 
ao escritório central à Rua Barão do Iguape, 
212, 6.° andar - 0 1 50 7  São Paulo - Capi-
tal. 

' , 

Quaisquer esclarecimentos' ou dúvidas se
rão prestados ou solucionadas através de con
sultas ao "Kit" que foi distribuído, ao confe
rencista, à Central de Negócios de Laticínios 
Ltda., aos operadores, revistas dirigidas e es
pecializadas. 

REPERCUSSÃO NA IMPRENSA 

A GAZETA MERCANTIL, de São Paulo, 
publicou no dia 5 de dezembro de 1 979, um 
artigo assinado pelo jornalista Jorge Reti in
titulado "UMA BOLSA PARA O LEITE", 
que vamos transcrever pela oportunidade dos 
comentários do autor: 

"Os empresários, produtores e técnicos do 
setor de leite e derivados, passarão a dispor de 
um serviço de informações do mercado e de 
assessoria técnica e de marketing até agora 
inexistente. O empresário Paulo Silvestríni -
há anos ligado à produção de queijos e presi
dente da Associação Brasileira das Indústrias 
de Derivados de Leite - fundou, há poucas 
semanas, a Central de Negócios de Laticínios 
Ltda. (Cenelat) com sede em São Paulo, uma 
empresa de assessoria e prestação de serviços 
para todas as atividades do 'setor de laticínios 
e cujo ponto mais forte pretende ser, no mo
mento, a "bolsa de laticínios". 

Essas bolsas já estão prestando informa
ções periódicas, enviadas a mais de 1 .200 em
presas - indústrias, cooperativas, comercian
tes, associações de classe, produtores e reven
dedores de equipamentos e insumos. Entre es
sas informações, destacam-se as cotações de al
guns produtos lácteos, ofertas de vendas e 
compras desses produtos (com quantidades e 
preços desejados), ofertas de equipamentos, in
sumos, mão-de-obra especializada, etc. 

Até agora, .a Cenelat lançou dois informa
tivos (em outubro e em novembro) e·a intençãC' 
da empresa é chegar' a um informativo sema
n!!!. 

A idéia de se formar a empresa surgiu, se
gundo Silvestrini, durante � safra 1 9 78/79, 
quando diversas indústrias de queijos passaram 
por dificuldades, devido à aburidância de lei
te e de queijos. Houve superoferta de queijos 
no mercado, as cotações caíram e Silvestríni 
observou que as empresas não tinham infor
mações rápidas, idôneas e confiáveis para 
novas opções de mercado. 
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Ele acredita que ,a bolsa de laticínios po
derá auxüiar industri� cooperativas e cita 
um exemplo concreto: "se o· mercado de mus
sarela está abarrotado, a bolsa pode enviar es
sa informação e lembrar que há escassez de 
manteiga. Assim, a indústria, ao inves de re
cusar leite dos pecuaristas, como tantas vezes 
aconteceu, pode aproveitar toda a' matéria'pri
ma ofertada e passar a produzir mais mantei
ga. 

"Com isso, estamos ajudando a: indústria, 
os produtores e o governo, preocupado com a 
falta de colocação de excedentes", acrescenta 
ele. 

Do informativo que a bolsa elaborou em 
novembro constam as cotações de manteiga, 
leite em pó e queijo prato, parmesão e mus
sarela. Há também ofertas de vendas de 1 0  
toneladas de Parmesão e 30 toneladas d e  Pra
to, e ofertas de compras de 1 50 toneladas de 
Parmesão, 20 toneladas de Prato, 230 tonela' 
das de manteiga e 190 toneladas de leite em 
pó. 

Mas a Cenelat não se limita apenas a dar 
a informação. Ela também faz o contato,entre 
compradores e vendedores e se encarrega do 
frete e de toda a assessoria técnica e de mar
keting. Silvestrini entende ainda que a bolsa 
poderá orientar os produtores de regiões onde 
há excesso, para que, ao invés de jogarem o 
produto fora, encaminhem a produção para re· 
giões onde haja mais compradores. 

o serviço de informações é gratuito e a 
Cenelat tem uma participação percentual sa
bre os negócios por ela encaminhados e con
cluídos. 

ASSESsbRIA 

Mas, além da "bolsa de laticínios", a: Ce
nelat funcionará como agente comercial e de 
asséssoria de marketing em embalagens, eqni' 
pamentos, insumos, indicações de representan
tes, contratação de mão-de-obra especializada, 
elaboração de projetos (inclusive incentivos fis
cais e financeiros) e incorporação, fusão, com
pra e venda de indústrias do setor. Por esses 
serviços, a: Cenelat cobra um valor fixo ou uma 
participação sobre o negócio. 

Silvestrini informou que, através de con
vênios e contatos com empresários e outras 
pessoas do setor, a empresa já pode atuar em 
todas as capitais brasileiras e em algumas ci
dades das principais bacias leiteiras do País. 

Para o sucesso da nova empresa', Silvestri
ni está confiando principalmente em seu 
"Know-how" e contatos com todos os segmen
tos da produção e comercialização de leite e 
derivados. Disse que o investimento inicial foi 
relativamente baixo e que "agora: entraremos 
na parte mais difícil, de trabalbo duro, eficien
te e rápido, pois não poderemos decepcionar 
os clientes". 

In�ústriasReuni�as fa�un�es Netto S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fL."1s. 

Cartazes e artefatos de fôlha-de-flandres 

Máquinas para. fechamento de latas, Pesta�eiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Embalagem resistente a ácidos e álcalis 

Rua Francisco Valadares, 108 - Telefones: 212-1790 - 211-9878 
Endereço Telegráfico "IRFAN" - Juiz de Fora - Minas Gerais 

Capo 
6.000 unid.lh 

BRASPAC 

LEMBRE-SE; 
!-IDERANÇA ... 
E QUALIDADE! 

Envasa o leite no Brasil e América Latina . 
Know-how negociado para o exterior. 
Totalmente automática e construída em aco 
ínoxidáv�l, para envasar leite e outros líquídós 
em sacos plásticos termosoldáveis. 

MATRIZ E FÁBRICA 
ex. POSTAL. 1250 - FONE (0411 262-3344 
TELEX (041) 5386 BHEI·BR 
80.000 • CURITI8A • PR 

FILIAIS 
BELO HORIZONTE·MG I FONE (131) 221·B608 

TELEX (031)1715 BHEI BR 

RIO DE JANEIRD·RJ 

SÃO PAULO·SP 

PORTO ALEGRE-RS 

• FDNE (D21) 265·1310 

I 
FONE (011) 543-473B 
FONE (011) 534-4805 
TELEX (011) 23938 BHEI BR 

I FONE (0512) 22·0108 
TELEX (051) 20B1 BHEI BR 
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, KNOWHOW 

MÁQUINAS 
E 
EOUIPAMENTOS 
PARA ... 

INO • .  LATICíNIOS, BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO. 
FABRICACÃO PRÓPRIA DE: 
PASTEURIZADORES DE PLACAS, 
RESFRIADORES DE PLACAS, 
T1\NQUES ISOTÉRMICOS, 
TANQUES DE PROCESSO, 
BATEDEIRAS TOP, ATÉ 3200 LTS., DE AÇO INOXIDÁVEL, 
DESODORIZADORES DE CREME E DE LEITE DE CONSUMO, 
BOMBAS CENTRíFUGAS SANITÁRIAS, 
FILTROS, CONEXÕES; VÁLVULAS PNEUMÁTICAS, 
PRENSAS E FORMAS I NOX, MODELO PERFORA 
SISTEMA DE OSMOSE REVERSA, UF-ULTRAFILTRAÇÃO 
E HF-HIPERFILTRAÇÃO. 

PAINÉIS E CONTROLES AUTOMÁTICOS 

I 
! 

BOMBA ZMK· 1 MÓVEL 
P/ CREMES (ATE: 45% SÓLIDOS) 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
COMPLETOS PARA LATiCíNIOS 
REFRIGERAÇÃO 
INDUSTRIAL 

INDÚSTRIA MECÂNICA INOXIL LTDA. 
SEDE E FÁB RICA: RUA ARARY LEITE, 615 - VILA MARIA 

CP. 1430f} - CEP 02123 - TELS.: 291-9644 - 292-8914 
END.  TELEG. - IN OXILA - SÃO PAULO - BRASIL 

TELEX -1123988 IMIL BR 
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COALHO E COAGULANTES 

Rennet and Coagulants 

Logo após a publicação no Diário Oficial 
de ,28-03-1980, ,da, Portaria n.o 002 de 
24-03-1980, do Secretário de Inspeção de Pro
duto Animal, que resolve '�Aprovar as normas 
higiênico-sanitárias e tecnológicas para coalho 
e coagulantes", elaboradas pela divisão de Ins
peção de Leite e Derivados dessa Secretaria, 
não sendo nossa especialidade essa parcela tão 
importante do complexo queijeiro, procuramos 
nos informar, considerando essas normas ajus
tadas e adequadas, esclarecedoras para os quei
jeiros, de um tema às vezes nebuloso, com 
certo ar de mistério. 

Pelo tempo de palestra será impossível che
gar aos aspectos práticos de utilização, quanti
dades a acrescentar, tempos a seguir, varieda
des de queijos, etc. Pretenderemos aqui esclare
cer a, origem das preparações enzimáticas, pre
sentes atualmente a nível mundial, pois é o 
que consideramos certo para o Brasil. 

A produção industrial, bem como a manu
fatura de queijos em pequenas escalas, foi ba
seada, durante muitos anos, principalmente no 
uso de coalho de origem animal, sendo o coa
lho de bezerro o que melhor convinha para es
sa finalidade. No entanto, a disponibilidade de 
estômagos de bezerro, está em' uma complexa 
relação com um número de fatores, dos quais 
os de maior significado são : 

- aumento da procura de carne de vaca 
que, por sua vez, tem causado um maior nú
mero de bezerros alimentados para produção 
de carne de vaca ou vitela. 

- maior produção de leite por vaca, atra
vés de melhor cruzamento e alimentação, que 
tem causado um relativo declínio no número 
de bezerros. 

Dur;mte os anos precedentes e devido ao 
aumento da produção mundial de queijos, 
grande interesse tem sido demonstrado com 
relação ao suprimento do mercado mundial de 
estômagos de bezerros. Isso tem levado a atra
sos no tempo de entrega e flutuação do preçq, 
além dos níveis normais. 

A fim de assegurár a quantidade necessá
ria de matéria-prima, tem sido necessário uti
lizar estômagos de bovinos adultos. Disto resul
tou que a composição enzimática do coalho 

l*) Técnico de Anderson Clayton S. A. 

Luiz, José Gorreta (*) 

tem sido gradualmente alterada, assim o teor 
de quimosina (renina) tem' sido levemente re
duzido e o conteúdo de pepsina bovina aumen
tado correspondentemente. 

Este fato, contudo, provou não ter tido in
fluência na atividade de coagulação e na qua
lidade do queijo. 

Paralelo à essa transformação, outras fon
tes têm sido pesquisa das e a citada portaria, 
com adequado critério, as classificam e identi
ficam. 

Em seu capítulo II -

"DAS CONCEITUAÇÕP;S" 

Item 3 - COALHO, 

É o extrato rico em enzimas proteoliticas 
obtido de abomaso de bovinos lactentes ou 
adultos; destinado a promover a coagulação do 
leite para produção de queijos. 

O extrato enzimático obtido de abomaso 
de outras espécies de ruminantes é considerado 
coalho, sendo obrigatória a declaração de sua 
origem. 

O coalho obtido de abomaso de bovinos 
lactentes poderá apresentar em sua especifica
ção a expressão renina. 

Item 4 - COAGULANTES 

É o substituto enzimático de estômago de 
outras espécies animais, de microrganismos ou 
de vegetais, reconhecido por suas propriedades 
coagulantes e proteolíticas, que possa ser uti
lizado como sucedâneo do coalho. 

Em seu capítulo m -
"DAS ORIGENS" 

Item 5 - COALHO 
O coalho é originário das seguintes espé

cies: 
- bovinos 
- ovinos 
- caprinos 
- outros ruminantes. 
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Item 6 - COAGULANTE 

� obtido de outras espécies animais, de mi
crorganismos ou de vegetais. Permite-se as mis
turas de coagulantes desde que identificados 
porcentualmente de acordo com as origens. 

As misturas de coalhos com coa:gulantes 
são permitidas, desde que especificadas por
centualmente,. sendo que o produto é denomi
nado coagulante. 

Permite-se as misturas de coagulantes, des
de que identificadas porcentualmente, de acor
do com as origens. 

- Podemos citar entre os fornecedores de 
enzimas para coagulantes : 

- REINO VEGETAL -

• Withania coagulas - índia 
• Cynara cardunculus - Portugal 
• Ficus carica - Argentina. 

As proteases vegetais fornecidas por estas 
'espécies são excessivamente proteolíticas em re
lação a seu baixo poder coagulante, isto con
duz a defeitos de textura e sabor com produ
ção de sabor amargo e amoniacal. 

- REINO ANIMAL -

Estômago de porco - U.S.A. 
Intestino de frango - Israel 

A mistura 50/ 50 de coalho e pepsina por
cina foi considerada um bom substituto do 
coalho até que na Europa e U . S . A .  se divul
gou o uso do coalho de bovinos adultos, com 
melhores resultados que 50/ 50 coalho/pepsina 
porcina. , , 

Devemos acrescentar que reivindicamos pa
ra a América do Sul, especificamente a Argen
tina:, a tecnologia de coalho de bovino adul
to, há mais ' de 50 anos desenvolvida lá. 

É muito sintomático que, quando a Euro
pa podia suprir o mundo com coalho de bezer
ro, o coalho de bovino adulto foi ignorado e, 
pior ainda, fortemente criticado. Hoje, em tro, 
ca, a Europa "descobre" o coalho de bovino 
adulto, e alguns trabalhos de investigação de
monstram que em alguns sentidos os coalhas 
de bovino adulto são melhores que o coalho de 
bezerro. 

Isto depois que na Argentina se vem fa
bricando há mais de meio século, no Uruguai 
há 25 anos e no Brasil há 10 anos. 

Em pesquisas feitas na Planta Piloto . em 
nível industrial , comparando queijos duros 
(Sbrinz) fabricados com coalho de bezerro, bo
vino adulto, e coalho microbiano, a qualidade 
organoléptica até 60-90 dias era ligeiramente 
superior nos queijos fabricados com abomaso 
de bovino adulto. Logo após esse período su-

peravam notadamente os queijos feitos com 
coalho de bezerro. 

Por sua vez, os queijos feitos com coagu' 
lantes microbianos perdiam textura de Grana, 
ficando pastosos e com gosto amargo. 

- COAGULANTES MICROBIANOS -

Realmente são de origem vegetal. Preferi
mos apresentá-los por separado, dado que re
presentam um volume considerável. 

- MICRORGANISMOS PRODUTORES 

- Mucor 1niehei 
- Mucor pusillus 
- Endothia parasitica. 
Dos 3 mencionados, os coagulantes deriva

dos da Endothia, seriam os menos adequados 
para fabricar queijos. Em alguns caso� produz 
perda de rendimento, sabores amargos e textu
ra deficiente. Em queijos duros também é a 
única enzima coagulante que hidrolisa as pro
teínas do soro, o que afeta a fabricação de quei
jos moles com alto conteúdo dessas proteínas. 

Dos queijos fabricados com enzimas pro
duzidas dos Muco/", alguns autores citam per
das de rendimento; outros acharam maturação 
mais rápida, mas aparecimento muito cedo de 
sabores amargos. Não há ainda: conclusão defi
nitiva a respeito dos sabores amargos qUe su
postamente, podem provir de coagulantes bac-
terianos. 

' 

Em brilhante palestra, no ano passado, o 
colega Samuel Hosken, não mencionou o coa
lho bovino, de bezerro ou adulto, sendo de
monstrado que são as cepas láticas de rápida 
acidificação, na ma:ior parte das oportunidades, 
as causadoras dos ' sabores amargos. Fica para: 
esclarecer o relativo aos coágulantes bacteria� 
nos. Além de seus possíveis efeitos negativos 
em rendimentos e sabores, os coagulantes bacte
rianos têm a desvantagem de ter que aplicar 
tecnologia diversa de fabricação, adaptando o 
processo às suas características específicas de 
temperatura, pH, etc. 

Pelo eJ..'Posto consideramos não justificável 
a adoção de outros concentrados enzimáticos 
para coagulação do leite que não aqueles de ru-
minantes jovens ou adultos. . 

Fica esclarecido que nos referimos tam
bém àqueles originários de outros ruminantes 
que não bovinos. 

Importa mencionar que diversos relatórios 
técnicos da Europa:, em anos recentes (Fax e 
Walley em 1971 - Irlanda - e Green 1972 
- Inglaterra), informam que queijos Cheddar 
feitos de acordo com as técnicas usualmente ' 
aplicadas, foram todos de qualidade que cor
respondem à produção e controle com coalho 
de bezerro. 
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Nenhuma diferença foi observada com re
lação à perda de gordura e proteínas no soro 
e nenhum sinal de amargor foi constatado. 

Na Dinamarca, em 1974, Birkkjaer e 
Thomsen, testaram um coalho de bezerro e 
outro de bovino adulto, e um de bezerro e 
bovino, e os resultados do teste em conjunto, 
demonstraram que usando coalho de bovino 
adulto na produção de queijos dinamarqueses 
em geral, os resultados foram ' tão bons como 
aqueles obtidos pelo uso de coalho de bezerro, 
ou o misto, seguindo o processo normal de 
fabricação de queijos. 

Na Alemanha em 1975, foi testado por 
Thomasow e Brams um coalho contendo apro
ximadamente 30% de quirnosina e 70% de 
pepsina bovina, em queijos Tilsit e Camembert 
com resultados normais. 

Recentemente foram feitos testes na: Fran
ça e Holanda, mas não possuímos ainda resul
tados do relatório francês. A experiência da 
Holanda realizada: em Nizo e os resultados pu
blicados no relatório n.O 10 3 em 1916 apre
sentaram resultados mais positivos que o coa
lho de bezerro, especificamente no sabor final 
do queijo. 

O coalho bovino adulto, em recente in
vestigação, mostra que dentro de uma faixa 
relativamente grande de teor de pepsina bovi
na, o coalho' atua de maneira similar. Testes 
feitos com até 93% de pepsina bovina, de
ram resultados excelentes. 

Comparando o coalho bovino adulto (perto 
de 80% de pepsina bovina) com coalho de 
bezerro, encontrou-se o seguinte: o coalho de 
bovino adulto apresenta uma dependência de 
temperatura muito similar (testado na faixa de 
29-32°C), mas uma: dependência de pH ligei
ramente mais elevada. O coalho bovino adulto 
é assim um tanto mais ativado quando o pH 
do leite é mais baixo (testado n8' faüra de pH 
de 6,6-6 ,3) resultando portanto em leites pré
-maturados ou com elevada adição de culturas 
(parmesão) mais econômico. 

A adição de cloreto de cálcio ao leite cau
sa: uma diminuição do tempo.  de coagulação 
mais pronunciada com o coalho bovino adul
to do que com o de bezerro. 

Com relação à atividade proteolítica, as in
dicações mostram que a decomposição da 
proteína' se produz de maneira: semelhante. 
Não se achou em recentes ' investigações no 
comportamento eletroforético da decomposição 
da beta.caseÍna, nenhuma diferença. A de
composição da alfa-caseÍna: no queijo mais ve
lho é ligeiramente mais intensa (melhor sa
bor). 

Portanto, no Brasil, com quantidade sufi
ciente de mucosa de abomaso de bovinos adul
tos, não se justifica: o uso de outro tipo de 
concentrado enzimático para coagulação do 

leite, na fabricação de todos os tipos de quei
jos aqui fabricados. 

Desejamos finalmente mencionar que exis
te uma conceituação mais ou menos gener?1i
zada entre determinada parcela de queijeiros, 
no sentido de acreditar que o coalho de bezer
ro é pura enzima renina. 

Nada mais falso, renina pura só a nível 
de investigação cientifica, dificilima de purifi
ficar, custo altíssimo, sem interesse prático. 

Todo extrato enzimático bovino apresenta
rá vários níveis de diversas enzimas, e varia
ções destas em proporções segundo a idade do 
animal fprnecedor de matéria-prima (mucosa 
do abomaso) , influindo, inclusive, 112 raça. 

As raças bovinas Indús produzem mais 
que as de origem Européia. 

- AV ALIAÇXO DE COALHOS 
E COAGULANTES -

A função principal dos coalhos e coagu
lantes na fabricação de queijos, é a de coa
lhar o leite, processo essencialmente proteolíti
co. Todos os extratos enzimáticos coagulantes 
são proteases ácidas do grupo E. C. 3.4.23 
(Comissão Internacional de Enzimas). Todas 
com estruturas e mecauismos catalíticos simi
lares, e com pH ótimo que va:i de 1,5 a 5,8 
dependendo da enzima e do meio. 

A quirnosina ou renina é a única no sen
tido de que coalha o leite a um pH ótimo de 
5,8. Se o animal do qual se extraiu o 4.0 estô
mago passou os 30 dias de vida, e começou a 
ingerir grama, a composição enzimática varia 
de uma proporção renina/pepsina de 90/ 10 e 
vai passando a aumentar a pepsina e diminuin
do a renina até que no animal adulto a pro
porção é extremamente inversa. 

Temos dito que as proteases do grupo E. 
C. 3. 4 . 24 coalham o leite, mas a coagulação 
não é senão uma das muitas seqüências das 
reações catalisadas pelas proteínas ácidas. Ca
da enzima catalisa:, além de toda uma série de 
outras reações proteolíticas, dependendo da 
enzima, do meio e das ' condições de reação. 

Portanto, usando outro que não o extrato 
enzimático bovino, o resultado será em menor 
ou maior grau diferenté do procurado. 

Diferenciaremos a ação enzimática no lei
te em coagulação e proteólise (secundária). A 
primeira parte é produzida ' por todas as pro
teases ácidas, e para: simplificar consideraremos 
que é igual para todas as enzimas. 

A 2.a (proteólise) ficará em função da en
zima empregada, e poderá ser mais ou menos 
intensa que 112 função da renina (até agora, a 
única protease ácida conhecida, que tem me
nor poder proteolítico , que a renina nas con
dições de maturação do queijo, é a pepsina 
porcina). 
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Esta segunda parte, por sua' ve;:;, depende 
de condições de pós-coagulação (temperatura 
de cocção, massa, salga, pH, umidade, etc.). 

Em geral a temperatura de cocção não che
ga: a desnaturalizar totalmente a enzima que 
fica na massa e, portanto, se o pH é o ade
quado, continua atuante na maturação. 

As implicações disto são óbvias; se usar
mos coalho bovino as enzimas serão específi
cas e produzirão as reações proteoliticas que 
desejamos, tanto em intensidades como em tipo 
de reação. Se empregarmos enzimas com pro
porção de poder proteolitico maior que poder 
de coagulação, a proteólise pode ser excessi
va, e também inespecífica:, afetando sabor, aro
ma e textura do queijo. 

Do contrário, a proteólise pode ser insu
ficiente, pouca produção de aroma e defeitos 
de textura. Estudos recentes demónstram que 
os sabores amargos podem ser produzidos por 
polipeptídeos específicos, que não os produzi
dos por renina ou pepsina bovina. 

As diversas velocidades de coagulação pro
duzidas pelas diversas enzimas, não têm rela
ção com a qualidade final do queijo. Muitos 
coagulantes porém apresentam composições 
enzimáticas que, por sua natureza: ou contami
nação, não devem , ser aconselhados. 

Determinadas lipases produzem ranços, e 
algumas células de agentes microbianos ata
cam a celulose dos panos de queijos reduzindo 
a vida útil. 

- ENSAIO DE COAGULANTE 

4 aspectos fundamentais ,' 

a) atividade enzimática ou força 
b) especificação enzimática 
c) qualidade química 
d) qualidade microbiológica. 

A) Atividade enzimática ou força 

É aqui o mais polêmico dos aspectos 
analíticos do coalho. Resumindo tudo o que até 
agora se sabe, é impossível determinar exata
mente a "força" do coalho. 

2 aspectos limitam a exatidão de tal 
determinação " 

- estabelecimento 'de padrões 
- determinação do ponto final. 
Foge do tempo e profundidade deste tra

balho eJ\:plicar o porquê de mais de 3 0  análi
ses propostas não serem exatas. 

Das unidades Soxhlet, Berridge, Ley da 
constante da concentração enzimática, substra
to padrão, sua factibilidade, método Marschal, 
viscosimetros de Brookfield, _ Visco Tester, 
Tromboelas, Trografia (comparação parâme
tros geométricos definidos), British Standard 

Institution, Método de proteólises, de Nor
thrup, etc. Todos eles esbarram em que o lei
te não tem uma composição standard todos os 
dias, todas as vacas, todos os anos. 

Força só aquela que o queijeiro sabe deter
minar na prática do dia-a-dia, seu leite, seu 
queijo, época do ano, etc. Afirmar quando se 
vende um coalho em pó, por exemplo: força 
50, 100 ou 150. 000 é desonestidade ou igno
rância do fabricante. 

B) Especificação Enzimática 

Outros dos grandes problemas é que todas 
as enzimas proteoliticas coalham o leite, mas 
para fabricar um bom queijo deve-se manter 
equilibrio entre as atividades coagulantes e o 
poder proteolitico, devendo este manter ainda 
uma específicidade. Os meios de fusão do coa
gulante em suspensões de caseína ou de cálcio 
em ágar, dão uma idéia da dita relação coagu
lante/proteolitica. 

Inocula-se coagulante em um ágar caseina
to, produzindo-se por difusão dois círculos. O 
1. o de precipitação de paracaseinato de Ca e 
o outro de proteólise. Dita relação de diâme
tros é proporcional à relação coagulante /pro
teólise, pondo o ágar num capilar, aumenta-se 
a sensibilidade, assim pode-se estudar a ativida
de remanescente no soro. 

Outro método é a medição de nitrogênio 
solúvel em ácido tricloro-acético (T . C . A . )  
produzido pelo coagulante sobre o leite ou so
bre alguns dos substratos (caseinatos, hemoglo
bina, albumina, etc.). 

Pode-se dizer que, em geral, pode-se usar o 
teor de nitrogênio solúvel em T . C . A .  a 12% 
a um pH 6, 5-6, 7 sobre as caseínas comó meio 
de identificar coagulantes com excessivo poder 
proteolítico sobre essas frações. 

Pela aplicação destas técnicas observou-se 
que os coagulantes microbianos, exceto o deri
vado do M. pusillus hidrolisam estas frações 
caseínicas mais rápido que as proteases ani
mais, e que a pepsina porcina é menos proteo
litica que a renina. 

Também conseguiu-se determinar que o 
coagulante derivado da E. parasitica é o mais 
ativo nas quebras das uniões de todas as fra
ções caseÍnicas estudadas, sendo assim o me
nos recomendável. 

Atualmente métodos imunológicos e imu
noeletroforéticos têm sido desenvolvidos. Pre
param-se antígenos específicos injetando reni
na e pepsina em coelhos, esses fazem reações 
imunológicas. 

Combinando separação de enzimas por 
electroforese com os métodos imunoeletroforé
ticos, consegue-se detectar mais ou menos 
quantitativamente uma quantidade de distintas 
enzimas em misturas coagulantes. Mas deve-se 
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dispor dos antígenos específicos para cada en
zima, o que não é simples. 

A cromatografia em D .  E . A .  E . - Ce
lulose, a electroforese em gel poliacrilamida, 
ou enfoque isoelétrico (Isoelectric Focusing) a 
eletroforese em gel de ágar, etc. têm sido al
gumas das técnicas usadas, com maior ou me
nor êxito. 

Atualmente 2 comissões, IDF-FIL, traba
lham procurando métodos analíticos, práticos 
e confiáveis. 

C) Qualidade Química 
Análises ,' 

Sólidos Totais 
Cloretos 
Cálcio 
Benzoatos 
Boratos 
pH. 

D) Avaliação Microbiológica 

1. 

2. 

3 .  

4. 
5. 

6 .  
7. 

I - Aeróbios estritos e facultativos viá
veis 

2 Anaeróbios estritos e facultativos me
sófilos 

3 Esporos aeróbios estritos e facultati-
vos 

4 Coliformes totais 
5 Esporulados gasógenos, mesófilos 
6 - Bactérias halófilas 
7 - Fungos e leveduras. 

- LIMITES BACTERIOLóGICOS 
SUGERIDOS - COALHO 

Líquido PÓ 
Aeróbios estritos e 
facultativos viáveis 2. 000/ml 20. 000/g 

Anaeróbios estritos 
e facultativos mesó-
filos 200/ml 2. 000/g 
Esporos aeróbios es-
tritos e facultativos 0 /ml l O /g 
Coliformes totais O/ml O /g 
Esporulados e gasó-
genos, mesófilos O/ml O /g 
Bactérias halófilas 1 00/ml 1. 000/g 
Fungos e Levedu-
ras O/ml O /g 

- LIMITES FíSICQ-QUíMICOS 

pH . .  ' . . . . . . . . . . . .. . 4, 5 - 5, 5 
Densidade . . . . . . . .  . 

- Sólídos Totais . . . . .  . 
1, 12 - 1,14/g /ml 

20 - 25% 
- NaCl . . . . . . . . . . . . .  15 - 20% 

Matéria Orgânica . . . . 8 %  
(por diferença) 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
Curso Regional de Queijeria - F .  A . O . 
Jorge O. Casale - Cuajo Y Coagulantes 
de La Leche - Villa Maria - Cordoba 

- Argentina. 
. 

The WorId Galaxy for the ,WorId Dairy 
Industry - n.o 7. 
Indústria Alimentar - ano 2 - n.o 9 -
1977. 
Edição 2.° Curso de Capacitación para Su
pervisores de Indústrias Lácteas - Facul
tad de Agronomia - Uruguay - ano 
1979. 

- The World Galaxy for the WorId Dairy 
Industry - n.o 6. 
Diário Oficial - 28 / 03 /198 0. 

1 1 1  SALÃO DE ARTES 
PLÁSTICAS 

O Conselho Estadual de Cultura de Minas 
Gerais promoverá o III Salão de Artes Plásti
cas, em Juiz de Fora, no mês de novembro do 
corrente ano. 

Colaboram nessa iniciativa diversas entida
des oficiais e particulares. Eis a lista dos prê
mios, todos de caráter aquisitivo : ' 

Prêmio Conselho Estadual de Cultura 
de Minas Gerais - Cr$ 8 0. 000, 00; 
Prêmio Coordenadoria de Cultura do 
do Estado de Minas Gerais Cr$ 
50. 000, 00; 
Prêmio Prefeitura Municipal de Juiz 
de Fora - Cr$ 40. 000, 00; 
Prêmio Águas Minerais de Minas Ge
rais S/A - HIDROMINAS - Cr$ 
3 5. 000, 00; 
Prêmio Centrais Elétricas de- Minas 
Gerais - CEMIG - Cr$ 3 0. 000, 00; 
Prêmio Sanatório Vieira Marques Ltda. 

- Juiz de Fora - Cr$ 3 0. 000, 00; 
Prêmio J. J. Engenheiros Ltda. -
JUiz de Fora - Cr$ 3 0. 000, 00; 
Prêmio Sociedade Amigas da Cultura 

- Cr$ 25. 000, 00; 
Prêmio Usinas Siderúrgicas Minas Ge
rais - USIMINAS - Cr$ 20. 000, 00; 
Prêmio Centro de Educação Permanen
te "Prof. Luiz de Bessa" - Secretaria 
de Estado da Educação - Cr$ • . . .  

20. 000, 00. 
Os interessados poderão solidtar o Regula

mento na sede do Conselho, à Rua Arturo Tos
canini, n.o 6 0, St.o Antônio ' - Telefone 
221-3 43 6  - BH ou na sede do Centro Cultu
ral Pró-Música, à Av. Rio Branco, n.o 23 29 

- Juiz de Fora. 
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BRA$PAC 
ECONÔMICA ,NO GASTO DO FILME, 

ENVASANDO ATE 230 UNIDADES 
POR QUILO. 

. 

Máquina automá�ica 
p/embalar leite e outros 
l íquidos em 
sacos plásticos 
termosóldáveis. 
Máquina 100% nacional, 
constrúída totalmente 
em aço inoxidável .  

"Know...;how"negociado 
para o exterior. 
Fabricadas em diversas 
capacidades: 
de 1.250 a 6.000 unid.fh. 
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A IMPORTÂNCIA DO TÉCNICO EM LATICfNIOS 
NA INDÚSTRIA LÂCTEA BRASILEiRA 

The Dairy Technician Value in the Brazil Dairy IndustrY 

Honrado com o convite para proferir esta 
palestra, reconheço que colegas meus, muito 
mais capazes e competentes,  a fariam com ini
gualável brilhantismo e proficiência, sobre este 
tema de profundas raízes na: comunidade latici
nista brasileira. A paciência e a tolerância dos 
presentes , por certo, hão de contribuir para 
que seja cumprida esta responsável tarefa: de 
falar sobre o Técnico em Laticínios, integrante 
de uma nova classe profissional, mas sem ne
nhuma dúvida, responsável pelo atual estágio 
de desenvolvimento da Indústria Nacional de 
Laticínios. 

Sem pretender, no entanto, fazer uma aná
lise profunda e final, pois, em futuro próximo, 
temos certeza , especialistas na difícil arte de 
avaliar desempenho, darão ao Técnico em Lati
cinios sua posição de real importância. Dese
jo apenas, que este trabalho contribua para so
mar méritos e fornecer subsídios aos estu
diosos do assunto, que, por certo, posicionarão 
o Técnico no merecido lugar de liderança, que 
conquistou. 

É comum ainda nos nossos dias, particu
larmente no Brasil, ter-se a impressão de que 
a indústria de laticínios não tem bases dentí
ficas e que seus técnicos especialistas não pos
suem grande significação no contexto geral da 
atividade. É de certo modo justificável esta er
rônea conceituação, tendo em vista que no 
período de 1900 a: 1920, o ensino de laticínios 
no mundo inteiro, encontrava-se ainda na.  fa
se de simples sistema de aprendizado. Os es
tudantes aprendiam o oficio com os mestres lei
teiros, queijeiros, ou manteigueiros, todos eles 
sem instrução média ou superior. Somente a 
partir do inicio da: década de 30, é que se foi 
reconhecendo a importância e a necessidade de 
se contar com pessoal mais preparado e de me
lhor nível para o ensino, para as pesquisas e 
também para o trabalho diário e rotineiro 
nas Indústrias de Laticínios. 

O Brasil, acompanhando esta evolução tec-
. .  nológica e através do Estado de Minas Gerais, 

sempre o maior produtor de leite, criou pelo 
Decreto-Lei n.O 50, de 14 de maio de . 1935 , 
a: Fábrica-Escola de Laticínios Cândido Tostes, 
somente iniciando suas atividades em 1940 .. 

(*) Vice-Presidente da ITASA. 

Walter Rente Braz (li-) 

Decorridos 16 anos , em 1956, pelo Decreto
-Lei n.o 1.476, foi transformada em Instituto 
de Laticínios Cândido Tostes, considerado ainda 
hoje, para orgulho da cidade de Juiz de Fora, 
dos mineiros e dos brasileiros, o único curso 
com regularidade para formação de Técnicos 
em Laticínios no Brasil e na América Latina. 
Por isto, quando se faz qualquer referência ao 
Técnico, há sempre que se mencionar o ·  Insti
tuto de Laticínios Cândido Tostes, para se fa
zer justiça ao trabalho pioneiro que esta mo
delar instituição, com seus abnegados Mes
tres e ·  incansáveis Funcionários, há cerca · de 
40 anos , vem prestando à Indústria Nacional 
de Laticínios e ao Brasil. Diploma, anualmen
te, dezenas de Técnicos , que se espalham por 
este país a fora, disseminando seus conheci
mentos, desenvolvendo e modernizando os La
ticínios Brasileiros, ainda muito carentes de ra
cionalização e produtividade efetiva. 

A Indústria de Laticínios ocupa lugar de 
destaque e de grande significação na economia 
nacional, pelo que representa de importância: 
no campo social e sempre direcionada para o 
meio rural, contribuindo decisivamente na fi
xação do homem ao campo. Valoriza: as ativi
dades rurais pela melhor distribuição de ren
da e fazendo chegar às cidades e grandes me
trópoles, diariamente, este nobre alimento, co
mo é o leite e seus derivados, indispensável 
ao homem em qualquer fase da vida, principal
mente na faixa etária de recém-nascido até aos 
12 anos. 

No atual estágio de crescimento e progres
so tecnológico da Indústria de Laticínios no 
mundo inteiro e em especial no Brasil, o Téc
nico em Laticínios é peça fundamental e in
dispensável para que os objetivos sócio-econô
micos e financeiros sejam atingidos pelas Em
presas que se dedicam a esta patriótica: ativi
dade, podendo-se considerá-lo como o Bandei
rante moderno, desbravando os sertões e inte
riorizando o progresso em todo território. na
cional, pois a Indústria de Laticínios se ante
cipa e contribui de perto. para o desenvolvi
mento da agropecuária, meta prioritária do 
Governo Federal, para desenvolver o . meio 
rural. 
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Neste momento em que a: sobrevivência da 
Empresa requer cuidados permanentes, lutan
do sem cess:rr pela redução de custos, diminui
ção de despesas financeiras, contenção dos ní
veis de endividamento, contínuo planejamento 
e uma dose constante de ânimo, otimismo e 
patriotismo do empresário, somente atingirão 
seu "brea:k:-even-point", adotando uma séria 
política de racionalização para conseguir índi
ces de produtividade compatíveis com a atual 
conjuntura econômico-financeira por que pas
sa o Brasil e todas as nações do mundo, em 
conseqüência da atual crise energética. 

Dentro destas perspectivas sombrias, não 
mais se admite que o Industrial de Laticínios, 
consciente de suas responsabilidades, deixe de 
cont:rr com Técnicos em cada setor da Empre
sa, desde a compra da matéria-prima, sua in
dustrialização, controle de qualioade,- comer
cialização e apuração de custos contábeis. Pa
ra isto ele foi educado e recebeu durante 3 
anos de curso intensivo no Instituto de Laticí
nios Cândido Tostes, conhecimentos básicos em 
cada área para resolver os problemas técnicos 
da indústria'. O conceito de Empresa, como um 
corpo que somente vai bem quando cada ór
gão e cada um dos seus membros funcionam 
perfeitamente e agem conjuntamente à procu
ra de um objetivo comum, está se firmando 
no Brasil, rapidamente, não mais permitindo 
retrocessos às improvisações crônicas da Em
presa familiar e de administração autocrática, 
cuja sobrevivência nos nossos dias é imprevi
sível e se afigura como quase impossível, pois, 
neste modelo em que as decisões são centrali
zadas numa só pessoa, ocorrerá sem dúvida, o 
colapso total. 

O Instituto de Laticínios Cândido Tostes, 
há 40 anos formando anualmente, dezenas de 
Técnicos, que ocupam c:rrgos diversos, como 
Professores e Técnicos no próprio Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes e outras Escolas 
Agrotécnicas, Inspetores do Ministério da Agri
cultura - SlP A, Administradores e Proprietá
rios de Fazendas, Técnicos em diversos setores 
das Cooperativas e Indústrias de Laticínios, 
Gerentes Administrativos de Fábricas, Proprie
tários de Indústrias e Diretores de grandes 
Empresas nacionais e multinacionais no ramo 
de laticínios e equipamentos industriais, cons
titue-se e tem a dimensão visível de um m:rrco 
irreversível p:rra se avalíar o que foi e o que é 
a atual Indústria de Laticínios Brasileira, an
tes e depois da existência do Instituto de Lati
cínios Cândido Tostes. Esta é uma resposta in
contestável e real àqueles que ainda: duvidam 
ou não acreditam nos Técnicos Brasileiros, pre
terindo-os pelos Técnicos Importados, cujos 
exemplos de insucessos justificam-se pelas con
dições agrostológicas, características climatoló
gicas e hábitos aliment:rres de um país da di-

mensão continental como o Brasil. llesponde 
ainda àqueles que entendem que profissionais 
com formação superior, especializados em ati
vidades correlatas, possam substituir totalmen
te os Técnicos em Laticínios, sem correrem 
também os mesmos riscos de insucessos. 

Anualmente, inúmeros técnicos brasileiros 
freqüentam cuIsos de especialização no exte
rior, em países de conhecida tradição e lideran
ça mundial na produção de leite e derivados, 
como Dinamarca:, Holanda, França, Alema
nha, Estados Unidos e muitos outros. Retor
nam sempre com seus conhecimentos técnicos 
ampliados e motivados a transmitir, através 
do Instituto de Laticínios Cândido Tostes como 
professores e às indústrias como Técnicos, ines
timável contribuição para o .  desenvolvimento 
desta: promissora atividade e p:rra que o Brasil, 
dentro em breve, se torne auto-suficiente em 
produção de leite e produtos lácteos de boa 
qualidade. 

Neste ensejo, congratulamo-nos pelos exce
lentes trabalhos desta XXVII.a Semana Latici
nista e do L° Encontro dos Técnicos em Lati
cínios, não podendo deixar de prest:rr mereci
da: homenagem ao Dr. Sylvio S. Vasconcelos, 
diretor deste estabelecimento de ensino e aos 
organizadores de tão importante evento, formu
lando votos que o Encontro dos Técnicos em 
Laticínios, constitua-se, daqui p:rra frente, em 
instrumento de aferição e avaliação de desem
penho profissional, evitando os riscos do des
compasso entre o progresso tecnológico e os 
padrões de ensino na formação dos novos Téc
nicos. Prestamos também nossa homenagem 
ao Dr. Sebastião Sena Ferreira de Andrade, ex
-diretor deste Instituto, de saudosa memória', e 
criador da Semana do Laticinista, tendo profe
rido no discurso inaugural da 1 .  a Semana, em 
1950 : 

"O Brasil não pode prescindir da indústria 
de laticínios, como elemento produtor de 
riqueza e de civilização, e Minas Gerais 
com muito mais razão, porque suas monta
nhas, não permitindo a mecanização da 
lavoura, só podein ser aproveita:das, econo
micamente, para a pecuária leiteira". 
Permito-me ainda, prest:rr minha homena-

gem, e tenho certeza em nome de todos os Téc
nicos em Laticínios, àquele que se tornou ine
gavelmente, o patrono dos Técnicos, Sr. Otto 
Frensel, Técnico em Laticínios "Honoris-Cau
sa" do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, 
aqui presente para nossa satisfação, prestígian
do mais uma vez e sem interrupção as 27 Se
manas Laticinista, até hoje realizadas. 

Desejo nesta oportunidade, quando com
pleto 30 anos de atividades laticinistas, trans
mitir alguns conselhos, que me parecem váli
dos aos novos Técnicos, que, como eu, saíram 
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desta casa preparados p:rra lutar por um ideal, 
acalentado por muitos anos de expectativa : 

Acreditar na Profissão 
Não se faz bem um trabalho se faltar fé 
e se não houver uma forte dose de paixão 
e obstinação. A primeira condição para se 
realizar qualquer coisa, é acreditá-la: pos
sível. Dizia Luiz XIV, com sua experiên
cia de chefe militar : "Pouca inteligência 
impulsionada por um coração apaixonado 
vai mais longe do que um gênio maneja
do por uma alma fria". 

Sentido de Autoridade 
Para saber mandar é preciso saber fazer. 
Para saber fazer á preciso aprender fazen
do. Este é o lema que preside a formação 
do Técnico no Instituto de Laticínios Cân
dido Tostes. Autoridade consiste no direito 
de mand:rr e no ' poder de fazer-se obede
cer. O caráter é condição primeira para 
fazer-se respeitar e ser respeitado. Ter per
sonalidade moldada em princípios éticos e 
praticar atos sempre coerentes. 

Espírito de Decisão e Iniciativa 
A coragem de assumir responsabilidades é 
fator decisivo na capacidade e desenvolvi
mento do individuo em qualquer ativida
de que se dedicar. Jamais se encontram so
luções perfeitas e as decisões a serem to
madas, sempre pela escolha da melhor al
ternativa, revelam a capacidade e olijetivi
dade do homem. 

Energia Realizadora 
Cada problema: deve se afigurar como uma 
oportunidade nova para realizações cons
trutivas. Nada se obtém sem o trabalho 
mas também nada: ven�e o trabalho. � 
dificuldades, por maiores que sejam, não 
surpreendem àqueles que acreditam na for
ça do trabalho. 

Espírito de Disciplina 
Receber ordens e cumprí-Ias, corretamente, 
é atributo indispensável àquele que se pro
põe a organizar uma estrutura p:rra criar 
riquezas. A desorgànização deve ser com
batida e evitada a todo custo, pois; seu po
der de desassociação anula grande p:rrce
la do esforço que se dedica à causa do 
bem comum. 

Confiança Própria 
P:rra se confiar nos outros a principal con
dição é confiar em si mesmo. Sem a con
fiança dos subordinados, nada se pode rea
lizar de duradouro. Somente a confiança 

em si pode inspir:rr confiança nos demais. 
-' Competência 

Demonstrar sempre estar à altura de orien
tar o trabalho, dar soluções aos problemas 
e tomar decisões rápidas, constituem-se em 
importantes e significativas formas de 
se conseguir o máximo de produtividade 
no desempenho das atividades a que nos 
propusermos executar. 
Bom Senso 
As atitudes equilibradas e a maneira de 
avaliar com serenidade, tranquilidade e ob
jetividade os problemas que se nos depa
ram frequentemente, definem bem a per
sonalidade dos que agem sempre com 
bom senso. Existem situações em qUe a 
maturação dos problemas permite resol
vê-Ios na melhor oportunidade e mais acer
tadamente. 

Habilidade Administrativa 
Traçar os planos de ação com habilidade, 
baseados sempre no planejamento, na or
ganização e no controle. Usar a comunica
ção como ferramenta indispensável para a 
harmonização e coordenação de todas as 
atividades. Evitar o vácuo administrativo 
pela desmotivação dos subordinados, que 
sem entusiasmo e impulso imaginativo, po
derão inici:rr um proceSso de descompasso 
progressivo dos objetivos a serem alcança
dos. 
Entusiasmo 
Não se inibir e nem ter vergonha de ser 
entusiasta de suas idéias ou dos planos de 
ação que estiver executando. O vigor, o âni
mo e a fé estimulam a inteligência, funda
mento essencial na concepção criativa e ra
cional dó trabailho. 
Aos Industriais de Laticínios recómenda

mos optarem sempre pelos Técnicos em Laticí
nios, como a melhor, mais econômica e racio
nal forma de atingirem rapidamente os objeti
vos da: Empresa. Sabemos que o "Prático" 
representa também significativa força de tra
balho na Indústria, porém, por falta de uma 
formação e educação técnica direcionada: pa
ra uma "performance" global da Empresa, 
constitue-se, com raríssima exceção, na reali
dade, como elemento muito mais c:rro e dis
pendioso. O Técnico em Laticínios, cada vez 
mais, se consagra e se firma, como a única so
lução para resolver os problemas típicos de 
uma atividade industrial com c:rracterísticas 
próprias, diferenciando-se inteiramente das 
demais indústrias de alimentação. Seu custo 
profissional é auto-financiável pelas inúmeras 
economias, racionalização e produtividade al
cançadas no fluxograma de produção indus
trial da Empresa. 
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TRÊS COROAS 

a garantia 
do 

bom queijo · 

o coalho Três Corôas é util izado pela 
maioria dos laticín ios, das mais afamadas 
marcas de queijos do Brasi l . 

Garante a sua p u reza, qualidade, un ifor
m idade, rendi mento e é o mais econômico, 
até a embalagem se aproveita. 

TRÊS COROAS 
i n f o r m a :  

em um ano foram coalhados com 
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COALHO TRÊS COROAS 584 MILHõES DE LITROS 
DE LEITE NO BRASIL 

ENDEREÇOS: 
FÁBRICA: VENDAS: 

Ind . �e Com . Prod . E S C R I T 6 R I o: 
Químicos Três Corôas SI A 

Rua Primavera n.o 58 
Rua Dr. Pacheco Silva, 37 - Conj. 01 - PARI 

Vila Santa Terezinha São Paulo - Capital CEP 03092 

06300 - Carapicuiba - SP . Telefone: 92-1493 
Tel . :  429-2307 
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SELEÇÕES LATICINISTAS MUNDIAIS - SÉRIE XXX 

World Dairy News - · 30th Serie 

Mais uma vez o nosso amigo Dr. SylvlO 
Santos Vasconcellos nos convidou para apre
sentarmos nesta 27.a Semana do Laticinista, 
uma série das nossas Seleções Lacticinistas 
Mundiais. Aceitamos . sensibiliZados e gratos . 
Mas vejam bem, esta série já é a 3 0.a, o que 
não deixa de ser um acontecimento memorá
vel, pois, mostra que · durante trinta anos con
seguimos realiZar também este setor do nosso 
programa lacticinista. Há 3 0  anos ! Quanto 
tempo ! Valeu ? Sim, mas é preciso reconhe
cer que é apenas uma parte de uma longa lu
ta que completou 6 1  anos em 4 de março p.p . 
Mas vamos às nossas costumeiras trinta notí
cias. 

1 - A Nova Zelândia, mundialmente co
nhecida pela alta qualidade de sua produção 
leiteira e de produtos lácteos, é também a 
maior fornecedora de laticínios ao Japão. En
·tre estes produtos se vem distinguindo, ultima
mente, um queijo cremoso, aromatizado, es
peciail:mente formulado para o consumidor ja
ponês. Este queijo, é um queijo branco, suave, 
de textura cremosa, possuindo um paladar le
vemente ácido culturado. Tem um largo em
prego, como queijo de mesa e de condimento 
alimentar. Alterações especiais foram intro
duzidas em seu aroma, a fim de atender o pa
ladar do japonês. O enchim�nto da embala
gem é feito à quente, em estado fluído, em 
cartonados, internamente revestidos de polieti
leno, de 20 kg. Parte é re-embalado para con
sumo em espécie, mas o volume principal é 
usado na indústria alimentar nos mais varia
dos produtos. Estuda-se a possibilidade de em
balagem individual, a fim de atender progra
mas de alimentação escolar. (1) 

(") Diretor do Boletim do Leite. 

OTTO FRENSEL (") 

2 - Na Suécia, na regIao de Sóderman
land, a 170 km de Estocolmo, foi inaugurado 
recentemente o primeiro museu lacticinista. 
Trata-se de uma fábrica de manteiga que co
meçou a funcionar em 18 8 4, encerrando suas 
atividades em 1929. A fim de mostrar à gera
ção atual e às futuras, como trabalhavam as 
agora já centenárias fábricas de laticínios, o 
Museu de Estocolmo, resolveu conservar esta 
·fábrica: como modelo para visitação pública, o 
que de árduo era o trabalho laticinista naque
la prisca era, mostra a seguinte história : a 
primeira técnica foi uma mulher, ajudada por 
lUn maquinista e duas moças. Todas as ins
talações eram de construção sueca: A máquina 
para! vapor e força motriz, a transmissão, a 
desnatadeira com sua enorme polia à correia, 
enfim todo o material de ferro e aço. O ma
quinista iniciava o seu trabalho às 5 horas da 
manhã. Uma hora mais tarde começava o ·tra
balho das três moças, indo até às 13 h. Ha
via um intervalo até às 18 h, quando chegava 
o leite da segunda ordenha. Notem bem: há 
quase 1 0 0  anos já se praticava: a segunda or
denha na Suécia. Fazia-se a limpeza completa 
do equipamento numa atividade que ia até às 
20 horas da noite. Era um verdadeiro trabalho 
corporal que se realizava lá e eram mulheres. 
O leite era recebido diariamente, inclusive aos 
domingos, dias de festas, etc. O leite vinha em 

latões que tinham que ser carregados escadas 
acima para ser despejado no tanque de recep
ção, donde o leite caía por gravidade na des
natadeira. O trabalho · do lacticinista nunca foi 
fácil, mas, naqueles tempos exigia força mus
cular respeitável. ( 2) 
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3 - O nosso re(.ente contato pessoal em 
Frankfurt (R. F. da Alemanha) com a D.L.G. 
(Sociedade Alemã de Agricultura), durante a 
tão bem sucedida 5.a E:� .. posição Internacional 
D. L.G. de Técnica Lacticinista, muito nos 
sensibilizou quanto às inúmeras atividades da 

. D. L. G entre tantas outras, também a favor 
dos laticínios alemães. Ainda em recente expo
sição, visando premiar produtos lácteos pela 
sua qualidade, somente no Estado de Hessen 
participaram 6 2  empresas de lacticínios com 
3 54 produtos diversos, dos quais foram pre
miados nada menos de 3 01 ! Foram mais de 
11 % do que no ano anterior o qual, por sua 
vez, tinha premiado mais 15 % do que em 
1977. 
Em 197 9 mereceram 

177 amostras o Grande Prêmio 
94 " a  Medalha de Prata 
3 0  a Medalha de Bronze. 

Entre os ganhadores 20 mereceram ainda uma 
distinção especial por terem ganho prêmios 
em anos reiterados. Eles representaram nada 
menos de 25 produtos diversos. (2) 

4 - O "quark", uma massa de queijo 
frescal que os norte-americanos também deno
minam "cottage cheese", embora não seja exa
tamente igual, tem tanto nos E.U.A. como na 
Europa, um consumo impressionante, não só 
por suas origens tradicionais, mas pelo seu 
múltiplo emprego numa melhor alimentação. 
É tão importante na Alemanha, por exemplo, 
que o nosso eminente amigo e mundialmente 
reputado lacticinista Prof. Dr. M. E. Schulz, 
antigo Diretor do Instituto de Elel, acaba de 
escrever uma bela obra a respeito (em ale
mão), intitulada "Quarkspezialiteten" (Espe
cialidades de "Quark", extraído de sua recen
te obra o "lVIilchkundliches Sppise Lexikon" 
(Lexico de alimentos lácteos) que terá oportu
namente mais comentários. Mas nesta parte do 
"Ouark" se abrem possibilidades quase ilimita
d;;;;, conforme já  há anos ficou- amplamente 
demonstrado no próprio I.L.C.T. A produção 
brasileira de "quark" ainda é insignificante : 
112. 13 3  kg, segundo estatística de 197 9 do 
DILEIISIPA, tendo até diminuído em relação 
a 197 8, quandó atingiu 120.7 44 kg. O 
"quark" se presta a inúmeros alimentos nutri
tivos e agradáveis. Pode servir de condimento 
ou enriquecimento de qualquer prato, doce ou 
salgado, frio ou quente. Até mesmo em feijoa
da já o temos usado com excelente resultado, 
bem superior aos outros acréscimos anti-infla
cionários ultimamente tanto apregoados. . . ( 2) 

5 - Em meados de 1981 deve ser inau 
gurada em Tychy, no Sul da Polônia uma mo
derna fábrica de lacticínios com capacidade 
para receber 7 00. 000 I de leite cru e 3 0. 000 
litros de creme. Uma firma francesa de enge-

nharia (a "SERTE") foi encarregada de dJ'sen
volver o projeto e a "ALFA LAVAL" será a 
principal fornecedora das máquinas e instala
ções de comando automátíco (computadoriza
do). 

O custo total, incluindo edificações, etc. 
será de SKr 150 milhões ou mais de Cr$ 
1. 8 00 milhões. Mais de um terço caberá à 
"ALFA LAVAL". Serão produzidos: leite de 
consumo, creme de mesa, quem, iogurte e "ice 
cream". Como em todas as novas usinas de 
lacticínios também esta de Tychy será inteira
mente automatiza'da e comandada por um sis
tema de computadores - a ALERT 200 da 
"ALFA LAVAL". O projeto incll;Ú o completo 
planejamento, montagem e início de funciona
mento de todas as linhas, inclusive. Paralela
mente os técnicos futuramente responsáveis pe
la usina terão cursos de especialização. ( 2) 

6 - Quando se visita a Europa e/ou se 
lê as suas revistas lacticinistas, logo se entra 
em contato com as suas preocupações máxi
mas: Higiene e Qualidade. Sendo evidente que 
a segunda não pode e::dstir sem a primeira, tu
do se faz para atender ao má..-.dmo a primeira. 
Achamos muito oportunas e· interessantes as 
duas conclusões seguintes: 

A :  Uma vez produzido higienicamente, um 
alimento passa do setor Higiene para o se
tor Qualidade. Se a sua qualidade se redu
zir tanto que não pOSSlll mais satisfazer o 
consumo, o produto entrará em contato ou 
mesmo conflito com as regras da SaúG'e 
Pública. 

B :  Os critérios que definem a higiene ou a 
qualidade , serão, portanto, diferentes, ex
ceptuando-se a contagem microbiana. Se 
todo alimento deve ser higiênico, ainda não 
se pode ammar o mesmo com relação à 
sua qualidade. O que é qualidade ? A so
ma de todos os fatores determinantes da 
mesma. Assim o diz a bem acertada defi
nição. Tal determinação, entretanto, não 
é facilmente encontrável, nem mesmo nas 
mais adiantadas legislações, o que explica 
as constantes variações que vêm surgindo. 
Deve-se atender às condições objetivas da 
produção, às exigências' higiênicas e às 
determinações qualitativas, que muitas ve
zes são bem subjetivas. Eis um vasto cam
po a ser considerado na produção e comer
cialização, dados os interesses, as finalida
des e responsabilidades que envolvem. ( 2) 

7 A já tantas vezes encarecida impor-
tância da boa qualidade dos produtos lácteos, 
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continua serido assunto da maior relevância 
em toda parte. Ainda recentemente um De
partamento de Controle Veterinário na Alema
nha {RF) procedeu à análise de 2567 amostras 
entradas num dia e mais 26 48 amostras ar
mazenadas. Tratou-se de leite de consumo, 
creme de mesa, leitelho, leite acidificado, io
gurte, leite fermentado e quark. Admitiu-se um 
prazo de validade de 7 dias para o leite de 
consumo, 12 dias para o creme de mesa, 12 
dias para o leitelho e leite acidificado, 18 dias 
para o leite fermentado e o iogurte e 14 dias 
para o quark. Entretanto, apesar destas con
clusões, o trabalho finaliza por achar irrealÍs
ticos estes prazos, recomendando estudo mais 
profundo para a melhor defesa do consumidor. 
As causas se encontram nas irregularidades da 
conservação frigorífica e, em certos casós, em 
possíveis reinfecções. Vejam bem, se lá há tais 
limitações o que não dizer daquilo que ocorre 
entre nós, tanto na distribuição, como no va
rejo. ( 2) 

8 - 1/3 dos escolares na Dinamarca re
cebe leite gratuitamente, quando o segundo 
1 / 3  paga a metade do custo e o terceiro 1/3 
o preço integral. Quando estivemos na Dina
marca recentemente ouvimos uma preleção so
bre o programa do leite escolar. Notamos a 
tendência da distribuição do leite achocolata
do por ser considerado preferido pelos escola
res. O leite é fornecido em Tetra Brick de 200 
mI e de excelente paladar. Apesar disso, estra
nhamos a preferência pelo chocolate, produto 
importado e, a nosso ver, desnecessário . .  quan
do o leite de consumo já é de tão agradável pa
ladar e qualidade, como o que lá tivemos a 
ventura de poder degustar. ( 2) 

9 - No ano que findou, em 3 0  de junho 
de 197 9, a Austrália produziu 249.000 t de 
gordura láctea, correspondente a 5.6 6 9  bilhões 
de litros de leite, por sua vez produzido por 
1, 95 milhões de vacas. Enquanto o número de 
vacas caiu cerca de 5 % ,  a produção de leite, 
contudo, teve um aumento de 0, 4%. ( 3 )  

1 0  - As mais recentes estimativas d a  FAO 
para 197 9 foram de uma produção mundial 
de leite de 46 0 milhões de toneladas ou seja 
0, 5% acima de 197 8, ou sejam 2-3 %  abai
xo da diferença entre 197 8 e 1977. Os motivos 
residem nas medidas de limitação nos paises 
da C. E . E .  e no tempo desfavorável na U .R. 
S.S. e países do Oeste da Europa e em paí
ses em desenvolvimentb. Melhorou a produ
ção na Austrália e na Nova' Zelândia e tam
bém nos E.U.A., aqui em virtude do aumento 
nos subsídios. (3 ) 

11 - Estas mesmas informações indicam 
que a produção mundial de queijos aumentou 
3 % ou seja para 11 milhões de toneladas, en
quanto a manteiga se manteve estável em 7 

milhões de toneladas e o leite desnatado em 
pó diminuiu 3 % ou seja atingindo 4 milhões 
de toneladas. (3 ) 

12 - A C.E.E. - Comunidade ' Eco
nômica Européia apresenta aspectos interes
santes. Os Países Baixos estão ' promovendo a 
introdução do queijo holandês na' Itália. Ini
cia-se a campanha com a promoção do 
queijo Edam (parecido com o nosso. Rei
no que dele é descendente) _ Mais tar
de também será promovido o queijo Gouda 
(semelhante ao nosso Prato). Inicialmente a 
campanha se limita à Milão, Turim e Gêno
va. Até agora o queijo tipo Edam era forneci
do pela Alemanha (RF) e França, ambos paí
ses da C. E . E. O que se deseja encarecer é o 
I'erdadeiro queijo holandês, geralmente identi
ficável pelo seu revestimento vermelho e um 
rótulo holandês. (3 ) 

13 - Um projeto lacticinista para o Su
dão (África) está sendo elaborado por uma fir
ma especializada dinamarquesa. Este projeto é 
avaliado em 3 00 a 400 milhões de coroas di
namarquesas (Cr$ 27 0-3 6 0  milhões). Este pro
jeto é patrocinado pela "Arab· Authority for 
Agricultural Investrnent and Development" 
(Autoridade Árabe para Investimento e Desen
volvimento Agrícola), uma organização de 12 
paises árabes, interessados no desenvolvimento 
agrícola do Sudão. (3 ) .  

1 4  - Apesar dos excedentes d e  produtos 
lácteos nos países da comunidade Econômica 
Européia e das medidas tomadas para reduzí
-los, recente recenseamento demonstrou não 
existir possibilidade para um declínio atual
mente. Apenas na Dinamarca, Alemanha .(RF) 
e França houve ligeira diminuição nos reba
nhos de vacas leiteiras de 2, 1 - 0, 8 e 0,3 % ,  
respectivamente. Nos Países Baixos houve até 
um aumento de 2, 9% . De um modo ' geral os 
paises da C. E . E . demonstraram um aumen
to de 0, 3 % .  (3) .  

15 - As condições naturais de Israel são 
bastante desfavoráveis, principalmente por cau
sa do limitado abastecimento de água. Contu
do, em seus apenas 3 0  anos de existência, não 
só a sua agricultura foi desenvolvida como 
uma das mais adiantadas do mundo, mas tam
bém' li! sua produção de leite se tornou uma 
das mais impressionantes. Este sucesso é atri
buído aos característicos genéticos dos rebanhos 
e aos métodos de criação e alimentação empre
gados. O gado leiteiro é exclusivamente preto 
e branco/Frisio Israelense, originado do cruza
mento de Frisio-Holstein americano e cana
dense com o gado previamente cruzado de ori
gem indigena e holandês preto e branco. Os 
resultados são estes: número de vacas : de 
19.100 para 113 . 500; produção de leite: ê:e 
77. 500. 000 kg para 6 87. 8 00. 000 kg; produ-
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. _ 
'

. 4 066 para 6.063 kg (havendo 
çao por vaca . . , k )  (3) 
rebanhos com a média �e ate 10.019 . g .  . 

1 6  _ As bnportaçoes de Il!antelga pela 

U R S S a partir de 1 9 75 sao r�almente 
. . . . . . . o taçao volu

bnpressionantes. A prImeIra rmp r 
f . 1 9 73 quando foram compradas 

mosa OI em , . E re-
. 229.700 t, quase tod!ls da �.E. . a . um P 

o muito baixo, entao mUlto debatido. Em 

i977 foram 75.700 t e em 1 9 78 foram 

3 8.900 t. Já em 1 9 79 deve ultrapassar 80.000 

t das quais 67.000 t da C .E .E . (3) . , 
1 7  _ Desde 1 .0 de janeiro p.p. os lactiCI

nios da Noruega estão pagando aos produtores 

de leite um prêmio extra de N.Kr . . 0,0
.
4 (cerca 

d C $ O 40) por um leite de qualidaüe extra, 

d
e r . '

d "Classe Elite" na base do preço 
enomma o , , 7687 

base de 'milio de 1 979 que e �e N.Kr. 1 .  . 
(cerca d� Cr$ 1 7.687). Este tipo extra de leI

te deve ser classificado, como, Classe _ 1 com 

a contagem bacteriana . e de �e��.as nao exce: 
didas' deve ser isento de antiblOticos e preen 

cher 
'
todas as condições de um .produto. d\ eie-

vado padrão. O principal motivo ?O esta e e
cbnento dessa "Classe Elite" conSIste em �e

lhorar a saúde da vaca e eliminar a mastite 
dos rebanhos leiteiros.' (3) 

1 8  _ Um leite de baixo teor �e �alori�s 

foi desenvolvido pelo Instituto de ClenCla Ani
mal e Lacticinista" em Irene, perto ,de Prete;
ria na África do Sul. Este produto e deno�I-

ado de "leite de soro", pois, consiste na nus

�a de leite comum com leite desn�t�do �e
sidratado e soro de queijo. O preço e �ferIo� 
ao leite comum . O soro de queIJ? ate 

então era considerado um, refug? mdus
trial, por causa de seu conteudo de agua ? pa; 
ladar salgado. Entretanto, .0 soro �e q�eIJo .e 
rico em proteínas, vitamroas, SaIS mroeraIS 
e lactose. O Instituto melhorou a �ua p:ua-
tabilidade, removendo parte d.os . .  saIS mroe-

. Atrt'bui-se grandes possIbilidades a es-raIS . . 
o te produto, em virtude do seu m«:nor preç
o 

. 

20 _ Enquanto aqui �o Br�sil ;e pro�ura 

aumentar a produção de leIte" na� so m.edianJe 

melhores preços, como tambem mcentivos e 

toda sorte, na Alemanha (RF), com�. m��

bro da Comunidade Econômica EuropeJa! rol

cialmente se pagou prêmio à quem deIXadt 
sbnplesmente de produzir leite. Outras me _ 

das foram estudadas, talvez porque aquela na� 
fosse muito sbnpática, entrando-se _no paga 

mento de um prêmio para a redu�porc:n

tual da produção. Foram realizados am�los m

quéritos e muitos produtores parecem, 
dIteres

sados. Estabeleceu-se um, �ter�se �e o em 

tomo de 1 5  % .  Este inquerIto fOI realizado pe

lo Instituto de Kiel, abrangendo 143 produ�o

res Nesta altura o assunto se encontra em �

te�sos debates, pois os aspectos a: s.erem .consI

derados são inúmeros, envolvendo mclusIve os 

de âmbito internacional. (4) . 
21 _ A Ultrafiltração já saIU do seu pe-

rÍodo e:\:perbnental. De fonna cresce�te a no

\1a tecnologia encontra seu , aproveJta:.;tento 

não só na! produção de pro�ema em P?' �e 

produtos especiais, mas tambem na fabnc
ul

açao 
, ' . , a tra-de queijos. Diversos paISes ate Ja usam 

filtração industrial há alguns anos, como .a 

Dinamarca, França, Alen:an,ha (RF) HungrIa 
e a Suíça. Pesquisas ecOnOInICaS comprovaram 

que o seu emprego já apresenta aspectos b
l
e� 

. , . Convém pois forçar o desenvo VI-apreclaveIS. " I fil -mento técnico e tecnológico. d� , 
u tra traça0 . 

Mesmo a concentração parCIal Ja apresenta as

pectos muito favoráveis, tais como : 

1 :  na padronização do leite de fabricaç
.
ão; 

2: melhoria na coagulação e na padrOnIZa
ção da! qualidade; 

3 :  redução do período de caseificação e 
aumento da capacidade; 

4: redução em 1 0 %  na. matéria-prima e 
. padronização do rendimento. 

São estas as conclusões, ent;re. muitas °li:a' 
de recente Seminário especIalizado, rea a o 
na Alemanha (RF) em Augsburg. (4) 

Como se vê certos países lançam mao de meIOS 
inusitados �ara alimentar os cid�dãos menos 
bem assalariados. Não deve admirar quando, 
como este autor, todas as manhãs se pode ver 
gente catando as latas de lixo;, 

à pro
,?

ura �� .res
tos alimentares, de uma bo.ate gr.a fina. 
Qual a solução ? proibir catar J?:0.? �r!ar- um 
órgão para a higienização e distrtbUlçao dos 
enonnes desperdícios ? (3) 

1 9  _ Cresce o interesse dos . criadores da 
Irlanda pelo gado leiteiro. O recente recen
seamento mostra um rebanho de 1 .620.000 ca
beças ou seja um aumento de 2 %  sobre o ano 
anterior. Em compensação o reba:ili0 de c!)rte 
mostrou uma queda de 4 %  ou seJam 484.000 

cabeças. A crescente particip�ção da. Irlanda 
no mercado lactinista mundIal, aSSIm, tem 
uma explicação. (4) 

22 _ Quando em fins dos 
,
an?s de .6? .P�; 

recia que nos Estados Unidos o 'leIte artifiCIal 
poderia conquistar, graças aos seus componeâ
tes vegetais, uma maior parcela . ?o . merca. o 

consmnidor, porquanto enI 1 9 60 J� ,tinha atin
gido uma colocação de 74.200 t, Ja em 1969 

se  iniciou uma vertiginosa que�a para } 6'
,
50? 

t. Apenas discordamos quanto �,
e�ressa� �el

te artificial", sendo o correto leIte de ImIta
ção" confonne acordo na! F.I.L. (4) 

23 - Renovados exemplos comprovarm;t 
que também fábricas de laticínios de relati
vamente pequena capacidade podem ser

d
benI 

sucedidas, anexando à sua! usina de pro . uto.s 

frescais um setor de leite de consumo. PnmeI-

Revista do ILer JULHO.AGOSTO DE 1980 Pág. 31 

ramente por motivos de aspecto político-ali--;;; clareza os "Efeitos da temperatura sobre o lei
mentar. Segundo porque leite de consumo po- te e seus componentes'. São abordados: 1 .  As
de completar de maneira ideal o conjunto de pectos microbiológicos - 2 .  Efeitos de tempe
produtos frescais já produzidos e comerciali- ratura sobre o pH e o equilíbrio dos sais ' 
zados. Num programa de modernização de 3 .  Efeitos sobre a fase lipídica - 4 .  Efeitos 
uma fábrica a inclusão deste setor é, portanto, da: temperatura sobre as proteínas - 5 .  Efei
muito recomendável, inclusive por motivos tos do calor sobre a lactose - 6 .  Efeitos do 
econômicos na área de distribuição. O ideal, calor sobre as vitaminas do leite. É .um traba
evidentemente, é um leite em embalagem car- lho oportuno que merece ampla divulgação, 
tonada que pennite a maior e mais econômica pois está intimamente ligado à tão bnportante 
distribuição. Esta recomendação que nos vem questão da boa- qualidade inicialmente ineren' 
da Alemanha, contudo, já tem um excelente te ao leite e que é preciso preservar ' e não des
exemplo entre nós, onde a Cooperativa Cen- trnir com tratamento inadequado. (5) 
tral de Laticínios do Paraná Ltda., já há al- 26 - Em cerbnônia íntima, realizada em 
guns anos incluiu em sua rede o léite tipo "B" Bruxelas, Bélgica, o Presidente da Federação 
em Tetra-Pak. Numa empresa cônscia da ne- Internacional de Lacticínios - F .  I .  L . ,  bnpôs 
cessidade de sempre fornecer produtos, frescais as insígnias de Oficial do Mérito Agrícola, ao 
ou não, da mais elevada qualidade, este siste- Sr. Pierre StaaZ, Secretário-Geral da F . I . L .  
ma somente pode dar os melhores' resulta- desde 1 960. Dada a modéstia que o caracte
dos. (4) riza, o homenageado não deixou divulgar este 

24 - Coitado do consmnidor. Não sabe o ato de tanta justiça, de maneira que somente 
que fazer. De um lado eminentes professores agora e aqui podemos divulgá-lo. Durante toda 
com palavreado sonoro, recomendam a mar- a existência da Associação Brasileira de Lactici
garina, condenando a manteiga. Do outro la- nistas - A .  B . L .  tivemos as mais compensa
do, outros proeminentes professores enaltecem doras e agradáveis relações com o homenagea
a manteiga e condenam a margarina. Um dos do o qual, como os seus companheiros de Di
principais comprovantes alegados · é o enfarte reção, sempre demonstrou o maior interesse 
que teve, realmente, tremenda alta depois da no desenvolvimento das boas relações entre a 
última guerra mundial. Dizem que durante a F . I .  L .  e a A .  B . L .  E isso ele conseguiu mui
guerra, com a escassez de gordura, o consmni' to além do que poderíamos almejar. Assbn 
dor ficou livre de enfartes, embora, talvez, sub- são as mais expressivas e sinceras as congratu
nutrido. Depois da guerra, tudo outra vez nor- lações que lhe manifestamos por esta justa e 
malizado, ao menos parte da população voltou acertada recompensa de reconhecbnento de sua 
a engordar, porque o que não falta são gordu- valiosa dedicação à nossa causa comum que é 
raso Entre elas ai margarina, cujo consumo o leite e os produtos lácteos. (5) · 
aqui no Brasil está em 1 :4 a favor da marga- 27 - Por grande maioria, os suíços con
rina. Mas, então, é o caso de não culpar a firmaram o seu apoio ao Decreto sobre a eco
manteiga: dos enfartes, dada a sua agora tão in- nomia lacticinista que prevê a manutenção ce 
significante participação em nossa alimentação. uma certa garantia ao setor lacticinista, ao 
Considerando tudo isso e mais o que se lê e mesmo tempo que limita a produção a() nível 
ouve diariamente, chegamos ' às três seguintes do ano anterior, a fim de evitar o aparecbnen
finalidades : to de excedentes. Antes do início da • nova 

A :  a alimentação deve ter maior quantidade 
de produtos frescais e/ou naturalmente 
conservados dentro das possibilidades que 
o nosso estado de civilização pe�te; 

B :  a alimentação deve ser preferentemente de 
gordura reduzida e isenta de carboidratos 
vazios; 

C :  a alimentação deve ser suficiente para 
atender às necessidades e não representar 
sobrecargas. 

Donde S" pode deduzir que no café o pão deve 
ser mesmo com manteiga. Assbn, por amor ao 
coração bebamos leite e usemos manteiga. (4) 

2 5  - Em 1 6  páginas mais três de refe
rências bibliográficas num total de 128, a 
autora (Carm�n San José do Instituto de Pro
dutos Lácteos C .  S . I .  C . )  expõe com muita 

campanha lacticinista (maio de 1 979) o Par
lamento deve exanJinar o processo mais rápi
do em contigenciamento, baseado principal
mente nas seguintes regras : 

a) os produtores das montanhas ficarão isen
tos do contigenciamento; 

b) a superficie de exploração terá em conta a 
detemIinação do contigenciamento. Os pro
dutores qUe bnportarem alimentos anbnais 
serão multados em relação com aqueles que 
alimentem o seu gado com produção pró
pria de alimentos; 

c) não se multará automaticamente os produ
tores por uma entrega de excedentes, mas 
se terá em conta as eutregas totais dos coo
perados; 

d) O controle de contigenciação será efetua
do pela Federação dos Produtores. (5) 
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28 - A produção de ' leite na Grécia está 
em . alta, apesar da diminuição dos estabeleci
mentos produtores o que, contudo, favorece a 
melhoria dai qualidade. Das 1.6 7 0.000 t em 
1 976 passou para 1.7 40.000 t em 1 977. O 
interessante é a composição desta última ci-

. fra, sendo : 

7 41.000 t leite de vaca 
57 8. 400 t " de ovelha 
41 2. 6 00 t de cabra. 

Como se vê, a CAPRILEITE está muito certa 
em sua excelente promoção. Precisam agora 
aparecer também os criadores de ovelhas, pois 
estas, além de excelente leite, ta:mbém ofere
cem ótima carne e valiosa lã. ( 5) 

29 - A crescente necessidade de elimi
nar, o mais completamente possível, quaisquer 
desperdícios, como fator de sobrevivência tor
na cada vez mais inventiva a engenharia, tam
bém e muito especialmente, no setor alimentar 
e, assim, no setor lacticinista. Uma das inicia
tivas é o emprego da ultrafiltração e agora 
também da hiperfiltração na indústria lactici
nista, visando : 

a) a recuperação das proteínas do soro; 
b) o melhoramento econômico da indústria 

queijeira; 

c) eliminação da água do soro do leite des-
natado. 

São, como se vê e já é amplamente reconheci
do, fatos da maior importância para a sobre
vivência econômica da indústria laticinista. (6) 

3 0  - A qualidade, certamente, é o aspec
to mais interessante e importante na produ- . 
ção leiteira. Mas, a produtividade também, da
da sua significação econômica. Um estudo rea
lizado na França trouxe um resultado inespe
rado. Na simples produção por vaca, a França 
ocupa o terceiro lugar. Mas, na produtividade, 
isto é, litros de leite por hectare e vaca, cai 
para o sétimo lugar. Sob este aspecto, a pro
dução de leite por vaca na C.E.E. é de 3.840 
litros, e os países componentes desta entidade 
passam a ter a segu:iIite posição : 

Países Baixos 
Dinamarca 
Reino Unido 
Alemanha (RF) 
Bélgica 
Luxemburgo 
França 
Itália 
Irlanda 

4.83 0 
4.66 2  
4. 571 
4.1 8 0  
3.874 
3.773 
3.296 
3 . 26 4  
2. 891 

Na verdade ambos os fatores, qualidade e pro
dutividade, têm a mesma importância econômi
ca. Não adianta produzir muito leite de má 
qualidade, como não é recomendável não ha
ver produtividade. (6) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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CURSO SOBRE MANEJO DE CABRAS LEITEIRAS 

Realizar-se-á no período de 23 a 26 de ou
tubro do corrente ano, no Instituto de Zootec
nia da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ -c- Km 47, o IlI.o Curso 
Sobre Manejo de Cabras Leiteiras, em convê
nio com o Ministério da Agricultura e a CA
PRILEITE. Durante o curso serão abordados, 
principalmente, os seguintes assuntos : técnicas 
de manejo de reprodutores, matrizes e cabritos 
jovens; técnicas de nutrição e cálculo de ra
ções; instalações para cabras leiteiras; técnicas 
de inseminação artificial .em caprinos; ecto e 
endoparasitas; principais doenças de caprinos 
no Brasil; práticas de pequenas cirurgias e de 

princípios de medicina veterinária a nível de 
fazenda, etc. 

O curso, sob supe�visão do Instituto de 
Zootecnia da UFRRJ terá a coordenação do 
Prof. Luiz de Souza Coutinho e nele poderão 
matricular-se todos os interessados no criatéírio 
de cabras leiteiras. Os inscritos ficarão 
da,dos no próprio Hotel do Campús da 
sidade e as inscrições devem ser feitas 
mente por carta, telex oU telegrama junto 
CAPRILEITE - Associação Brasileira 
Criadores de Cabras Leiteiras (Rua Safira, 
- telex 3 1 1 942 - telefone 3 3 2-743 3  
Belo Horizonte - MG). 
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QUEIJO DO SÊRRO : TRADiÇÃO NA 
HISTÓRIA DO POVO MINEIRO 

"Serro" Cheese : T radition in Minas Gerais History 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se assistido a mu
danças importantes no aspecto da indústria 
de laticínios brasileira. Paralelamente ao au
mento da produção de queijos e outros deri:
vados do le ite, assiste-se à criação de no
vas indústrias, ao lançamento de novos pro
dutos, e à modernização das técnicas de 
trabalho. A sofisticação vem aos poucos atin
gindo a indústria ,de laticínios nas suas prin
cipais características. Trazendo, é verdade, 
inegáveis benefícios à melhoria da qualida'de 
e à .  padron ização dos produtos, esta sofisti
cação muitas vezes peca por 'negligenciar um 
dos aspectos mais importantes da cultura de 
um povo: sua tradição. Hoje, de uma ma
neira silenciosa, indústrias de queijos das 
mais tradicionais do país, vêm passando ao 
controle de grupos dominantes no mercado 
e, na maioria das vezes, inteiramente alheios 
aos aspectos históricos, tradicionais que re
presentam as marcas sobre as quais passam 
a ter direito de produção e comercialização. 
Quando estas marcas simplesmente não de
saparecem, transformam-se em excelentes 
atrativos para a venda de produtos cuja 
qualidade, por força de mudanças nos mé
todos tradicionais de elaboração, p ela bus
ca de maiores lucros, vem desmerecer a 
reputação que os anos e o gosto popular 
a�teriormente lhes atribuíram com justa ra
zao. 

Assim, pouco a pouco descaracteriza-se 
aquela que já foi chamad� por i lustres lati
cinistas de nosso ' passado recente de "a 
mais brasileira das indústrias". Entretanto, 
sobrevivendo ainda à esta transformação in
consequente, resta de pé a secular fabrica
ção de queijo na região do Sêrro, em Minas 
Gerais. Ali, em muitos sítios e fazendas, fa
brica-se ainda o mais tradicional dos queijos 
do Brasil: o queijo do Sêrro. Apesar de que, 
nos últimos anos, este trabalho e este meio 
de subsistência de milhares de pessoas 

Múcio Mansur Furtado * 

economicamente carentes vêm sendo com
batido por técnicos e autoridades, com ar
gumentos embasados em ' conceitos mera
mente el itista de higiene e saúde públ ica, 
o queijo do Sêrro sobrevive e insiste em 
manter-se como elo único a ligar os trans
formados dias de hoje a um passado que, 
mesmo parecendo distante nas dezenas de 
anos pretéritos, não pode e não deve nun
ca ser esquecido. 

Neste trabalho, como resultado de uma 
recente viagem à região do Sêrro, procura
se apresentar, seja como uma atitude de in
formação, . seja como um grito de alerta se
ja como uma homenagem vários asp�ctos 
relativos à elaboração ,deste tradicional 
queijo. 

A CIDADE DO SÊRRO 

A cidade do Sêrro fica localizada na 
regiãQ. do Alto Jequitinhonha, em Minas Ge
rais. É uma cidade pequena, com ruas es
treitas e ladeiras calçadas com pedras, cheia 
de casarões com fachadas coloniais e ve
lhas igrejas, formando um conjunto arquite
tônico extremamente singelo e que a tornou 
uma das mais famosas cidades históricas 
mineiras . 

A antiga Vila do Príncipe foi elevada à 
categoria de cidade em 6 de março de 1 738, 
recebendo o '�nome de Sêrro. 

O aspecto geral de seu município é mon
tanhoso e a área é àe 1 990 km2, estando 
a sede a uma altitude de 940 metros. A cida
de fica a aproximadamente 2 00 km de Belo 
Horizonte, na direção nordeste . Nesta 
mesma direção, a 95 km encontra-se a 
cidade de Diamantina. A 6 0  km do Sêr
ro, na direção de Belo Horizonte, encontra
se a cidade de Conceição do Mato Dentro 
possuidora igualmente de grande tradição na 
fabricação de queijos típicos da região. 

A economia do município baseia-se na 
agricultura, tendo a pecuária um importante 

(*) Professor e Pesquisador da EPAMIG/DTA IILCT 
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papel neste contexto. <A fabricação de quei
jos fica localizada predominantemente em 
fazendas e numerosos sítios da região, 
constituindo-se uma atividade de relevância 
na economia do município e na subsistên
cia de diversas famílias da região, que não 
difere em muito de outras regiões do Alto 
e Médio Jequitinhonha, conhecidas pela baixa 
densidade demográfica e grande pobreza de 
seus habitantes. 

CARACTERíSTICAS DO QUEIJO DO SÊRRO 

Por possuir características bastante pró
ximas do queijo Minas comum, o quejio do 
Sêrro é comumente classificado como uma 
de suas variedades. De acordo com o Prof. 
Assis Ribeiro, seria uma variedade, conhe
cida como queijo Minas Semi-curado, de fa
bricação ampla em todo o Nordeste de Mi
nas e com concentração na região da ci'da
de do Sêrro e Diamantina. 

Atualmente, dado o seu elevado concei
to, o queijo do Sêrro adquiriu uma identida
de própria e características relativamente 
bem definidas. 

O queijo possui formato cilíndrico, com 
aproximadamente � 4 cm de diâmetro e . al
tura variando de 4 a 6 cm. Em alguns sítios 
o queijo é produzido com diâmetro ligeira
mente maior e um pouco menOr em altura. 
Sua casca é normalmente esbranquiçada, 
tendendo a se transformar numa crosta fina 
e amarelada quando o queijo é curado por 
alguns dias. 

Internamente, a massa é branca e consis
tente às vezes ligeiramente quebradiça . O 
queijb apre.senta sempre aberturas mecâni
cas de pequeno tamanho e não raramente 
diversas e pequenas olhaduras irregulares . 
Seu sabor é bastante típico e acentuadamen
te mais ácido do que o do queijo Minas 
industrial. 

Normalmente o queijo é produzido em 
sítios, e aí em local conhecido na região por 
"queijeira", uma dependência ou cômÇldo 
situado nas proximidades da casa ou mes
mo do curral. A' produção de toda uma se
mana acumula-se em prateleiras de madeira 
no próprio cômodo da fabricação, e a cada 
segunda-fe ira é levada em carros, caminhões 
ou carroças para a ci'dade do Sêrro, onde a 
maior parte é encaminhada aos chamados 
"depósitos", de proprietários autônomos, 
que compram os queijos e os revendem 
em diversas cidades do Estado, notada-

mente em Belo H orizonte. Uma parcela menor 
é vendida .diretamente pelOs bares e arma
zéns da cidade do Sêrro. 

Nos últimos tempos tem despontado um 
novo comércio na região: os compradores 
de massa. São representantes ' de firmas, 
geralmente da capital mineira, que compram 
de diversos sitiantes a coalha'da, que esto
cam a baixa temperatura e conduzem para 
Belo Horizonte, onde a massa é enformada 
e o queijo é posteriormente comercializado 
como autêntico produto serrano. Por moti
vos óbvios, tal prática constitui um flagrante 
desvirtuamento do autêntico e artesanal tra
balho de fabricação do queijo do Sêrro. 

O "PINGO": FERMENTO NATURAL 

A sabedoria popular conferiu ao fabri
cante de queijo do Sêrro o dom do e mpre. 
go da técnica rudimentar, simples, porém 
correta e eficiente. Assim, pode-se explicar 
a utilização do "pingo", um verdadeiro fer. 
mento . natural que o queijeiro mantém vivo 
e atuante por semanas ou meses à fio. 

O queijo do Sêrro é fabricado exclusiva
mente com leite cru e integral. O único in
grediente adicionado é o coalho. Atualmen
te usa·se o coalho líquido ou em . pó, mas 
durante muito tempo usou.se o coalho na
tural, pelo emprego direto do "coagulador", 
parte do estômago de ruminantes. 

Após a enformagem e salga do queijo, 
por aspersão de sal grosso em sua superfí
cie, os queijos são deixados sobre a "ban
ca" (tipo de mesa de madeira grossa, es
treita, com canaletas laterais, ligeiramente 
inclinada, amplámente empregada pelos 
queijeiros da região) onde ficam a dessorar. 

O soro que escorre de um dia para o 
outro é coletado em uma vasilha e vem a 
constituir o "pingo". Como se pode deduzir, 
trata-se de um soro que fermentou de um dia 
para o outro, contendo uma certa quantidade 
de sal que age como inibidor de certas fer
mentações indesejáveis. No momento de ser 
adicionado ao leite, na fabricação do dia, o 
"pingo" constitui um autêntico fermento na
tural, devendo conter certamente milhões de 
bactérias láticas desejáveis, por milílitro. 

À respeito do "pingo'" duas observações 
interessantes devem ser feitas, que demons
tram o espírito prático e empírico dos quei
jeiros provado em anos e anos de p rática : 

1 ) Quando o queijeiro serrano se refere 
à "fermentação", quer dizer sempre da forma
ção de gás na massa, levando ao estufamen-
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to precoce do queijo; assim, reza o conhe
cimento prático daqueles queijeiros que 
quando o queijo "fermenta" ,  o "pingo" de
ve ser eliminado e um novo ciclo deve ser 
iniciado com · o  "pingo" tomado emprestado 
ao vizinho. Em outras palavras, a contamina
ção por coliformes ou leveduras, não é pas
sada adiante pelo uso de um fermento natu
ral sabidamente coritaminado. É a rotação 
de culturas p raticada na suá forma mais 
singela e empírica. 

. 

2) Os queijos são salgados com sal gràs
so em sua superfície. No dia seguinte, o sal 
sempre sobra à superfície do queijo e é en
tão recolhido l>ara ser reaproveitado em ou
tra fabricação. Quando o queijo "fermenta"', 
o queijeiro simplesmente elimina aquele sal, 
consciente de que seu reaproveitamento le- . 
varia a "fermentação" às fabricações pos
teriores. Tal fato constitui uma triagem pri
mária e eficiente de elementos causadores 
de problemas na fabricação. 

O COALHO NATURAL 

Atualmente o coalho líquido ou em po e 
largamente empregado na região do Sêrro. !=�tretanto, durante dezenas de anos o quei
lelro mesmo produzia seu coalho, à partir de 
estômagos de bezerros, tatús ou cabritos. 
Esta técnica antiga não SObreviveu ao advento 
de coalhas preparados industrialmente e 
ofe recendo, naturalmente, melhores condi
ções de uso e manipulação . 

O coalho natural era preparado da se
guinte maneira : 

- um animal, preferentemente jovem (be
zerro, tatú, ou cabrito), era abatido e o seu 
"bucho" (estômago) separado. 

Do "bucho" separava-se a porção conhe
cida como "coagulador" (a quarta parte do 
estômago, ou abomaso) que era desdo
brada em suas diversas camadas. 

-: sem sofrer nenhuma lavagem, aspec
to pnmordial do processo, as dobras eram 
abundantemente salgadas. 

- D obrava-se novamente e amarrava-se 
fortemente com "embiras" e os maços eram 
dependurados sobre o fogão, onde ficavam 
expostos semanas à fio. 

. .  -: De acordo com a necessidade o quei
lelro la cortando finas fatias que eram colo
cadas no "pingo". :Este "pingo", guardado à 
parte por semanas, era adicionado; em par. 
celas, ao leite, para provocar sua coagula
ção, num tempo médio dei 1 hora. 

- Quando o queijeiro percebia que aque. 
le soro perdia gradativamente sua capacida
de de coagulação, cortava novas fatias do 
"coagulador", que eram imersas em u m  ou
tro soro e assim o processo continuava inin
terruptamente. 

É importante ressaltar aqui que, até ho
je, na região de Franche-Comtê, no jura 
francês, tradicionais fabricantes de queijo 
Gruyere ainda utilizam um processo pratica
mente igual a este (o "coagulador" é chama
do de "caillette") para coagular o leite. 

A FABRICAÇÃO PROPRIAMENTE DITA 

� seguir descreve-se a técnica pela qual 
é fabricado o queijo do Sêrro, observando-se 
que pequenas variações podem ser encon
trad.as de um sítio para. outro, sem compro
metimento do produto final. 

- Utiliza-se sempre leite crú que é nor
malmente coado. b volume de leite é variá
vel de sítio para sítio, raramente ultrapas
sando a 500 litros, com a média situando
se por volta Ide 1 00 litros. 

- O leite é conduzido à "queijeira" em 
baldes e/ou latões e colocado em uma espé
cie de tina metálica com ou sem tampa, dota
da de um registro ou torneira na sua parte 
inferior. 

- A "queijeira" pode ser desde u m  
cômodo ligado à casa o u  a o  c�rral, até uma 
peça preparada especialmente para a fabri
cação, acimentada . e com paredes parcial
mente azulejadas. 

- O leite não sofre nenhum aquecimento 
ou resfriamento e é coagulado à sua tempe
ratura natural. Assim, na região, obse,rva-se 
um tempo médio de coagUlação de 1 hora 
varian'!.o para mais no inverno e para meno; 
no verao. 

- O coalho é a'dicionado ao mesmo tem
po que o "pingo" (1 a 2 litros em cada 100 
litros de leite), mesmo porque é normalmente 
dissolvido nele. 

- Após um período médio de 1 hora a 
coalhada está formada e mesmo estan

'
do 

ainda 
_

ligeiramente brand�, é quebrada com 
as maos,. pelo próprio queijeiro;' formam-se 
pedaços Irregulares de coalhada e o soro é 
ligeiramente leitoso. 

- Dá-se um período de 1 5  minutos de 
repouso, após o qual a massa é novamente 
revirada com as mãos, deixando-se decantá
la novamente. 
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- Com um balde eliminam-se aproxi
madamente 2/3 do soro. 

- Estando as formas colocadas sobre 
a banca, a massa é coletada manualmente no 
fundo da tina e levada à enformagem, sen
do as formas enchidas gradualmente, uma a 
uma. A forma de madeira praticamente não 
é mais usada, sendo adotada atualmente a 
forma de metal ou de plástico, sem fundo 

_ Com as mãos o queijeiro comprime a 
massa cuidadosa e le ntamente em cada for
ma. Em seg uida revira novamente ("fofar" 
na linguagem local") a massa em cada for
ma e coletando mais na tina, completa cada 
uma delas, seguindo-se nova compressão 
com as mãos. 

_ Enquanto houver massa na tina esta 
operação é repetida e após a última, todo o 
conjunto de formas é lavado com água cor
rente. 

São então as formas viradas sobre a ban
ca e sobre a face superior do queijo é colo
cado sal grosso em quantidade abundante. 

_ Sendo to'das estas operações real iza
das pela manhã, os queijos são deixados, 
dentro das formas, na mesma posição, até 
à tarde. 

_ À tarde, os queijos são novamente vi
rados e abundantemente salgados com sal 
grosso. Ficam na mesma posição até o dia 
seguinte, dispostos em fileira sobre a banca. 

_ Neste período então, o soro que es
corre do queijo é conduzido nas canaletas 
da banca e pinga em uma vasilha, vindo a 
se constituir o "pingo" que será empregado 
como fermento natural na fabricação do dia 
seguinte. 

_ No dia seguinte, pela manhã, os quei
jos são retirados das formas e após serem 
lavados com água corrente, são colocados 
em prateleiras de madeira, situadas . geral
mente na própria "queijeira" ao lado . da 
"banca". O sal excedente é reaproveitado, 
quando não , há "fermentação" do queijo. 

- Ali os queijos são deixados, com vira
gens regulares, até a '  segunda-feira de cada 
semana, quando e ntão são transportados em 
caixas plásticas ou mesmo em balaios, para 
a cidade do Sêrro, onde são comercializa
dos diretamente ou entregues nos depósitos 
para revenda posterior em outras cidades. 

- O rendimento da fabricação é medido 
de maneira muito rudimentar, contando-se 
litros por forma, de peso irregular. Entre
tanto, pode-se deduzir que varia de 7,5 I/kg 

no inverno, quando são feitos . queijos mais 
úmidos a 10 I /kg no verão quando são fei
tos queijos mais secos e normalmente o ex
trato seco do leite é inferior ao do período 
das secas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na conclusão deste, espera-se ter trans-' 
mitido informações que possam representar 
não só um esclarecimento à respeito do 
queijo do Sêrro, mas também uma palavra de 
apoio aos queijeiros da região, tantas vezes 
ameaçados de terem suas queijeiras fecha
das. Se tal ocorresse, seja em nome do que 
for, não perderia apenas o povo humilde e 
socialmente carente da região; perderia so
bretudo o país, ao sepultar mais uma de 
suas tradições e, por analogia; parte de sua 
própria cultura. 

Fique bem claro aqui que se reconhece a 
importância do asseio e da higiene na �a
bricação de queijos, bem como da produção 
de le ite l impo e higienicamente sadio. A evo
lução e o progresso são características ine
rentes à personalidade do homem e devem 
ser aceitos naturalmente. O que se deve re
pUdiar são as posições extremistas e os con: 
ceitos el itistas que, mesmo se muitas vezes 
bem intencionados, tentam distorcer a pró
pria história ao desprezar tradições tão ar
raigadas na alma do ' povo brasilei:o e muito 
especialmente do homem mineiro. Por for
ça de sua tradição histórica, a fabricaC;ão do 
queijo do Sêrro já se integrou ao perfil de 
Minas Gerais e como tal deve ser respeita
da e preservada. 
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IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DE RESíDUOS ANTIBiÓTICOS 
NO LEITE 

Rapid Investigation of Antibiotic Residues In Milk 

CONSIDERAçõES GERAIS SOBRE 
ANTIBIÓTicos 

1. Definição e Propriedades Gerais : 

Entende-se por antibiótico todo composto 
quúnico produzido por um microrganismo pos
suindo a propriedade, em solução diluída, de 
inibir o crescimento de outros microrganismos, 
ou mesmo de os destruir (WAKSMAl'l', 1953).  
Conforme a definição proposta pelo mesmo au
tor, os antibióticos se classificam em dois gru-
pos distintos : . 

I .  Antibió�cos bactericidas - os que 
possuem uma ação irreversível e letal. Agem 
sobre o DNA ou inibindo a sintese da pare
de e da membrana celular. 

II . Antibióticos bacteriostáticos - os que 
possuem uma ação reversível. Inibem o fun
cionamento das enzimas metabólicas, a fosfori
lação oxidativa ou a síntese das proteínas e do 
RNA. 

2 .  Classificação dos Principais Antibióticos 
Segundo 'o seu Modo de Ação : 

2.1. Inibidores da Síntese da Parede Celular 
Penicilinas (Penicillu1Il notatum; p. 
chrysogenu1ll) 
Bacitracinas (Bacillus licheniformis) 
NQvobiocina (Strept01llyces spheroi
des) 
Cicloserina (Streptomyces orientales) 
Griseofulvina . (Penicillium griseoful
V1l11l) 

2 .  Ação sobre a Membrana Citoplasmática 
Polimh.inas e outros polipeptídeos (Bacil
lus polymixa) í?f)C I 'fRit c.. 1 N4 -ri) M B,!: t" 

Nistatina (Strept01llyces noursei). 
Inibidores da Síntese Protéica 
Clorafenicol (Streptom)'ces venezuelas) 
Tetraciclinas (aureomicina) (Streptomy
ce� mlTeofaciens) 
Terramicina (diversos Streptomyces) 
Eritromicina (Strept01ll)'ces er}'threus) 

__ 

�SíR€f'r'o IY\ ti! w, 

2 . 4. 

2 . 5. 

2 . 6 .  

Sérgio Casadini Vilela (") 

Inibidores do Metabolismo dos Ácidos 
Nucleicos :: N O VvB 1o c..; )\/fj 
Mitomicina C (Streptomyces caespitos71s) 
Actinomicinas (Streptomyces antibioti
cus) 
Inibidores da Fosforilação Oxidativa v/' 
Antimicina A (Streptom}'ces sp.) 

Gramicidina S (Bacillus brevis). 
Antibióticos de Ação Complexa 
Estreptomicina (Streptomyces griseus). 

3 .  I Zlstificativa 

A incorporação de antibióticos no leite é 
condenada mesmo quando acidental e involun
tária. Tem sido observada devido a prolifera
ção intensa e abusiva da "antibioticoterapia" 
no combate às doenças infecciosas do rebanho, 
e destas a de maior incidência é a' mamite. 

Conforme a exigência da legislação (SIP A, 
1977; MUNRO, 1951) deve-se ter o cuidado 
de afastar do rebanho leiteiro o animal em tra
tamento com antibióticos no mínimo por um 
período de 72 horas. Entretanto o tempo de 
eliminação do antibiótico depende da via de 
inoculação, dose, estado fisiológico da glându
la mamária ou tipo de antibiótico aplicado, al
cançando às vezes até 141 horas (FAGUN
DES, 1980). 

O leite com antibióticos torna-se um ali
mento de extremo perigo na alimentação pois 
a sua ingestão por lactantes poderá provocar 
uma resistência ao antibiótico, trazendo difi
culdades no tratamento em casos de infecções 
posteriores. Pode-se ainda citar possíveis rea
ções alérgicas, toxicidade e seus efeitos colate
rais e até o choque anafilático. Por outro lado, 
observa-se uma modificação no equilíbrio da 
flora microbiana do leite. A presença de anti
bióticos inibirá as bactérias do "fermento láti
co" não afetando sensivelmente a maioria das 
bactérias indesejáveis, tais como os colibacilos 
entre outros. 

. 

Tais fatos o tornam difícil de ser aprovei
tado industrialmente sobretudo nas indústrias 

C") Professor e Pesquisador da EPAMIG/DT A/ILCT. 
RVa Tenente Freitas, 116 - Juiz de Fora, MG. 
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j de queijos, manteiga e leites fe�entados uma 
vez que as principais características �ess�s .pro
dutos são reguladas pela fermentaçao latica. 

Os métodos comumente empregados para o 
estudo dos problemas relacionados à presença 
dos antibióticos no leite se baseiam no "teste 
por difusão em ágar". Um meio nutritivo

. 
é 

inoculado uniformemente com uma suspensao 
contendo o "microrganismo teste" e vertido em 
placas de Petri. Pequenos discos de papel fil
tro são embebidos com quantidade de amostras 
suspeitas e depositados sobre 

.
a �uperfície do 

meio solidificado. As placas sao mcubadas e 
durante esse período o antibiótico, se presente, 
difundirá dos discos de papel à zona ao redor 
dos mesmos estabelecendo um gradiente de 
concentraçã� inibindo o crescimento do mi
crorganismo teste utilizado. 

4 .  Objetivo 

Em nosso país a verificação da ocorrência 
de antibióticos no leite durante sua chegada à 
plataforma, carece ainda de maior controle na 
indústria além da eficaz vigilância da inspe
ção, , talvez devido à falta de testes rápidos e 
adaptados às condiçõe� da indústria brasileira, 
sem pesado ônus e dificuldades de importa
ções. 

Por isso, foi desenvolvida: na EPAMIGI 
DTA/ILCT a técnica de detecção de antibióti
cos de resolução rápida e precisa modifican
do os parâmetros, do método usado ,pela G�ST 

, BROCADES, Holanda, como tambem o meto
do de GALESLOOT e HASSING, demandan
do agora somente 2 horas para completa aná
lise pelo uso de reagente e meios de culturas 
fáceis de preparo nos laboratórios comuns de 
indústrias de laticínios. Pode-se detectar con
céntrações de 0,003 UI/ml de penicilina como 
também a presença de outros inibidores em 
leite cru, leite pasteurizado e leite reconsti
tuído. 

Baseia-se fundamentalmente no desenvol
vimento e na produção de ácido do Bacilus 
stearotlzermophilus var. calidolactis em pre
sença, do indicador "púrpura de bromocresol". 

5 .  Meios de Culturas Propostos : 

5 . 1 .  Caldo TRYPTONE 
Extrato de levedura . . . . . . .  10,0 g 
Tryptone (oxoid) . . . . . . . . .  20,0 g 
Glucose • . . . . . . . . . . .  � . . . 0,5 g 
Água destilada . . . . . . . . . .  , 1 .000 ml 

Esterilizar a 121°C/ l 5  minutos 
pH final: 8,0 ± 0,1 .  

5 . 2 .  Ágar TRYPTONE 
Extrato' de levedura 
Tryptone .' . . . . . . . . . . . . .  . 

3,0 g 
5,0 g 

Glucose . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 g 
Ágar-Ágar' . . . , . .  ' "  . . . . . . .  1 5,Og 
Água destilada . , . . . . . . . . .  1 .000 ml 
_ Esterilizar a 1 21°C/ l 5  minutos 

pH final: 8,0 ± 0, 1 .  

6 .  Material Necessário : 

6 . 1 .  Placas de Petri de boa qualidade, apre
sentando fundo plano e de espessura 
uniforme; diâmetro interior mínimo de 
1 10 mm. 

6 . 2 .  Pinça metálica de extremidades ' finas 
6 .  3 .  Disco de Papel Filtro - WATMANN

-AA-52 - 0 = 6 mm 
6 . 4 .  Estufa regulada .para 62°C 

7 .  Modo Operatória : 

7 . 1 .  

7 . 2 .  

Preparação da "Cultura Teste" 
A cultura: pura de Bacillus stearother-
1Ilophilus varo calidolactis deverá ser de 
preparação recente. Inoculada na pro
porção de 1 % em Caldo Tryptone 
(5.1 .), mantida à temperatura: de incu
bação de 5 5°C por um período de 1 8  
horas. Serão efetuada'S tantas repica
gens (3 a 5) até se obter um número 
de eSI1oros viáveis por mililitro da ordem 
de 5 X 107 a 8 X 107• o. tJtJj/ Preparação das Placas de Petri ( � 
7 . 2 .  1 .  Fundir e resfriar o ÁGAR-

-TRYPTONE (5 . 2) a 55°C 
aproximadamente. Acrescentar, 
em seguida, o indicador púr
pura de bromocresol a fim de 
se obter uma concen • . 
nal do indicador de 0,08 o 

7 . 2 . 2 .  Ajuntar 1 parte da s são 
de esporos da "cultura teste" re

cém-preparada (7 . I} a 10 par
tes do ÁGAR-TRYPTONE 
(5 . 2) . Agitar bem para uma 
perfeita distribuição. 

7 . 2 . 3 .  Distribuir nas placas de Petri, 
8 ml do meio semeado com a 
"cultura teste" mais indicador, 
de maneira a obter uma cama
da uniforme de 0,8 a 1,0 mm 
de espessura. 

7 . 2 . 4 .  Repousar as placas recém-pre
paradas sobre uma superfície 
fria, plana e horizontal. Dei
xar solidificar evitando possí
veis fenômenos de condensa
ção na superfície das mesmas. 

' As placas, assim .. preparadas, 
poderão ser utilizadas imedia
tamente, oli permanecerem 
conservadas a: 5°C durante 
10-12 dias acondicionadas em 
sacos plásticos. 
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8 .  Procedimento do Teste 

8 . 1 .  Com auxilio de uma pinça, saturar o 
disco de papel de filtro com a amostra 
de leite suspeita. Remover o excesso to
cando-o nas paredes internas do tubo. 

8 . 2 .  Depositar os discos contendo as amos
tras sobre a superfície do meio nutri
tivo solidificado no interior das placas 
de Petri. Em seguida, proceder a incu
bação das placas recém-preparadaS à 
temperatura de 62°C em estufa regula
da por um período de 2 horas. 

8 . 3 .  Após completado o período de incuba
ção as placas serão examinadas, tenda
-se o cuidado de verificar o aparecimen
to de uma zona de contraste de cor ao 
redor dos discos. 

Obs. Ao procedermos o teste, deverá ser efe
tuado o "Controle Positivo" e o "Con
trole Negativo". Para tal, deverão ser 
depositados ' (como em 8 . 2) na super
fície do meio solidificado no interior da 
placa utilizada, um disco embebido nu
ma concentração de antibiótico conheci
da; outro disco deverá ser ,embebido em 
água destilada fervida. 

9 .  Interpretação dos Resultados 

Durante o período de incubação, o "mi
crorganismo teste" terá seu crescimento estimu
lado promovendo uma diminuição do pH de
vido ao desenvolvimento da acidez. Isso fará, 
com que a coloração do meio de cor "violeta" -
mude em função do indicador para "amarelo", 
exceto se houver a presença de resíduos inibi
dor� no leite. Neste último caso, permanece
rá um halo de contraste evidencia'do pela co
loração "violeta" ao redor dos discos. 

1 0 .  Conclusão 

O teste poderá ter seu tempo para leitura 
reduzido a 1:30 minutos, ao proceder-se uma 
pré'incubação das placas recém-preparadas a 
uma temperatura de 62°C durante 30 minu
tós. 

Seu custo relativamente baiXo, facilidade 
de emprego, bem como a repetibilidade dos 
resultados o tornam perfeitamente ajustável 
às condições nacionais. Assim, um eficaz con
trole do leite a nível de 'plataforma de recep
ção nas indústrias pode ser feito, quando pos
síveis contaminações com resíduos antibióti
cos ocorrerem por causas acidentais ou inten
cionais. 

1 1 .  SU11lmary 

This work comprised the develo.pment of 
a technique for the detection of minute quan
tities of antibiotics in milk with better sensi
bility within only 1,5 to 2 hours of incuba
tion. The method is based on the growth of B. 
stearother1llophilus varo calidoláctis in an en' 
riched medium containing 0.08 % Brom 
Cresol Purple as pH indicator. The plates we
re incubated at 62 ± 1°C for two hours. 
Growth is indicated by low pH regions sho
wing a yellow coloro The internal purple zo
ne of diffusion around the disc, measured in 
mm, is proportional to the concentration of 
antibiotic present in the milk sample. This test 

t> is considered similar to the standard test using 
paper discs through the ágar-diffusion. The 
method was sensitive to deteét penicillin con
centrations as low as 0.003 I.U/ml in milk. 
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SALÕES ESPECIALIZADOS SOBRE ALIMENTAÇÃO 
NA FRANÇA 

A Bienal Internacional de Alimentação e 
Técnicas - INTERAL - que se realiza em 
Paris, todos os anos pares, constitui a maior 
manifestação mundial das indústrias agro-ali
mentícias. 

Este a;no, INTERAL terá lugar no Parque 
das Exposições da Porta de Verdailles, de 1 7  
a 22 de novembro. 

Numa área de 220.000 m2, INTERAL 
apresentará 4 Salões : 

O Salão Internacional de Alimentação 
- SIAL 

- O Salão Internacional de Embalagem, 
Acondicionamento e Apresentação 
O Salão Internacional de Engenharia 
Alimentar - G.I.A. 

- O Salão Internacional de Equipamentos 
para a Indústria e Comércio de carne 
MATIC (este último até 24/ 1 1 / 80). 

Diversos colóquios e Congressos serão tam
bém realizados durante a INTERAL : 

Na sessão inaugural, será debatido o tema 
"a agro-indústria rrente ao horizonte 2.000", 
mostrando as exigências da alimentação huma
na daqui ao ano 2.000 e algumas perspectivas 
regionais nos países industrializados, na Ásia, 
na Africa e na América La,tina. 

I) Nas jornadas do SIAL serão apresenta
dos estudos sobre diversos assuntos, entre eles, 
os novos produtos dietéticos, os produtos super
-gelados, os queijos, a produção e a distribuição 
dos produtos alimentícios, a otimização do 
transporte de produtos agro-alimentares. 

2) Durante o Salão de Embalagem será rea
lizado o Congresso Internacional de Embala-

gem, sobre o tema : "Produtos alimentícios : 
a embalagem dos anos 80". 

3) O G.I.A. aresentará o 3.° Congresso In
ternacional para a promoção dos produtos 
agro-alimentares, cujo tema: será "valorização 
dos sub-produtos e energia". 

4) O Colóquio MATIC terá temas ligados 
ao setor da carne. 

No SIAL} este ano, 43 países estarão pre
sentes em pavilhões oficiais, entre eles o Bra
sil, com mais de 30 firmas. 

Os produtos alimentícios franceses serão 
apresentados em 632 estandes, representando 
3 5.000 m2 de exposição, destacando-se os la
ticínios, com 6.563 m2 e os produtos super-ge
lados e sorvetes, com 6 . 1 8 8  m2• 

O SIAL apresentará também o "Estande 
Internacional dos Produtos Novos". Estarão ex
postos : 

- produtos em estágio de pesquisa 
_ produtos comercializados durante o ano 

do Salão 
. 

_ produtos lançados na ocasião do Salão, 
e mais, este ano, 

_ produtos que mostram a evolução do 
conceito de inovação. 

O Estande dos Novos Produtos aparece 
como o espelho das grandes tendências do 
consumo e da pesquisa e, por isso, atrai os 
visitantes que desejam se inrormar sobre li! ino
vação. 

Informações poderão ser solicitadas à 
PROMOSALONS, Rua Araquan, 63 (Alto da 
Rua Avanhandava, 525). Caixa: postal 30791. 
0 1 000 São Paulo, SP. 
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PECUÁRIA DE LEITE: ALGUNS ASPECTOS DE 
PRODUÇÃO E MERCADO 

Milk livestock: Some Features in the Production 
and Marketing 

Apesar da importância do leite como item 
alimentar para consumo humano, e de sua 
participação relativamente alta no valor da 
produção agrícola do país, verifica-se que o 
mercado desse produto quase sempre enfrenta 
crises sucessivas. 

Dentro desse contexto, procurar-se-á dis
cutir quais as causas básicas que estariam na 
raiz do problema da pecuária leiteira nacional. 
Isto é feito abordando-se aspectos gerais que 
influenciam as funções de oferta e demanda 
do leite. 

Do lado da produção, tem-se que os ratores 
que determinam a quantidade ofertada de leite 
são os seguintes : 

(a) Preço do leite; 
(b) Nível de tecnologia existente; 
(c) Preço dos insumos utilizados na produ-

ção; e , 
(d) Preço de outros produtos que usam in

sumos comuns. 
A variável prer;:o tem uma importância fun

damental para explicar as oscilações na orer
ta de qualquer produto. No caso do leite existe 
um controle governamental, que é realizado 
historicamente sobre o preço recebido pelos 
produtores, e também sobre o preço pago pelos 
consumidores. Tal sistemática de preços admi
nistrados é justificada principalmente pelo ra
to conhecido de o produto ser um componente 
de peso no cálculo do índice de custo de vida 
nas cidades (apenas o leite. contribuiu com 
cerca de 1,67% para o crescimento do refe
rido índice, segundo MORICOCHI et al I 973). 

Pode-se distinguir três fases na tendência 
dos preços reais do leite, conforme ilustrado 
na Figura 1 .  

N a  primeira fase, que compreende o perío
do de 1945 a 1966, o preço do leite foi reajus
tado seguindo-se aproximadamente o crescimen
to dos custos de produção e o nível de produti
vidade do setor. 

Já na segunda fase, que vai de 1966 a 
1972, houve uma tendência baixista que inte-

Antonio Celso Gemente -( *) 
Luiz Carlos Takao Yalllaguchi (*) 

FIGURA I .  Preço real recebido pelos produ
tores, no período de 1 945/ 79. 

grava à estratégia dos novos governos pós-64 
de combate à inflação, em que não apenas o 

leite, mas vários outros produtos, principal
mente alimentares, sofreram tabelamentos rí
gidos. Isto ocasionou, a médio prazo, proble
mas no abastecimento de gêneros de primeira 
necessidade, gerando crises no início dos anos 
setenta. 

Na terceira rase, em vista das dificuldades 
ocorridas durante a fase anterior, teve-se, no ca
so do leite, a partir de 1 9 72, reajustes que su
plantaram inclusive a alta inflacionária. 

Confrontando-se os percentuais de cresci
mento da quantidade ofertada com os incre
mentos verificados no preço real do leite na 
década de 1 970 (Tabela 1) nota-se perfeita
mente cjue há um ajustamento grande ano ll' 
ano no sentido de variações proporcionais en-' 
tre eles, tornando-se o fenômeno mais visível 
na fase de preços ascendentes, que começa no 
ano de 1973.  

("') Pesquisadores da. EMBRAPA/Centro Nac ional de Pesquisa de Gado de Leite - Coronel 
Pacheco - Minas Gerais. 
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TABELA 1 .  Estimativa; da produção brasileira de leite, e preço �o recebido pelos 
produtores por litro de leite na Região Centro-Sul, no período de 1 970/ 79. 

PRODUÇÃO DE LEITE PREÇO lVffiDIO RECEBIDO 
ANOS 

Taxa 
Anual de Preço Preço Taxa Anual Em milhões 

de litros índice Cresci- Corrente Real ! Índice de Crescimento 
mento 

1970 6.303,1 100,0 0,355 4,07 100,0 
1971  6.289,1  99,8 - 0,2 0,427 4,07 100,0 0,0 
1972 6.3 1 7, 6  1 00,2 0,4 0,475 3,87 95,1 - 4,9 
1973 6.667,0 105,8 5,6 0,627 4,43 1 08,8 14,4 
1 974 7.749,0 1 22,9 1 6,2 0,991 5,45 1 3 3, 9  23, 1 
1975  8,591,0 1 3 6,3 10,9 1,457 6,27 1 54, 1 1 5, 1  
1976 9.024,9 143,2 5 ,1  1 ,868 5,69 1 39,8 9,3 
1977 9.261,1  146,9 2,6 2,8 1 6  6,01 147,7 5,7 
1978 10.474,3 1 66,2 13 ,1  3,628 5,58 1 3 7, 1 7,2 
1 9 79 9,803,3 1 5 5,5 - 6,4 5,460 5,46 1 34,2 2, 1 

FONTE: SUPLAN/MA e SuNAB 
:i .  Corrigido pelo IGP Col. "2" (FGV). 

Em contrapartid�, existem -indícios de qP? 
a: produtividade do setor não tem se modifi
cado, a despeito dos incentivos recent:s d? 
preço. A situação estagnada

, 
d? explora�ao leI

teira liga-se ao nível tecnologIco em VIgor na 
atividade, que se  traduz numa eso;utura de 
produção marcada pela presença macI�a de .p�
quenos produtores locali;a.dos em bacIas leIteI
ras geograficamente proxn;nas aos �andes ce�
tros, mas geralme�te e� areas c�Ja �cupaçao 
com culturas não e de mteresse lIDediato, por 
causa da baixa fertilidade dos solos . ou da 
topografia acidentada. O grava�e �aIor qu; 
atinge estes produtores diz respel�o a sua exr 
gua capacidade de realizar investimento�, que 
torna: o leite nesses casos uma alternativa de 
baixa rentabilidade, mas que, por outro

, 
la.do, 

está associada com pouco risco, caracterl:ticos 
de produtores tradicionais. �em-se ent�� o 
conhecido círculo vicioso : baIXa produtiVI.da
de travando a adoção de novas tecnolOgIas, 
sendo que o nível tecnol�gico atua�.ente em 
execução é a causa da ban::a produtiVIdade. 

Diante desse quadro, criou-se no mercado 
do produto uma instabilidade crônic� que não 
oferece clima; para inversões, as quaIS nOrlllal
mente exigem longos períodos de maturação e 
cujas aplicações pres

,
ta�-se a fins ?specíficos, 

ou seja, são irreversIveIS. A par disso, avolu
m<!mcse outras imperfeições de merca�o, como 
o oligopólio de firmas fornecedoras de msumos, 
e o número reduzido de empresas que atuam 
na intermediação do produto, isolando os extre-

mos da corrente econômica que permanecem 
quase sem nenhum poder de barganha: os pro
dutores e consumidores de leite. Desse modo, 
perpetuam-se no setor a baixa produtividade e 
a: ineficiência, por um lado, e por outro la
do a deterioração da qualidade do produto, es
ta

' 
última visível na deterlllinação, felizmente 

abolida em tempos recentes, que diminuíra o 
teor mínímo de gordura exigido para o leite 
"in natura", de 3,% para 2% , além d� reidra
tação do leite em pó importado em epoca de 
escassez do produto. 

Para se ter uma idéia da situação que pre
.valece no setor, são apresentados a segLlÍr, al
guns dados de levantamentos realizados no pe
ríodo de 1973/ 77, citados . por VALENTE 
(19 77), referentes a Região Sudeste, principal 
região produtora : 

• Responsável por 52, 6 %  da produção 
nacional de leite; _ 

• 54 % das empresas que se dedicam à 
atividade situam-se entre 100 e 300 
hectares; 
capacidade de suporte das pastagens de 
0,6 cab/ha; 

• rebanho predominantemente mestiço de 
gado europeu x indiano; 

• índice de natalidade de 5 8 % ; 
• produção média de 3,4 ?tros/vac�/dia 

em lactação, sendo 4, 1 litros na epoca 
das águas e 2,6 litros na época seca. 

1 
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Em resumo, o que ocorre é que existe de 
fato uma resposta da produção aos incentivos 
de preços a curto e médio prazos, resposta esta: 
derivada mu:ito mais com base no incremento 
do uso indiscriminado de insumos variáveis 
(maior consumo de rações e concentrados 
quando o preço do leite está em alta, o que 
nOrlllalmente resulta em suprimentos inade
quados do ponto de vista econômico, tendo'se 
em conta o potencial de produção das raças 
mestiças, as quais constituem a maioria dos 
plantéis), no aumento lento mas constante do 
rebanho e no seu melhoramento (incluindo 
aqui o rebanho misto), e na ell.'pansão horizon
tal das bacias leiteiras (o que pode . onerar o 
custo de transporte para os grandes centros) . 
Porém, no longo prazo, onde se definíriam 
acréscimos reais e estáveis de produtividade, 
em função de investimentos em fatores que são 
fixos no curto prazo" como estábulos, fOrllla
ção de pastagens melhoradas, apuro mais efi
caz da raça através de bons reprodutores, etc . ,  
isto não é realizado devido àquela j á  citada ins
tabilidade de mercado. O resíduo qj.le sobra 
após a remuneração aos fatores de produção 
parece não ser suficiente para gerar um dispo
nível para investimentos, ou estes são desvia
dos para alguma fOrllla de aplicação mais -se
gLlra em outras atividades. 

A não especialização do rebanho leiteiro 
também concorre para a perlllanência de uma 
situação de inércia na atividade. Segundo a 
Secretaria Nacional de Planejamento Agríco
la (1978), a participação relativa na produção 
nacional das Regiões mais especializadas tem 
decaído (Sudeste que participava" com 60, 5 %  
d a  produção nacional em 1967, participou 
com 51 ,6% em 1 977), cedendo lugar a Re
giões menos especializadas em leite (Centro
-Oeste que participaVa! com 7,2% em 1967, 
participou com 10, 3 %  em 1977 e Sul que 
participava com 19,8% passou a participar 
com 26,0% no mesmo período), e o mesmo 
acontecendo com os níveis de produtividade. 
A não especialização está flagrante na; compe
tição e complementaridade da' pecuária de lei
te frente à pecuária de corte e mesmo a ou
tras culturas. De acordo com AGROANALY
SIS retrospecto 1977 - .2.0 semestre (1978): 
"em 4 5 %  dos estabelecimentos rurais recen
seados em 1970 havia algiuna atividade pe
cuária bovina, dentre os quais cerca da metade 
possuía gado classificável como leiteiro".  E, 
segundo CASTRO et al (19 78), a porcenta
gem de gado inisto (leite e corte) no Brasil so
bre o efetivo total do rebanho era de 3 5, 5 % , 
e de 43, 8 %  na Região Sudeste. 

Os especialistas no assunto dão cada vez 
mais importância ao conjunto carne/leite para 
explicar melhor as variações num e noutro ra
mo de atividade. DINIZ (1976), em estudo a 

respeito do tema, sugere que há dois modos 
por que se concretizam os efeitos do preço da 
carne bovina sobre a quantidade ofertada: do 
leite: um efeito contemporâneo e um efeito re· 
tardado. _ 

Suponha-se um ciclo definido sobre o mo
vimento do preço da carne com uma ampli
tude horizontal de aproximadamente oito anos. 

. No ano t o preço da carne está no ponto má-
ximo deste ciclo. O efeito contemporâneo está 
em que se restringe a venda de bezerros e; 
portanto, diminu:i a oferta de leite no ano t, 
o efeito retardado é que, em vista de o preço 
vigente em t estar alto, faz-se com que se re
tenha maior número de matrizes, o que, por 
sua vez, significa que a oferta de leite deverá 
aumentar no ano (t + 4). Em outras palavras, 
passados quatro anos tem-se que o preço da 
carne alcança seu ponto mínimo dentro do ci
clo e, nessa altura, o preço do leite déverá es
tar em ascensão, o qUe faz com que os pe
cuar:lstas dêem mais atenção à retirada: do lei
te de seus rebanhos mistos como uma fOrllla 
de se protegerem contra" a descapitalização. O 
efeito retardado suplanta: em mu:ito o efeito 
contemporâneo. 

_ 

DINIZ (1976) encontrou que a elasticida
de-cruzada da oferta de leite com o preço da 
carne bovina defasada de quatro anos foi de 
0,96, significando qUe uma variação de 1 0 %  

n o  preço d a  carne no ano ( t  - 4) provoca um 
aumento de 9,6 % na quantidade ofertada de 

leite no ano t, mantidas todas as demais con
dições constantes. O mesmo autor conflnna 
que outras ' indicações apontam como certa a: 
hipótese de influência entre os dois setores, 
como : uma correlação negativa entre preço 
da carne em (t - 4) e preço do leite em t, e 
correlação positiva entre estoques de vacas em 
t e preço da! carne em (t - 4). 

PINHEIRO (1973) também conclui em 
seu trabalho que existe uma tendência a que 
se transfiram recursos da pecuária de leite pa; 
ra pecuária de corte e outras culturas, devido 
ao grau de competição entre elas (e comple
mentaridade no caso leite 1 corte), e à política 
adotada para o setor. De acordo com a teoria, 
os trabalhos consultados encontraram uma elas-

. ticidade-preço da oferta de leite positiva e 
menor que a unidade (pINHEIRO 1 973, DI· 
NIZ 1976, OLIVEIRA 1 976). 

Por outro lado, a demanda de leite obe
dece aos seguintes fatores que a influenciam: 

(a) Preço do leite; 
(b) Preço de outros produtos complemen

tares e substitutos; 
(c) Cresçimento populacional; 
(d) Mudanças nos gostos e preferências 

dos consumidores; e 
(e) Nível de renda. 
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Em termos do preço dó leite, viu-se que 
existe uma preocupação em subsidiar o con
sumidor através de tabelamentos e importações, 
e mesmo através de subsídios diretos -(para os 
grandes centros), mas que isso se faz sacrifi
.cando a qualidade do produto. A cHação do 
leite tipo B foi um exemplo da tentativa de sa
tisfazer tanto aos consumidores mais exigentes 
como aos produtores mais empresariais. 

Dados sobre a utilização da produção bra
sileira de leite para os anos de 1975, 1976 e 
1977, indicam que a participação do leite cru 
e beneficiado (B e C) tem diminuído às espen
sas do crescimento na produção de derivados 
"sofisticados" (Tabela 2). O leite tipo C sofria 

ainda um agravante adicional quando era obri
gado a competir com o leite tipo B ,  preferido 
pelos produtores que foram capazes de satis
fazer a legislação sobre a sua produção, pelos 
intermediários que obtinham maior margem 
de lucro, e pelos consumidores com maior po
der aquisitivo. Nesse caso estaria havendo uma 
espécie de discriminação contra o leite "in na
tura" , de consumo mais popular, que era sa
crificado em função do desvio do leite recebi
do pelas usinas para a fabricação de produtos 
mais sofisticados, como queijos, iogurtes, leite 
aromatizado e outros, que dão suporte à pro
cura pelas classes de renda mais favorecidas, 
produtos esses não submetidos a controles de 
preços. 

TABELA 2 .  Produção de leite e sua distribuição segundo diferentes utilizações, em milhões 
de litros, no período de 1975/ 77 . 

1975 1976 1977 
ITENS 

Volume Participação Volume Participação Volume Participação 
% % ' %  

Produção 8.591,0 100,0 9.024,9 100,0 9.261,1 100,0 
Leite cru e 
beneficiado 4.278,3 49,8 4.160,5 46,1 3.861,9 41,7 
Leite em pó 988,0 1l ,5 1.028,8 1l ,4 1.194,7 12,9 
Queijos 1.726,8 20,1 1.985,5 22,0 2.009,6 21,7 
Manteiga 601,4 7,0 631,7 7,0 648,3 .7,0 
Outros 1 996,5 1l ,6 1.218,4 13,5 1.546,6 16,7 

FONTE : DIPOA e SUPLAN /MA 

I .  Compreende os leites esterilizados, aroma
tizados, fermentados , condensados , concentra
dos, eVaporados e outros produtos, tais como : 
doce· de leite, farinha láctea, etc. 

O crescimento da oferta não tem acompa
nhado no mesmo ,ritmo a demanda crescente 
de leite devido ao crescimento populacional e 
do nível de renda, a julgar pelas freqüentes im
portações de leite em pó e derivados de leite 
de outros países. E note-se que o consumo "per 
cf!pita" , em litros por ano , é baixo no Brasil 
(da ordem de 81,1 para 1979) quando confron
tados com as recomendações de organismos 
mundiais que especificam um mínimo de 146 
litros/habitante! ano. Por esses dados, não tem 
sentido caracterizar o problema havido em 
fins de 1978 como de "superprodução" de 
leite, e sobre o qual observadores e especialis
tas concordam que, na verdade, existe é um 
subconsumo agravado por um conjunto de fa
tores, que vão desde o bai.>:o nível educacional 
e de renda da maioria da população até a apli
cação nem sempre correta da' política voltada 
para o setor. 

De todos os determinantes que afetam a de
manda de laite, o essencial é o nível de ren
da, e, no caso brasileiro, a distribuição forte
mente assimétrica da renda. Ao se verificar os 
coeficientes de elasticidade-renda da procura 
de leite e derivados , vê-se qUe são altos (para 
o leite , cerca de 0,80, segundo DINIZ 1976 
e OLIVEIRA 1976) , o que é surpreendente em 
se tratando de produto de primeira necessida
de e com poucos substitutos. É muito provável 
que, para os derivados sofisticados e para os es
tratos mais baixos de renda, a elasticidade-ren
da da demanda seja superior à unidade, signi
ficando que acréscimos reais na renda deter
minam aumento mais que proporcional na 
quantidade demandada. 

Após esta rápida exposição, em que se 
adverte que existiram muitos pontos que pode
ri81IIl ser mais aprofundados e melhor esclare
cidos, e outros ainda que nem sequer foram 
mencionados, finaliza-se acrescentando que pa
rece haver um consenso, entre os grupos que 
tem interesse na questão, quanto a que seria 
proveitoso que se implementasse junto ao se-
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tor • pecuário bovino programas de política 
agncola que fornecessem a estabilidade e se
gurança necessárias ao desenvolvimento pro
dutivo de longo alcance. 
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DA 1: SEMANA AO 1.0 ENCONTRO 

O PASSADO E O PRESENTE 

Na sempre querida, lembrada e hospitalei
ra Juiz de Fora, MG, tiveram lugar, de 
08-07-80 a 1 1-07-80, a XXVII Semana do La
ticinista: e o I Encontro Nacional de Técnicos 
em Laticínios. Em concomitância, quatro ou
tros importantes eventos lácteos se desenvolve
ram, nessa ocasião - em que o Presente, de 
mãos dadas com o Passado, mostrou a proje
ção, o interesse, a técnica; a pujança, o vi
gor e a força do Instituto de Laticínios "Cândi
do Tostes", no cenário laticinista nacional. Fo
ram : a V Exposição de Produtos Lácteos, o 
IX.o Concurso Nacional de Produtos Lácteos, o 
Curso de Saneamento das Águas em Laticí
nios e o Curso sobre Técnicas Microbiológicas 
no Controle de Qualidade. 

No aspecto miniatural, sintético e simpli
ficado, num "very cozy", foi uma agradável, 
proveitosa, sincera, emocionante, sociável e 
aconchegante reumao; reencontraram-se: o 
Ontem e o Hoje. 

Na tela cinemática de antanho e no "ví
deo-tape" hodierno, visualizaram-se, simulta
neamente, passagens saudosas - lembranças 
nostálgicas, suaves e afáveis - de um tempo 
gostoso que já se foi: Sebastião Sená Ferreira 
de Andrade (13-07-5 7), José Assis Ribeiro 
(01-09-64), José Januário Carneiro Filho 
(06-01-79), e outros laticinistas, colegas e ami
gos dessas Semanas. E todos eles, bondosos _ 

calmos uns, . vibrantes outros . - reapareceram 
na sala, espreitando-nos dos cantos do teto e 
das fendas das portas, das cadeiras silenciosas 
e das dobras das cortinas, da mesa diretora e 
dos gestos entusiastas dos debatedores, do ar 
e do som, do plenário, da amizade e da sau
dade; depois em "dose up", cada um sorriu. 
Admirados todos estavam. 

Um personagem cheio de corpo, não alto, 
de fala macia, mansa, doce e fa.miliar, chegou
se a mim, e, tocando-me os ombros de leve, 

F. Amaral RogiCk ,. 

suavemente perguntou : "E s t a m o s  em 
1 0-07-50 ? É a I Semana do Laticinista ? Você 
também veio !" Outrllj imagem querida, de 
rosto corado e de óculos de aros finos, de an
dar saltitante e buliçoso, aconchegou-se a mim, 

e, . após contar a "última, própria para ho
mens", mastigando e tropeçando nas palavras, 
de profunda e viril inteligência, de básica cul
tura láctica, interrogou-me : "Você vai a Cope
nhague ?" Apareceu, então, a terceira lembran
ça: vibrante, viva, discurseira, de grande cul
tura humanística, poética: às vezes. Levantou 
os braços, retificou o corpo e numa atitud€'l 
teatral olhou sobranceiramente os circunstan
tes e disse : "Aqui é Lyon ? Alfort ?" 

Não me contive e, entre tom repreentledor 
e êxtase admirativo, inquiri-lhes : "Então, vo
cês, do Mundo Lácteo, não sabem que dia é 
hOje ? Sintam o calor da amizade, o entusias
mo reinante, a vibração dos laticinistas. Ve
jam e ouçam. Hoje é 1 1-07-80;  e, lá no mi
crofone, está o Hobbes. 

Então os três, já sossegados, desenxabidos 
. e aquietados, num uníssono silencioso, emude

ceram. Vi, cristalinamente, seus lábios movi
mentarem-se e baixinho, sussurrarem : "Ces
se tudo que a antiga Musa cantaI Que outro 
valor mais alto se alevantá'�. ,  

Hobbes Albuquerque bém merece a alta 
dignidade : Cidadão Juiz-forano ! Dentre; os di
letos Juiz-forenses, é mais um a dignificar, 
honrar, venerar, enobrecer e ilustrar a bela, 
e prazerosa cidade mineira. 

Hobbes, meu Amigo, não · faço, aqui, sua 
biografia; ela foi elaborada por "outro valor 
mais alto". 

* ,. 

E assim, nesta apoteótica: noite, encerram
-se os trabalhos da xxvrr.a Semana do Latici-

". Participante da xxvrr.a Semana do Laticinista e do I Encontro Nacional de Técnicos em 
Laticínios. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



JULHO.AGOSTO DE 1980 Revista do ILCT 

nista e do I Encontro dos Técnicos em Laticí
nos. 

Tal como o VI Congresso Nacional de La
ticínios, realizado em 1979, no !LCT, foi um 
sucesso. Embora mais simples e modesto, sem 

. roupagens principescas e sem figuras de alto 
coturno, o trabalho deste ano brilhou, e, sua 
luminosidade, benfazeja, e utilitária, espargiu 
seu calor e seu interesse sobre toda a comu
nidade dos Técnicos em Laticínios. Parabéns 
aos organizadores e patrocinadores; aos que 
comparecera;rn e deram, bastante cada um de 
si, o máximo de seu entusiasmo e amor. 

* 

* " 

E, agora, já de volta para os penates pau
listas, no ônibus - varrido pelo sol quente, 
que do nascente penetra pelas janelas; 
embevecido pela radiante, linda e agradável 
amanhã de julho - fico a meditar que tudo 
passa sobre a Terra. "Tout passe,. tout casse, 
tout lasse". 

Mas, a Vida continua. As estrelas antigas 
baixam o horizonte e procuram adormecer; as 
jovens deixam a fímbria horizontina e pro
curam reluzir. 

A mocidade de Técnicos palpitante, culta 
e inteligente do !LCT está sa;bendo .fazer pela 
Casa tanto quanto os antigos o fizeram. Olho 
para essa plêiade juvenil e, digo que em suas 
mãos está o futuro dos laticínios no Brasil. 

Vejo todos; aqueles que trabalham nos 
laboratórios, pesquisando; aqueles que labutam 
no campo, aplicando; admiro todos, pulsando, 
sofregamente, procurando alçar o zénite. Con
templo os velhos .batalhadores - moços de es
pírito, se arrebatarem; extasio-me com aqueles 
que aposentados, mas, não inativos, no tre
meluzir de seus anos, se a;proximam, entusias
ticamente, do poente" procurando alcançar o 
nadir. 

E, apesar do ruído da estrada, ouço, apu
rando o sentido, o Passado . lembrar ao Pre
sente que "ad astra per aspera". 

CURSO DE QUEIJOS DE CABRA 

Realisou-se no período de 8 a 1 0  do 
mês de agó,sto do corrente ano, no Instituto 
de Laticínios Cândido Tostes - ILCT, em 
J uiz de' Fora - M inas Gerais, o IV.o CURSO 
SOBRE . FABRICAÇÃO DE QU EIJOS, DE CA
BRA. l Iiscreveram-se mais de 1 20 inte
ressados � em 'aprender a técnica de fabrica
ção de queijos' finos ,de leite de cabra . Es
tes queijos estão sendo vendidos, hoje, no 
produtor, a'  ' Cr$ ' 600/kg e no varejo, variam 
seus preços de ' Cr$ 1 .000 a Cr$ 1 .200/kg. 
sendo 'que o governo brasileiro proibiu a im
portação desses queijàs a fim dé poupar di
visas e �peÍ'mitir ' o' surgimento da indústria 
nacional ' desse 'produto'. Trata-se de ' quei
jos de pasta mole" mofados, com mofos 
azuis oú brancos, curados ao frio durante 
pelo menOs 1 �  

'
di,as em câmaras frias ou 

geladeira,s , ádaptadas e já estão sendo fa" 
bricadós no Brasil 'pelo próprio ILCT, em 
Juiz de Fora, 'e . por criadores de cabras de 
M inas Geiais, Rio' <le Janeiro, .São Paulo, 
Paraná, Goiás e Brasília . São queijos que, 
quando curados, têm gosto de nozes e são 
usados para degustação com vinhos finos, 
em coquetéis ou simplesmente como sobre
mesa, após as refeições principais ou ain
da são degustados entre a refeição princi
pal e a sobremesa. Os interessados matri
cularam.se e pagaram sua inscrição na sede 

da CAPRILEITE - Associação Brasileira 
dos Criadores de Cabras Leiteiras (Rua Sa
fira, 564 - fone: 332.7433 - Telex 1 942 -
Caixa Postal 1 862 - Belo Horizonte - MG) . 
O curso, sob convênio do MA/EPAMIG/ 
ILCT /CAPRIL:EITE foi coordenado pelo 
Prof . Múcio Mansui' Furtado, professor de 
tecnologia de fabricação de queijos do ILCT, 
com curso de especial ização na França e 
responsável pelo desenvolvimento da tecno
logia de fabricação de queijos de cabra, ti
po francês, no Brasil .  Durante o curso fo
ram apresentados, principalmente, os se
g uintes assuntos: Tecnologia geral de fabri
'cação de queijos finos; de leite de cabra; 
aplicação da tecnologia à fabricação dos se
guintes tipos de queijos: "Selles sur chér", 
"Sainte' Maure" e "Chabichou" . 

, Os criadores inscritos ficaram hos
pedados' nas próprias dependências do ILCT, 
sendo o curso em caráter intensivo com 24 
tioras/aulas, teóricas 'e práticas. Os interes. 
sados, após o curso, visitaram o cri atá
rio experimental de cabras leiteiras <Ia 
EPAMIG (raças branca alemã, parda alemã, 
saanen e toggenburg) em Leopoldina (fazen
da Vargem Linda) de onde provém o leite de 
cabra para fabricação dos queijos do ILCT 
- que é o mais tradicional centro de forma
ção de laticinistas do país . 

Westfalia 
Experiência e " know-how" 
de tres gerações 

Fabficàndo centrífugas, 
separadoras, decantadoras e filtros 
de escovas rotativas há mais de 80 
anos, a Westfalia reúne 
experiência e "know-how" de tres 
gerações, que a tornam' especialista 
na construção destas m áquinas. 

C;on�iderando que, cada vez mais, a 
tecmca d.e processos exige máquinas 
que se ajustem aos fatores 
simplicidade, rapidez e economia a 
Westfalia orientou sua criatividade '  
em função dessas necessidades. 

Pa�a tanto, visando sempre u m  
malOr aperfeiçoamento técnico a 
Westfal ia está à sua disposição: 
pr?p0!1do-Ihe alternativas, já na ' 
pnmeIra fase de seu planejamento. 

Reunir a experiência 
Westfalia  e o sólido 
conhecimento técnico e 
profissional de seus 
colaboradores é garantir a 
solução de seus problemas. 
Consulte-nos. 

Desnatadeira Padron izadora 
MTA 50-0 1 -026 

WESTFA LIA SEPARATOR 
WESTFALlA SEPARATOR DO BRASIL 
I N DÚSTRIA E COMÉRCIO DE CENTRíFUGAS LTDA. 
Caixa Postal 975 - CEP 1 3, 1 00 - CAMPINAS - SP - PABX: 42-1.55,5 
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MATRIZ E FÁBRICA 
CX. POSTAL, 1250 - FONE (0411 262-3344 
TELEX (041) 5386 BHEI BR 
80.000 - CURITIBA - PR 

Totalmente automática e de 
construção sanitária, permitindo 

o envase sem toque manual de 
produtos líqu idos, pastosos ou 

granu lados. Como: iogurte, 
cremes, temperos; doces; 

manteiga, sorvetes, geléias, 
água, sucos, etc ... 

Podendo ser envasados em 
capacidádes de: 1 0 g 
(mini-porção) a 500 g. 

Qualquer qüê seja o seu produto,,
consulte-nos, solicitando nossos -

catálogos . .  

FILIAIS 
BELO HORIZONTE-MG I FONE (031) 221-B60B 

TELEX (031) 1715 BHEI BR 

RIO DE JANEIRO-RJ • FONE i021) 265-1310 

SÃO PAULO-SP 

I 
FONE (011) 543-4738 
FONE (011) 534-4805 
TELEX (011) 23938 BHEI BR 

PORTO ALEGRE-RS I FONE (0512) 22-0108 
TELEX (051) 2081 BHEI BR 
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