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DESDE a MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEBOIG. 
Tipo BU. Várias capacidades. 

Aparalho de placas inoxidáveis 
AlFA-LAVAL. Pasteuriza e res· 

fria leite em ambiente fecha-
do e a diversas temperaturas. • 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos-lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

CIA. F 
Distribuidores: \ 

10 B STOS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

J5001 - 50 

C o m p ressor a a mônia 

VILTER. Fabricado em ta

manhos para produ�ão de 

5.000 a 300.000 calorias 

por hora. Fornecemos tam

bem compressores a Freon 

e Metyla. " 

• Máquina automática para ell-
\ (her e fechar garrafas, ALKA. 

Com cápsulas da alumínio. 

_J 
Rua Theophllo Otonl, 81 - RIO DE JANEIRO 

Rua Florenclo de Abr"u, 828 - SÃO PAULO 

Rua Tuplnambás, 364 - BELO HORIZONTE 

Âv. Julio d. (alfllho .. , 30 - PORTO ALEGICE 
Rua Halfeld, 399 - JUIZ DE FORA 
Rua Dr. Muricí, 538 - CURITIBA 

FELCTIANO 

A ·Indústria 

Dr. José Assis Ribeiro 

Assistente da Faculdade de Medicina 
V;eterinária da Universidade de S. Paulo 

cão iniciada pelos c010nos po'rtuguêsles 
e ,espanhois. 

Em 1 851 é inic�ada a importação de 
gadJo lieiúe:iJl.·o europeu, principalmente o 
HoLrundês, cujos l18ipJ.'lodutoI'les eram apli
cados 'em nossos rebanhos em cruzamen
to absorVlenbe. Por' largos anos '0 gado 
importaJdo não se impôs pe�a qualida
de, 'e, 10 ma;ior <obstáculo oposto à sobre
vivência dos ,animais 'europeus ao cli
ma tropicial - a piroplasmose (doença 
que não TIa,IDruS vêzes Chegou a matar a 
totalidaJde dos lotes importrudos), só foi 
suficientlemente . control'adJa a partir do 
primeÍJ.'lo qururtel do século atual. 

Em 1 885 monta-3e em Minas Gerais 
a pJ.'limeilm g,f\ande fábrica de queij os e A produção de leite e a fa?ricaç�o Chegam os primei'r'os técnicos especiali-doméstica de queijos e mlantelga suo zatdos 'em queijos estJ.'langleiliolS (Edam conhecida,s le p1'aticadas no Brasil desde cheese-) cuja fabricação se divulgaria os tempos coloniais (séculOS :xyu. a ?por tôd!a a região da Mantiqueira. No 

XIX). Uma das primeiras provldencl'alS. início do século XX começa a aumentar dos co:J:onizadol"es portuguêses foi jus- gradativamente a pr:odução de manteitame'l1tíe ',a introdução de gado bo.vino. ga le de queijos tipos europeus (Gouda, Acetta-se que o primeiro desembarque Prurmesão, etc.) com a chegada doe Ímide gado no Br1asil se tenha verificado gl'anúes dinamalrqueses, italianos e aleem 1534, pelo pôrto que mais tarde s�- mães que se dedica,ram à indústria queiria o de SanUotS. São Paulo ao Sul, Bahia jeira, agora bastante desenvolvida nos a Lesue e Pernambuco a Nordeste foram Estados de Minas, de São Paulo e de os pontos de ill1itrodução do gado fa.r- Santa Gafbaril1la. Lotes de gado Hol'anmador dos I'Iebanhos nacionais. I dês, J'ersey, GueTl1JSey, Ayrshire, SChwyz, 
Os primeÍiros rebanhos constituidos no bem como Normando, Flamengo e outros 

País. oriundos dIe gado de Portugal e da sempre flo[r,aan importados, sem uma ÍIlidi� (zebus) não lapI'lesen:tavam apti- orientação 2lootécnica definida e sem 
dão leiteÍir'a. Destinav'am-sle aiOS sérvi-plMlJO ;f)stabelJecido, de vez que o Zebú, ÇOIS de tI'lação junto aiOS engenhos de por longos anos, foi considerado inca
açúoar, pOlr llargos anos a principal ati- paz prur,a a pJ.'loduçáo de l'eite. Planteis vidade. O pouco leite obtido era apro- puros, pronc1palmente do Holandês, se 
v,eitado no consumo doméstico, ou trans- formariam pOQ" tlOdo o País junto às ca
formado lem. queijo ou manteiga. Man- pitaris le à.is gr:andJes cidades, explorados 
teiga fundida ("gheie" ou samneh") e Dia produção. de- }eite para COl1iSumo e m  
requeijão d o  Sertão (variedade d e  quei- 'na:tur,eza. As chamadas "teTlIa& cansa
jo duro, \te massa de caseina filada sob das" das zonas eafeeira,s de São Paulo, 
calor adicionada de gordUl'a) sáo co- Minas e Rio flOram, a parttr de 1 900, 
l1heCidos no Nordeste, há séculos, e sua aproveitrudas em pastagens pEj;ra o gado 

. fabricacão fo� difundida pür escravos leitei!ío que darria ,adubo a restauração african;s, que trouX!er,am o.s conheci-dos caflezats. O rebanho le�teÍir'O for se ,mentos de práticl3,is até hoje adotadas na formando tendo por lastro '0 gado CQ
África. O queijo Minas, que é o mais.· mum(étioulo 'ou 'azebuado} nO' qual fo
fabricado no· País, e' justamente o mais ram �introduzido.s rep:rodut0!r8S de raça 
conhecido em tôda a América Latina J,e-itetr:a. Desconhecimento de normas zo-:, 
como "queijo branco", teve sua fabrica- otécnicasde ct:iaçá;o dJe gadó em regió-és 
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_ tropicMs;.condições climatéricas. e eda
fológicas pouco favoráveis à :Dormaç§,o 
de boas prustagens e, principalmente, 
grande incidêncta de doençrê1Js contagio
sas (aftosa, tube:rculos/8' e brucielose) e 

parasitárias (piropla'sm()lsle', 
ca,rrapatos, 

bernJe, etcJ tnfl uir'lam na perda das já 
pequenas qualidades leibeir·as dos ant
mais importadns, de 'Onde o baixo ren
dimento ainda verificado . em todo o 
País. 

Na:s regiÕes vizinhas aos grandes een
tros de população iÍ):bensifica-Sie a· crta
ção de gado 1eiteiro 'e a produç:'ão de 
le1.1:le. Em 1890 é il1liciJada em· Minas Ge
rais a congelação do leite ,em larga es
cala para remes'sa do consumo no Dis
trito Federal. A partir de 1 91 0 inicia-se 
em cidades do Interior de São Paulo a 
pasteurização ·e a cong,eliação de leine 

destinado 8;0 consumo na CapiJtal. Nas 
regiões mais distantes instalam-se fábri
cas de laticínios de queijOS, de man tei
ga, de leite' condensado, etc. A fabrica
çã-o de manteiga logo atinge níveis que 
justificadam cessação de impodações 
(as quats se paraUsa,riam 'a partir de 
1 930). Pequenas partidas de queijos che
garam a ser exportadas. M2I!iJs ou menos 
em 1 91 3 é montada' em Gaxambú (Esta
do de Mina;s) uma pequena fábrica de 
leite condensado com aparelhagem fran
cês'3, (Gaulin), a qual em menos de 20 
anos desapar,eceu, o mesmo acontecen
do a outras, surgiJdas maJ]s taJrde, como 
as die Sítio, Oliv,eÍ11ã, Taubaté, etc. Em 
1 920 monta-se em Aralras uma pequena 
fábrica de leite Ciondensado, a seguir, 
adquirida pela Nestlé, que então inicia 
no Brasil a maior fabricação de !:e,ites 
dJeshi'dJartlados, ,atividade em que se tor
naria lidelr. QualSte na mie:sma época é 
iniciàda a flabricação de liette conden
sado em Itanhandú (Estado de Minas) 

.. pela "Vigor", em escala que sempre se 
mantev,e pequena. PequenaJS fábricas de 
leiue ,em pó montadrus em São Paulo a 
partir de 1 91 8  não tiv'el'lam êxito. Em 
1 936 a Nestlé monta ,em' Barlfa Mans.a 
(Estado do Rio) a mais c.ompleta fábri
ca dJe leItes deshidratadolSi, do País Uei
te condensado, 'em pó e farinhas lác
teas). Outl'la pequena fábrica apa-re'ce, 
lá por v,olta de 1 940, 'em Calciolândia 
(Minas) exclusiva paria 1,eIte em pó. A 

étima qualidade dos produto-s .deshidra
tados determinou um consumo cada vez 
mMor, permitindo a instal'ação de no
Vo-S gr.aJndes estabelJecimé'ntns, como os 
de Araliaquara le Pôrto merrle!Ílra (d.a. Nes
tlé) , em Mocóca, ,em Oru�eiTo (da Vi
go,r), em Juiz de Forla, etc., .estando em 
térmmo die instalação os de Sete La
gõas, die Leopoldina, 'e, em projetns bem 
adiant3Jdos 'Os de Divinópolis, Três Go
rações, etc. 

. A paJrtir de 1 925 orgaJnizam-se em São 
PauLo gl�a;ndels firmaiS: que se especiali
zariam no beneficiamento dio leite para 
00nsumo e que construirtam as mais 
bem montadaJs usinas dia P,aís. POlr efei-

/ to die liegisl' a;ção obrigando a pasteuri
zação lalO Le'i:tJe de consumo, grande nú
mero de capitais e de cidades principais 
procUI"am instalar usinas de pasteuriza
ção, havlendo gr'ande ,entusiJasmo mor
mente no E\SItaldJo die Sãio Paulo. 

Em 1 940 inicia sua;s atividades ,o mo- ' 

delar ·estabe]ecimento de ensirlJO técnico 
lactiCinista, la Fábrica-Es001a de Laticí
nios "Cândido Tosues" 'em Juiz de Fora 
(Minas), onde anua;lmenue-, são . diplo
ma:dos profissionais p3Jr,a a indústria 
leiteira que vão praticar suas atividades 
por todo o País. 

Atualmente é intensificada a impor
tação de gado lleite!Íro Slelecionado, da Ho
landa, da SuéciJa, dos Estados Unidos, do 
Canadá, e principalmente, da Argentina 
e do Uruguai. J á não são mais trazidos 
animais sem ,exame minucioso, dando
se preíierênda a touros provados com 
alto índicle leite'Írlo. Em. várias regiões 
do País há f3J2Jendas mo-delares que se 
dedicam ,exclusivamente à criação de 
glado Leiteiro, aplicando as mali:s recen
tes aquisições das ciências veterinária 
,e zootécnd.ca. Associações de criadores há 
e'm quasle todos os Estados, as quais fa:' 
zem o regist'ro genealógico. Contrôle lei
teiro v·em rendo ,executado em bases 
,eficiJen'tes em rehanhos de São Paulo e 
Rio GrandJe do Sul,e,em condições acej
táv€'is, I8mMinJas Gerais e Estado do Rio. 
A imeminação alftifical 'em gado leiteiro está sendlO 13!rgamente aplic.ada mor
mente lelm São Paulo (Capital e arredO(l'iOO, Itapoetining,a, Pir,aclcaba, etc.) e 
nos Estados do Rio, de Minas, do Espí
rito San.to e ·  Ceará. 
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Até há pouco tempo, a indúsltrÍla l06i
te.ÍJl,a tinha pouca ou nenhuma repre
senrbacã-o no conjunto das atividades 
8Clonô'iniClas dia País. De uns 20 ;anos' a 
esta parte, o aumento crl8lscente da pro
duçã-o '€ o melhoramento da qualidade 
dOIS produtos determh1!aJram uma valori
zaçãJo dio ga;do ,e dOIS loaticínÍlos, represen
tando la .iJnJdlús,trla leiteira o maior vo
lume de dinhei['lo ,aplicado na produção 
de alimentos. Um m'aior e mais divul
gado CioooecimentlQ do valor nutritivo do 
l,eite e -delrivaJdos determin:ou um sensí-

vlel I3lUffilOOtO do consumo, 'e êslj;es fato
rres pl1oporcÍlona�ram à indústria }eiteira 
ser la maills importante no grupo das in
dúisrtriJas de :p(l'odut/J/s alimentícios do 
País. 

REGIõES. 

Unidades da Federação 
RORTE 
Gu apor é ........... . 
Acre ............... . 
Amazonas .......... . 
Pará ............... . 
Amapá ............. . 
NORDESTE 
Mal�anhão .......... . 
Piauí ............... . 
Oea['á .............. . 
RiJo GTiande do Norte 
P,ruraíba ............ . 
P,ernambuco . . . . . . . .  . 
AlagôaJs ............ . 
LESTE 
Sergipe ............. . 
BahiJa .............. . 
Minas Gerais ...... . 
Espírito Santo 
Rio de J,aneiro ..... . 

SUL 
São Paulo ......... . 
Par,aná ............. . 
Santa Catarina . .. . .  . 
Riü Gl'8;nde do Sul 
CENTRO-OESTE 
Mato Grosso ....... . 
Goiás .............. . 

Total 

PRODUÇãO DE LEITE 

1) Estatística 

E' a seguiU/te a produç'ão de leite, no 
Bl"IaBlil, dilSltrlbuidia pelas unidades da 
mederação, conforme o Instituto Brasi
lle,iíro de GeografLa e Estatística: 

1 950 
kg 

1 25.600 
1 .258.900 
2.697.1 00 
3.91 4.900 

378.6 00 

3.6 34.500 
6 .486 .1 00 

57.51 6 .1 00 
30.328.000 
26.81 9.6 00 
6 7.227.1 00 
1 8.51 2.800 

1 2.005.200 
6 4.81 5.900 

1 .01 8.791.000 
28.458.900 

1 20.631 .700 

546 .076.400 
38.474.800 
92.354.700 

1 83.6 26.000 

1 2.347.400 
83.284.800 

2.419.766.100 

1 951 
kg 

1 25.800 
1 .36 7.200 
2.71 8.800 
4.1 89.300 

372.600 

3.571 .900 
6.1 76 .400 

53.6 83.800 
28.990.300 
25.786.400 
71 .757.1 00 

20.41 5.300 

1 2.906.800 
59.01 0.200 

1 .052.244.6 00 
27.038.900 

1 20.001.500 

56 3.329.300 
40.431.800 
94.030.300 

1 95.01 8.1 00 

1 2.96 3.900 
89.1 01 .900 

2.485.232.200 

1 952 
kg 

31 6.000 
2.305.6 00 
2.879.1 00 
4.532.420 

80.200 

4.824.300 
92 97.000 

56.06 4.6 00 
37.785.200 
29 .401.500 
73 .909.240 
25,858.400 

1 6.385.4?0 
75.012.300 

1 .1 37.781.100 
31.283.41)0 

1 50.6 02.8<.'0 

763.528.200 
63.551, 99n 

1 06.167.300 
258.020.50.0 

1 6.398.700 
1 1 6.620 .500 

2.982.610.950 

Consideram-se as seguintes avaÜações em cruzeiros: 

produção de leite de 1 950 = Cr$ 3.949.436 .720,00 
prrodução de l,eite de 1 951 = Cr$ 4.683.309.01 0,00 
produção de l,eite de 1 952 = Cr$ 6 .387.21 5.985,00-

Enquanto a pflodução, nest'es 3 anos, 

aumentou de 20%, a aViaUação des,ta 
produção s,e elevou de 6 0%, como conse
quência da inflação. 

l 
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Paa,1a ,o anlo die 1953 aeeiba-s'e· um au
mento de 10% na produç·ão, chegando 
aJssim ra 3:280.000.000 de' kg. a produção 
tota� do País . 

2) Rebanho 'LeiteÍl'o 

Aval,ia..:se 'e'm 
3.500.000 cabeças o re

banho lleiteiro nacional, eom a média 
de pliodução "parcapita" e pOtr ano de 
937 kg. Esta média, há poucos anos e,ra 
av,

aliJada lenbI'le 76 3 e 86 0 librm'3. 

O I'IebaTIJho aindla é sobremodo hete
rogêneo. A matoda tem por. lastro .0 

gado ortowo (Oa:r'a'Cu, 
Curraleuo m€stl

çadlo ou nãio com ZaJbú e Turino) que 
reClebleu 'em cruzamento absorvente ra
ças LeLteil'1as 

"
européias na seguinte or

dem de importância : Holandês, Schwytz, 
GUlernSley, JieirSley, Ayrshire e outras. Os 
cru�amJen:uoiS Sle fizeram é ainda se fa
Zlem d:eSlord:e:nJadlamente. A prefe-rência, 

entliE�taJI1to restá s,e definindo- paira a in
troduçãio dle' reprod utOl'es hol,andês!es em 
l'ebanhos mesticos. Por se'rem raros os 
repmdutolles pl;epotentes na produção 
de lleite só mutto lentamente se tem 
conseguido 'el'evRlr a capacidade leiteira 
do rebaJUho, Rlo mesmo tempo que' se 
têm melhor-ado as instalações e a ali
mentaeã;o. A fim de apr-o-veitar a rusti
cidade � de raças Ziebuinas, algumas fa
zendas ,estãio tentJando a formação- de 
pLanteis drus raçaJs Guzerath e Gyr, me
diJanue Sle1ecão e consanguinidade d� 
anÍ!ma:i!s de � bo-a produção leiteira. O 
cruzamento de'stas' com raças leiteiras 
'€-uroperus tem d'rudo ótimos resultados, 
posttiv'andJo o :f)enômeno da hete,rosis, 
aliando-se a rusticidirudJe com elevada 
produçã;o de leite. Assim, a,s ra�as lei
teiras clássÍ!crus HoLandêsa, Jersey, 
Guen:E"ley, Schwytz e Ayrshi'De são comu
mente encontl'lrudiaJs nas r,egiões propí
cLas à pl'loduçã;o de lleite, tanto puras 
(animais cr-iados pama v,enda como re
produtor'es) como mestiçados em todos 
os graus de sangue. 

3) .Criad(}res de gado leiteiro, 
e produtores de leite 

Dentre os f'azendeiros que se dedicam 
ao gado l-eiteiro, distinguem-se dois 
grupos: 

1.0 - criadores de gado leiteiro para 
vfnda de reprOdutores. O Leite se desti
na qUa!Sle só à alimentação dos bezer-

ros. Alguns, entrletarutJo- prusteuriZiam o 
leibe, constituindo o tipo A (eertified 
n:ilk). Mantém plantle1s puros de orig,em 
e puros por cruza, criJados 'em condi
ções ideais. óti:mUls grnnjas são enco:p,
trada:s, nestbe tipo, :em São Paulo, Roio 
Grtande do Sul, RiJo de J'U'TIle,Lro e Minas, 
dispondo de piastagens próprias, natu
l,ais 18' !aJrtiftc�ats. de gramínelRls e de }e
guminosaJ8; máqIDnRls palia preparo de 
rações; lestábulo, sUo, s,a:la rue .orclenha 
(manual e lTI!8<cânica), ass.tstência veteri
nária permanente, -etc. Todo o gado é re
g1stl'lUldJo e ais vacas' são mantidas sob 
contrôlJe lJeibeilro. O númeiro dêste:s. gran
j.elvos ,entl'erbanto, é pequeno, não ultra
pa,ssando a 100, em todo o País. 

2.° Produtores de leite Os que s,e 
dedicam à pr:odução de' Leite para v,en
da. Nestle grupo SI2 c:onsidera.m dois ti
pOIS: a) fazendJeiros a,diaooadlos - OiS 
que praticãm criação racional, median
te SJeleção do gado- leiteiro, p14eparo de 
pastag'ens. consle, rvação em silo, em fe
nis, etc. O gado é mantidlO em rlegime 
s';mi-intensivo, dispondo de es,tábulo 
rústico, sMa de ordenha, etc. Em geral 
são praticRlda,s duas ordenhas por dila, 
c�estinando-s'e o Leit e aJO C'onsumo no 
tipo B (nas r:egiões vizinhrus das gran
des cidades), ou ,a fins industriails. Ten
dem para êste tipo os "vaqUleiros" exis
tenDes nos a;rr:edOTles de tôdals as capi
tais e grand,es cidade's, piQ.�S, podendo 
vender l-eiDe ,a bom prêço, dire,tamente a:o 
oonsumidor, encontram hruse econômica 
para sua atividade. Verificla-sle nítida 
influênciJa do l eXlemplü de colonos es
t1"ang1eiros (holandês'e,s, alemães e di
na"marqueee1s) que montam pequenas fazendas leH)eirals e trabalham em condi
ções rUlcionais. EnDrebaruDo, o númlero 
tetal dêstes f'aZlendJeiirlos é adnda muito 
pequeno, não ultrapa&slando de uns 500 
em todo ü Br'asil. b) fazendeiros não 
eVioluidos - constituem a grande maio
ri,a. São os que m'aJUtém g1ado de qualque'r tipo, na maior pl�omiscuidade de Daç'as; não SlelleciJonam; conservam no 
r'ebanho v'alc,as de pouca ou nenhuma capacidJaJdJe lieite'ira; não melhoram 8.!3 
pa'stagens (nem desistem da prática neflRlsta de as que'imaJr todo.s os anos, no 
fim da sêca, isto é, lem agôsto ou setem
bro; não têm estábulos nem instalàç'ões 
para trato do gado; não guardam ra-
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Até há pouco tiempó, a indúsltria kü
tetrla tinha pouca 'Ou nenhuma repre
Slenvaçãio no conjunto dais atividades 
8oonôm1C1als do País. De uns 20 ,anos' a 
esta parte, o aumento crlelScente da pro
ducã;o 'e o melhor'U'Inento da q'Jalidade 
dios produtos determ.1rnJaJram· uma valorf
zaçãJo dio grudo ,e dlols l-aticínios, represen
tando la ind!ú,s,tr1a leiteira o mai'Or vo
lum� de dinheiro ,aplicado na produçio 
de alimentolS. Uln ma1Jm e mais divul
gado conbJecimento do valo-r nutritivo do 
l€ite e deirivRldos determinou um sensí-

v,el �ume!l1to do consumo, 'e êsrbes fato
fieIS pl'1opOrCiOTIaTam à indústria leiteira 
ser la mailS importante no grupo das in
dúisltrj]us dJe IprodurtJols alh11Jentícios do 
País. 

REGIõES 

Unidades da Federação 
RORTE 
Guaporé ........... . 
Acre ............... . 
Amazonas .......... . 
Pará ............... . 
Amapá ............. . 
NORDESTE 
Mal�Rlnhão .......... . 
Piauí ............... . 
Oeairá .............. . 
Rio Gl'Iande do Nürt!e 
P,araíba ............ . 
P,ernambuco ........ . 

Alagôfus ............ . 
LESTE 
Sergipe ............. . 
Bahia .............. . 
Minas Gerais ...... . 
Espíribo Santo 
Rio de J,aneiro ..... . 
SUL 
São P,aulo ......... . 
Par,aná ............. . 
Santa Catarina ..... . 
Rio Gl�amde do Sul 
CENTRO-OESTE 
Mano Grosso ....... . 
Goiás .............. . 

Total 

PRODUÇÃO DE LEITE 

1) Estatística 

E' a �eguiUJte a produç'ã;o de leite,' no 
Blia.8iil distribuida pelas unidades da 
Fleder�ção, confürme o Instituto Brasi
lle,fu.·'Ü de Geograna e Estatística: 

1950 
kg 

125.6 00 
1.258.900 
2.697.100 
3.914.900 

378.600 

3.6 34.500 
6.486.100 

57.516.100 
30.328.000 
26.819.600 
6 7'.227.100 

18.512.800 

12.005.200 
6 4.815.900 

1.018.791.000 
28.458.900 

120.6 31.700 

546 .076.400 
38.474.800 
92.354.700 

183.6 26 .000 

12.347.400 
83.284.800 

2.419.766.100 

1951 
kg 

125.800 
1.36 7.200 
2.718.800 
4.189.300 

372.6 00 

3.571.900 
6.176.400 

53.683.800 
28.990.300 
25.786.400 
71.757.100 

20.415.300 

12.906.800 
59.010.200 

1.052.244.6 00 
27.038.900 

120.001.500 

56 3.329.300 
40.431.800 
94:030.300 

195.018.100 

12.96 3.900 
89.101.900 

2.485.232.200 

316.000 
2.305.6 00 

. 2.879.100 
4.532.420 

80.200 

4 .824.300 
9297.000 

56.064.6 00 
37.785.200 
29.401.500 
73.909.240 
25.858.400 

16 .385 .4?0 
75.012.800 

1.137.781.10n 
31.288.40:) 

150.6 02.800· 

763.528.200 
63.551.900 

106.16 7.300 
258.020.500 

16 .398.700 
116.6 20.500 

2.982.610.950 

Consideram-se as seguintes avaliações em cruzeiros: 

produçã;o de l'eite de 1950 
produção de l,eite de 1951 
produçãü d/e l!eite de 1952 

Enquanto lU pI'!odução, ruesbes 3 anos, 
aumentou de 20%, a av,aliJação deslta 

Cr$ 3.949.436.720,00 
Cr$ 4.6 83.309.010, 00 
Cr$ 6.387.215.985, 00 

prüdução se elevou de 6 0%, con1:o- cons'e
ctuêrfcia dia inflação. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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PM'la .o aTIlO de 1953 aCleita-se um au
mento de 10% na produç'ão, chegando 
ruSiSim 'a 3.280�000.000 de kg. a produção 
total do Pais . 

2) Rebanho Leiteh'o 

Avalia-se le'm 3.500.000 cabeças o re
banho IleiteITo naciünal, com a média 
de pl'\odução "per capita" e por ano de 
937 kg. Esta média, há poucos anos era 
avruiJa:dia lenwe 76 3 e 86 0 litro'). 

O l'Iebaooo aindia é sobremodo hete
rogêneo. A maioria tem por lastro ° 
gruelJo crioul!O (Oa:l'!alCU, Curraleiro mesti
çad.!o .ou não c!Om Za,bú e Turino) que 
reClebleu /em cruzlamento absorvente ra
ç'as LeLtJeil'l8Js ,europé�8JS na seguinte or
dem ,die importânci:a : Holandês, Schwytz, 
GUJsflnSley, J,errSley, Ayrshir:e e outras. Os 
cru2larnJentlos Sle f.iz8["8Jm e ainda se fa
Zlem dJoocxrdellladiamente. A prefeTência, 
entl'letrunto ,está se definindo parra a in
troduçãJo d6' reprodutol"es holandês�es em 
l'ebanhüs mesticos. P.or se'rem raros os 
Depm:duibor:es p�epÜ'tentes na produção 
de lleite só muiJto I enülim6'nte se tem 
conseguidü lel'eV'a;! a capacidade l,eiteira 
do rebrunho, 810 mesmo tempo qU6' se 
têm melh!Ol�8Jdo ms insnalações e a ali
mentaç'ã:o. A fim de aprtQi\7eitJar a rusti
ckL8Jde dce raças Ziebuinas, algumas fa
zendas ,estãJo tennando a formação de 
pLanteis drus raç8Js Guzerath e Gyr, me
diante SleLeção e consanguinidade de 
ani!ma]s de boa produção leiteira. O 
cruzamento de'stas com raças leiteira� 
'euriOlPle!8JS bem d8Jd!0 ótimos resultados, 
posiltiv'andJo 'O Ílenômeno da hete,rosis, 
aliando-se 'a rusticidJrudJe cüm el&vada 
pl�oduçã:o de leite. Assim, as raç�as lei
teiras clássiCl8JS - HoLandêsa, Je,rsey, 
Guensley, Schwytz e Ayrshil'le são comu
mente enc:ontl'aJdirus nas r,egiões propí
d8JS à plioduçãio de l,eite, tanto puras 
(an1mais crÍlaJdos paa..,a v,enda como re
prOdutores) como mestiçados em todo.s 
os graus de sangue. 

3) Criadores de gado leiteiro, 
e produtores de leite 

Dentre os f'azendeiros que se dedicam 
ao gado leiteiro, disrtinguem-se dois 
grupos: 

1.0 - criadores de gado leiteiro para 
vE.nda de reprodutoJ:les. O l!eite se desti
na qUfuSle só à alilmenrtação dos bezer-

,rüs. Alguns, entrletaruto palSteuriZlam o 
leite, constituindo o tipo A (C!ertified 
n:ilk). Mantém planueis puros de orig,em 
e puros por cruza, cdados 'em condi
ções ideais. ótimrus gl'\8Jllja'S são enco:p
tradJas, nesrbe' tipo, em .são Paulo, Rio 
Gliande dio Sul, RiJo de J'8JTIleiJro e Minas, 
dispondo ,de pastagens própr�as, na tu
l1ais I€' !aJrtificiJaÍls. ,de grrurnínelals e de 1'e
gumiJI)JOSlrus; máqutn8Js palia preparo de 
rações; 'estábulo, sUo, sala clie ordenha 
(mrunua1 e m,ecânica), ass,lstência veteri
nária permanente,etc. Todo lo gado é 1"e
giJstliadJo e :aIS vacas são mantidas sob 
contrôlJe lietneiro. O núm'e,ro dêste:s gran
j.eiJ:lo's enu'l eí\ianto, é peque'l1lO, não ultra
passando a 100, em todo o País. 

2.° - Produtores de leite - Os que se 
dedicam à produção de- lleüe para v,en
da. Nesue grupo oSle consider\am dois ti
pOIS: a) fazendeiros adiamaldios - OIS 
qUJe pr,aticam criação racional, median:" 
te Sleleção do gado leitetro, prleparo de 
pastag'ens, cons1e'rvação em silo, em fe
nis, etc. O gado é mantido em rlegime 
s';mi-intensivo, dispondo de es,tábulo 
rústico, s,aJla de ordenha, etc. Em geral 
são praticadas duas ordenhas por di'a, 
(�estinando-s'e o leit 'e ruo C'onsumo no 
tipo B (n8Js regiões vizinhaJs das gran
des cidade,s), ou ,a fins industriails. Ten
dem para êste tipo os "vaqUleiros" exis
tennes nos rurl'ledor,es de tôdrus as capi
tailis e gr:and;es cidades, po,iJs, podendo 
vendJer leite .a bom prêÇlo, diretamente ao 
.oonsumidor, encontram haJSe econômica 
p.aI'la sua atividadJe. Verificia-sle nítida 
influênciJa do' ,exlémplo de colonos estranged.ros (holandês/és, alemã,es e di
nruma,rqueiSles) que' montam pequenas fa
zendas 18lH)eira,s e trabalham em condições racionais. E mbre tanitlO , o número 
tCD8JI dêstes f'aZleooeiÍll'los é arinda �muito 
pequenJo, não ultrapasslando de uns 500 
em todo 'o Br'asil. b) - fazendeiros não 
eVloluidos - constituem a gvande maio
ri,a. São OIS que m'ootém gado de qualqUJelr tipo, na maior promiscuidade de 
I'laçlB.ls; nãio Slel1edonam; Clonservam no r'ebanhü valClas de pouca ou nenhuma capacidadie lied:téilra; não melhoram as 
pastagens (nem desistem da prática 
ne:IJasta de .as queimrur todos os anos, no 
fim da sêca, isto é"em agôsto ou setem
bro; nã:o têm estábulos nem instalaeões 
para trato dü gado; não guardam � ra-
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ções prura .o 
'
invernlO e confiam exclusi

Vlamente na compra de farelos �clE' alg:

dáJo le d:e trigo) a qualquer preço; nao 

procuram diminuir' a mortalidade de 

be21ffi'liOS, que' não raras vêzes ultrapassa. 

30% dos Th3Jscimentos; praticam a o!fl.e-
, nha no curra1, Clom lO bezerro ama'nado 

às pern8Js da vruca, €!tc., etc. E'slties 
cons

tituem a qual8le tot&lidadle dos produ
to:re,

s de lJeite destinado 8JO tipo C 011 

prura fins indusltriais. Estes se distri
buem por tOldo o País. Com a divulga
cãJo dJe nocões de ZOIotécnia e de \T'E'tea:i
:t;.ária, de :rugrlQ!suologila, dJe economia, de 
higiJene, leitc., confolrmle p.rograma que o 

corplo de vleneil"inárilos oficiad:s vem desen

v.oÍ\71end!o, :6', com 00 aumento c8Jda vez 
m:aiJor dio prêÇlo dio l,eite, 'e, diJante das 
posstbilidrudelS de melhoramento das con

dições CoOmuIllS, é de Sle ,espe!lar que esta 
classe de produúOl'les de 1eite v,enha a 

se innel'lessar par uma produção leitei
ra maiJor, melhor ,e la me;nOír prêço. E' 
qUJe as péssimaJs condiç'6es da obtenção 
de leiue tendem ,a aumentrur o custü de 
sua produçã:o, dando em consE:quênda 
um produto ruim e crur'O. 

4.° Ceudições ele ordenha e
' 

trnas-
porte. Estas condiç'Ôes 81stã:O previstas em 
r'egulamento, cujos dilspÜlsitivos principais 
estão resumidos no quadro anexo (pág. 
8), l'Iefer,ente ,a tipos de l,eite de consumo. 
As vacas produtol"as dos leites tipos A 
e B, além ,de submetidas a contrôle ve
teriná!lio permanente, Clom exam'es de 
tubel'culose e bruClelloi�le semestrais, só 
podem ser ordJenh8Jdas 'em sala de or
denha própriJa à finalidade. Em geral as 
granjas são pI'iovidas de ordenhadeÍ'ru 
mecânioa (mrurcas W,estfalia, Surge, 
Ga,scüigne, RelJelalse, etc.). Não existem, 
em todo ° Br.asil, maiÍs de' UDl'aS 50 ins
nalações de ordenha mecânica. São fe-i
tais 2 ou, 3 ordenhas diárias. Os bezerros 
r;ecebem alimentacão artificial. As con
c1iç.ões técnicas dJ�stas granjas não di
:Derem daJs melhores mundialmente co
nhecidas. 

O mesmo, entretanto, não acontece 
nas :fa2lenda:s produtor:as de leite tipo C 
ou para fins industriais. A lei exige lo
cal limpo prura o,rdlenha, mas são pou
cos os fazendJeÍTOIs que se lembram disso. 
A vruca é pelada, 8Jmarrando-se em suas 
pe�rn8Js 

o beZlerro. DeiXia-Sie êsúe mamar 

�=================== 

um pouco pa,ra "desc�r" o loe1te. Orde� 
nham-se OiS 4 tebos, num' balde, deixan-. 
do.,se um pouco de leite em cada têto, 
paJra o bezerro. AlgUI1JS ,ordenham 3 
tê tos deÍX!ando UI111 pa'lia o bezerro. Con
selhos parria r1acion8JliZ'alfa 'Ordenha têm 
daldo frutos, pOírém, leut8Jment'e. Faz-se 
uma só ordernha, pela manhã, entre 5 

e 7 hortas. VI8JCaJS le bezte'l:T'Os pe�.'manecem 
juntos, no plalSibo (gel'!alomenueo a mais de 

2 ,ou 3 quHôme't:ros de diJs,tância do cur
ral), até rus 13 horas. DepoiS são trazidos 
ao curral, 'ondle fiClam prêsos os bezer

I'!OS voltando aIS vaCI8JS :ao P8Jsto, até o 
dia

' 
seguinte, quando pella manhã, são 

tI'!azidaJs nov8.Jmenv6' 'aJO curIlal, para or
denha. As grand\es 08Jminhad8JS; a de
:f.iiciênc,i)a de ailimentlação, .e principal
mente, a f'8.Jlba de milenuação técnica na 
expl<oraç'ão do g'ado leiteLro determinam 
a bl8JÍXia produção de lleite, cuja médila, 
na maiJolrila di8JS, iiazlendas, não uI tr::lrpassa 

de 3 litros pior cabeça, por dia, em lac
tações de 5 a: 6 mêsles. 

Nirus gr.am.jas tipo A, o lei:be é imedia
tamel1Jbe pastieurizado em usina junto à 

sala de ordenha, sendo aí mesmo engar
f\aflrudo e capsulado com fêcho metálico 

inviJoláv,el. O traoopolrte para a cidade 

é fieiisbo em caminhão com depósito fri
gorífico. Nas gr>anjoas tipo B, o l,eUe ime

diJatamente após a ,ordJenha é refrig.e
l�rudo e trlaiThspOl'tado em latões de 50 li
tl'lOS, ,em claminhão, à usina de pasteuri
zação, onde dJev,6' chegail' dentro de 4 
horas. 

Nrus fiaZendi8Js produtoras de l'eite tipo 
C ou para fins industriailS, o leite é re
cebido iem Latões de 50 litf\oS (aconse
lha-Ise ,a l1efrige�''3;ção, maIS é l'aro quem 
a f,aÇla, mlesmo em simples tanque de 
água COl�l'Ie'ThUe). O uI'iansporte comum é 
no dorso de animais ou em carroças, di
r.et8Jmente da :faZ'enda às pequenas fá
br:ÍCia8. Nas regiões onde aJs estradas de 
rodagem permitem tráfego, os latões de 
leite são llevrudos à beiTla da estrada, onde 
ficam à sombra de árvores ou sob 'abri
go rústieo, '8Jté .o momentü de o cami
nhão 'OS buscar (às 11 ou 12 h(]I"as). Nal
gumas J.'iegiões dJe maior produção, o leite 
é riecebido lem pôsto de refrigeração e 
depois de refrigel'lado,aJcondicionado em 
caJrro-tanqUle (ou camlnhã:o cisterna) de 
2, 3, 4 ou 5.000 kg. Po:r todo o Pais, não 
ultI"apaJssam 30 'os caminhões tanques 
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ções palra o inverno e confiam exclusi

VlaJmente na compra de farelos (de algD

dão le c1;e trigo) a qualquer prêço; não 

procuram diminuir a mortalidade de 

be2íerrlOs, que não raras vêzes. ultrapassa. 

30 % dos I13Jscimentos; praticam a ()!'de

nha no currai, com o bezerro 'ama'1'l'ado 

às pernrus da. vaca, e!tc., etc. Ês,ties cons

tituem a quase totalidade dos pl�odu
tm�e,{s de Leite destinado ao tipo C 011 
para fins indu�ltri'ais. Êstes. se distri
buem por tOldo o· País. Gom a divulga
çãJo de noções de zQlotécnia e de vlE'teil'i
nária, de ,ag;rosbovogila, de economia,. de 

higiene, letc., conforme p,rogrlama que o 

corpo de Vleterinárilos oficiad:s 'Vem desen
v.oIVlenido, 'e, com o aumento cada vez 
m:aiJor do prêgo do l,eite, e, diante das 
posslbilidaiC1J8is de melbJoramento das con
dições comuIlJS, é de Sle ,esper.ar que esta 
clasSle de produuortes de Leite v'enha a 
se interessar por uma produção leitei
ra maior, melhor ,e 'a menOi!' prêço. E' 
que as péssimals cündiç'ões da obtencão 
de leite tendem a aumentar o custo

' 
de 

sua produçãJo, dando em conse'Quência 
um produto ruim e caro. 

4.° - Ccudições de ordenha e trnas
porte. Estas co.ndiç'ôes estão pr€vist.as em 
regulamento, cujos dispo.sitivos principais 
est.ão resumido.s no quac1m anexo (pág. 
8), rteferente a tLpos de lleite de consumo. 
As vacas produtoras dos leite.s tipos A 
e B, além de submetidas a contrôle ve
terinár.io permanente, com examles de 
tube'rculose e bruCJeJlo,�le semestrais, só 
podem ser ordJenhada:s em sala de or
denha própria à finalidade. Em g,eraI as 
granj as são pl'ovidas de o.rdenhadei1:a 
mecânioa (n1!arcas We,stfalia, Surg�, 
Gascoigne, Revelalse, etc.). Não existem 
em todo o Br.asil, mais dle umas 50 ins� 
balações de ordenha mecânica. São fe-i
tas 2 ou 3 ordenhas diári.as. Os bezerros 
Decebem alimentação artificial. As con
rlições técnicas c1Jestas granjas não di
:Derem daiS melho.res mundialmente conhecidas. 

O mesmo, entl'etanto, não acontece 
nas fa2íendas pliodutor,as de leite tino C 
ou para fins ind ústrilais. A lei exig� lo
cal limpo para o�denha, mas são pou
cos os faz:endJeirOls que se lembram disso .. 
A vaca é p8lac1a amarrando-se em suas 
pe'l'nas o be�erro. Deixa-se êsbe mamar 

um po.UCO pa,ra "descer" o J.eite. Orde
nham-se OIS 4 tetos, num balde, deixan
dO-ise um pouco de Leite e'm cada têto, 
plillI'ia o be2íerro. AlgUTI1S .ordenham 3 
têtos deiXtandourrn palia o bezerro. Con
selhos pau'la 1,acionaliza.ra ordenha têm 
da:c1Jo frutos, pOll'érri, lentamente. Faz-se 
uma só ordenha, pela manhã, en tre 5 
e 7 hOflalS, Vacas le bezerros p1ermanec.em 
juntos, no plalSto (g1eTalmeúte a mais de 
2 ou 3 quilômetros de di:s.tância do cur
ral), até àJs 13 ho.ras. DepoiS são trazidos 
ao curral, 'onde ficam prêsos os bezer
fiaS, voltando aIS vaClalS :ao pasto, até o 
dia seguinúe, quando peI,a manhã, são 
tl1azidaJs nov,amente 'ao cm-l�al, para 0:1'
denha. As grand\es caminhadas; a de
ficiêncila de alimentlaçãJo, ,e principal
mente, a f,alta de oriJenuaçãJo técnrica na 
expl'Oraç'ão do gadO leiteLro determinam 
a baixa produção de lleibe, cuj a médila, 
na malio['ila dias iiazlendas, não uI trn.passa 
c1Je 3 litros por cabeça, por dia, em lac
tações de 5 a 6 mêsles. 

Nas grailljas tipo A, o l,eitle é imedia
tamenbe piastleurizadto em usina junto à 
sala de ordenha, s\endo aí mesmo engar
raf,aJdo e c.apsulado com fêcho metálico 
invioláv,el. O tr1antspm'te para a cidade 
é fleito em oaminhão com depósito fri
@orífico. Nas gl';anjas tipo B, o l'eite ime
d:iJatamen'be após a ,ordenha é refrige
r.ado e tr'3insportado em latões de 50 li
tTiOS, ,em oaminhão, à usina de pasteuri
zaçãJo, onde dev,E' cheg;alr dentro de 4 
hor'aJS. 

Nas fiazendlas produtor,as de l'eite tipo 
C ou para fins industriai's, o leite é re
cebido ;em Latões de 50 Htros (aconse
IbJa-!Sle ,a l,efrigerração, mas é flaro quem 
a f'aça, mle'smo em simple,s tanque de 
água COl"l"lenitl.e). O transp orr te comum é 
no dorso dle animais ou em carroças, di
l'Ietamente da :Da�enda às pequenas fá
bricas. Nas ,regiões onde 3JS estradas de· 
l'odagem permitem tráfego, os latões de 
leite são llevados à beira da estrada onde 
ficam à sombra de árvores ou sob

' 
abri

go rústico, ,até 'O momento de o cami
nhão os buscar (às 11 ou 12 horas). Nal

�umas 1'IegiõeiS de maiorr produção, o leite 
e r;ecebtdo 'em pôsto de flefricreracão e 
dt�pois de refrig;8TiaClo,aJcondici:;nado em 
C8Jl'Do-tanque (ou caminhão cisterna) de 
2, 3, 4 ou 5.000 kg. Po� todo o. Pais, não 
ultrapaissam 30 os caminhões tanques 
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para leite, e são lTIladcs ,encontrados. no 
Rto Gl'Iand!e do Sul, SáJo Paulo €' MInas 
Gm'ia;is. 

Nas fa�endas rustanúes, ou na!s regiões 

de transporte difícil, o l,eite 
é desn:art: �do 

logo após ,a ordenha, ,em desnatadelra 

cf:ntrífuga. Estas ,são de tôda,s as mar

eas exist.entes. No oentl'o e no Sul do 

Pais, o l'
eite desnatado nas fazendas SE: 

destina à alimentação de porcos. Em, 
todo o Nordeste, é ,aproveitado na fabri
cacáJo do "TlequeijáJo", destinando-se' aos 
suinos sàmente o sôro. O crlen1!e é guar
dadJo em latões c,omuns, por 3 :a 10 dias, 
Sf'm refrigeração, disso r,esulbando alta 
:Delrmentação. EsporadicaUlente o "cr,e
n;.:e.i!l.'ü" vaLi. busc'M' o creme, t:J.�ansportando 
os latões no d:or,so de anin1Jats, para o que 
ai: gl'ande's fábricas dispõem de tropas 
de 10 'a 15 bunos,' que pi8il'COl'l'jen1 as 
lieg'iõe's maLs dtstantes, 'e,m busca da ma

tér1a pl�ima pal'la mantJeiga. �m pontols 
,estliatégicos há os "postos" onde o cre
me é l'ec,ebido das tropas, e, depois de 
r,eunido ,em aceitável voluule, é acondi
cionado em latões 'e relnetido por ca
minhão ou por estradas de f'erro, à iá
brica. E' êste o ststema adotado em todo 
o País, para a manteiga comum . No 
Nordestle, principalmente no Rio Gran
de do Norte, onde o cUma é muito quen
tF! e a prdoução de Cr'e'H1e muito espar
sa,e onde também ê grande a produção 
de sal, costuma-se, nas fazenda,s, con':' 
serva,r, o creme em barricas de' madeira, 
al,ternando-se uma camada de sal cõm 

outra de CDeme. IslSlo é feito até encher 
a barrica de 60, 80 ou 100 kg. o que leva 
2 a 3 mês!es, no fim de que é tl'aIllspor
tarda em caminhões às fábricas de man
te�g,a de Natal, João Pessoa, Recife e 
For'bal'ez'a, ondE', depois de lavado e111 
água c'Ürl�ente um3JS 5 ou 6 vêZie,s, o cre
me sle :apl'8slenta em condições aceitáveis 
p3Jra 111an teiga. 

CONSU�tIO DE LEITE "IN , NATURA" 
O brasi,l!eiro tem .o hábito de consumir 

1eite, o que faz, na qU3Js.e totalidade, 
sob a fO!l:ma de café com leite bem 
qUJentE', Esta mtstm'la constitui,. acresci
dia de pão e manteiga, a r,ef'e,iç'ã'O ma ti
nal da família hra:sileill"a, qUJalquer que 
seJa sUJa cOl1dição 'econômica ou !3iOc�al. 
O consumo de leitE' g'el,ado é pequeno, 
sendo desconhecido o do café c'Om cre
me. 

O leitie é c'Onsumido, sistemàticmnen
te, depois de f'ervido, e diz-se s:er me
lhor o que rlesistir a três fervuras num 
di1a. E tanto é fervido o leite pa'steuri
zado em seus três tipos A, B ou C, como 
o ,em pó, depois de' l�econstituido. Em 
consequência, é quase desconhecida a 
inc1dência de doenças transmitidas pelo 
leit:=. 

Admite-se qUE' o consumo de leite em 
natureza, no Brasil, atinge 50 por cento 
da produção consignada em estatística. 
Assim, avaliou-se para 1953 um conSl1-
11'10 de 1.600.000.000 de quilôgramas, as
sim distribuidos: 

Leite consumido 
I 

Lei!e pas- . Leite cru 

I� 
Toial 

I 
Relação 

ieurizado kg 

nas Capitais . . ... . .. 

I 
550.000.000 

em cidades do interior 60.000.000 

I 61'0.000.000 

Nes:tels númle'DOIs não estão incl uidos 
o leite die cabra, aceitável em certas re
glOes, nJem o leite de vaca consumido 
em f'azend3Js, cujo total é reconhecido 
gral1de. 

A regul3JmentaçáJo vigente só permH8 
comércio de leite crú em condições es
peciats (gado sadto, ordenha higiênica; 
dtstribuição ,eng1arrafado e no prazo má
ximo de 4 horas após ordenha, etc.),' 

kg kg % 

70.000.000 

I 
620.000.000 

I 
38 

920.000.000 980.000.000 62 
990.000.000 J 1 .600.000,1300 I 100% 

detalhes êstes muitos dos quais são 
atendido,s. Entr1etanto, ainda, é grande 
a venda de leite a granel, em vasilha
me imprópriJo, sem contrôle sanitário. 
Todo ü l'eite pasteurizado é produzido 
sob contrôle sanitárto, tanto de autori
dades f1ederais como estaduais subordi
nadas a serviços veterinários. 

A pasteurização é l'ealizada em quase 
tôdas 3JS oapitaÍls 'e grande;: cidades, só 
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não o sendo em algumas capitais norte 
e nardelst:i:nas, d!e' mminuta produção. Os 
ma:iJores volumes de consumo de l,eite 
pasteurizado sãJo Ü'S das cidades de São 
Paulo ( 530.000 litrÜ's pOT dia) . Rio d e  
Ja'lleilro (400.000) ; Pôrno ALegrle ( 120.000) 
e Bello HO!riZionte ( 70.000) .  

P,ermi tem -se dois sistemas de pasteu
rizaç'ão : o rápido (a 73-75° C por 15 
Slegundos) e o l!eIllto ( 63 a 65° C por 30 
minutolS) . A prefe,rência, nas grandes 
usl.DJas é para o sistema rápido (HTST) . 
Nesue particular, a rlegião que tem maior 
númeDo de ,a,parêlhos funcionando é a 
São Paulo-Minas-Ri!o de Janedro. 

De acôrdo com a rlegul'am\entação vi
gente, só s\e admitem aparêlhos de pas- . 
teurização providos de sü:stJemas de c.on
trôle automático ,e de registr'adores de 
tempel�rutlll.'a. A pasteurização lenta só 
está sendo usada numas pouca's gran
j,as de lJeiue tipo A, de produção de lei
te não supelrim" ' a 2.000 litros diários, 
que possuem, de'sde há anos, conjuntos 
"Cherry-Burrlel" ou "Cremnery Package" .  

Distribuição d o  leite - A distribuição 
do Leite ruo oonsumo é f'eita eng>arrafada 
e .a gl'lanel (,em latões ou em carro-tan
que) . Em S ão Paulo, a totalidade do 
lJeine distribui!do (atualmente 530.000 li
tros) é engarrafada. Nas demais capitais 
vall'La. Nalgumas a maioil" parte é engar
rafada, eomo Pôrto Allegr1e', BeLo RoTi-

Zionte, Curitiba, etc . porém, em outra,s, 
pl�e:dlorn;inaa:n os .latões ,ou pequenas pi
pas 80m calrrinhos, CiOmo no Rio de Ja
Dl8IÍIrO, Nitleil"ói, Sallva,dor, Recife, etc. 

Nas usinas sãJo encOIntrávI€Í!S quase tô
das as mla\l'cas d.e máquinas de engarra
famento lautomáttoo, de eapsulamento e 
de l:ava.gem de' frascos, nãJo havendo pre
ferêncila, pOÍs tôdas são c,onsideradas 
bOlas . 

. 

De acôrdo com la rlegullamentação vi
gent.e, o lleite engall'ra:flado só o pode se·r 
em frasco tliruuspamente, incolor, de pa
redes intelrnlas lisJalS, de' fundo chato e 
com ângulos ,au1edJOondados, tlendo a bôca, 
ruo mínimo, 38 milímetros de diâmetro 
externo, com bordos internos lisos. 

. 

Prêços 40 leite - O 1'8:ite tipo C, ou 
de curral, cuj a produç'âo ating,e a qua'se 
totalidade do 1eite pasteuriZiado, é o .  
úniClo que tem prêço tabelado, tanto ao 
produto ( 0.1'$ 2,80 par litro) como ao 
consumidor ( Cr$ 5,00) ficando a dife 
r,tnça ( Cr$ 2,20) para os usineiorÜ's e dis
tribuidor'es) . O leite crú é vendido entre 
Or$ 5 .e Cr$ 6,00 eonforme a cidade. O 
tipo B, ou leite de ,estábulo, é v,endido a 
Cr$ 8,00 e o tipo A, leite de granja ou 
"c:ertifÍled milk" o é a Cr$ 12,00 o litro. 
Convém l1Jotar que os 1eites tipos A e B 
só têm sido produzidos nos arredo'l'fs d e  
São Paulo e Gampinas, ainda em dimi
IlJUta quantidade, não ultrrupa,ssando 
30.000 litI�9s diários. 

INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE 

Calcula-se que 50% da produção do leite no Brasil se destinam à industrialização, 
cuja distribuição em 1953 admite-se a seguinte : 

Destino 

MANTEIGA 

QUEIJOS E REQUEIJÕES 

LEITE EM Pó 

LEITE CONDENSADO E 
EVAPORADO 

DOCE DE LEITE 
FARINHAS LACTEAS 
OUTROS PRODUTOS 

Leite 'empregado 
litros 

960.000.000 

480.000.000 

120.000.000 

53.000.000 
2.000.000 
2.200.000 

.200.000 

Produtos obtidos 

Manteiga . . . . . . . . . .  . 
Oaseírua . . . . . . . . . . . . 
Mrussa palra requeij ão 
Queijos' . . . . . . . . . . . .  . 
RJequeij ôes . . . . . . . . . . 
Lactose . . . . . . . . . . . .  . 
Leite ,em pó . . . . . . .  . 

Le1te condensado ' "  
Doc1e de Leite . . . . . .  . 
Farinh8Js div,ersas . .  
Cl'emes, sorV1edJelS, etc. 

Kg. 

38.000.000 
2.000.000 
3.000.000 

41.000.000 
4.000.000 

. 55.539 
14.012.000 

18.000.000 
.978.000 
.695.516 
300.000 
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Nota: - Na 'alimentação de suínos se 
aplica a qumSie totalidade do l eite desna
tado ( da 'Obtenção dio CDel111e para man
teLga), bem como a totalidade do sôro 
r,esultanue da indústria do queijo e da 
caSleína, exclusiVie 'a parte destinada , à 
lacto!Sie, da qual 'a albumina (retirada 
por aquecimenvo ,e ,acidifioação) também 
vai paa�a os porcos. Entretanto,. a quase 
totalidade do leitelho obtida nas fábri
ealS LoC'alizadas ,em cidades se' destna ao 
esgôTIo, p,or não lhe haver aproveita,
mento. 

A mator :riaJ.'te desta produção é obti
da :em ,estabelecimentos ,sob inspeç'ão fe
derral, que ,e'xige uma série de normas 
de ordem higiênica e técnica tendentes 
a , melhorax a qualidade dos produtos e 
a elevar a quantidade. Admite-se que a 
Il1JspeçãJo Fedeot'al C'ontro1a cêrca de 
65 % da pl'iodução de manteiga, 75 % da 
de que,ij os :e requeij ões ; 50 % da de ea
S1eÍna re docre de leite, e a totalidad e da 
de f,arinhas lácteas, lactose, leite COll
densado 8' "em pó. Entlietanto, a indústria 
de "ice-cream" e de s,o'l'vetes se tem 
deSlenvolvido sem contrêle técnico-sani
tárÍlo. Tôda a ,ex,ecucão dos s'ervicolS de 
c ontrôlre sanitárto e � tecnoló2'ic0 ela in
dústria l'e·iteka no Brasil é feita por pro
fLssionais diplomados em veterinári.8., ou 
P0(l: técnicos latidnistas diplOlllados eü1 
eseola profisisonal. 

Fabricação ele manteiga - No Bra.sil 
há d ois tipos cr,r actedstieos de mantei
ga. O pl'tmeiro, o mais difundido, é fa
bricado nas l"c2,lões menos adin.nt::..das, 
mal servidas de vias de com unicacão 
onde o leíLte não pode ser destiThad� a 
produto mais r,endoSlo. O leite' obtido em 
milhares de fazleIldas gl�andes e peque
nas, logo ,após ordenha é desnatadoü, em 
delsnJatadeira c\entrífuga, quase sempre 
manual. O desna,tad!o é� destinado aos 
porcos. O crre'me é guardado em vasi
lh8Jlue n1!etáliciO Gatão de 20 a 50 litros) 
por 3 la 15 dias, conforme a possibilida
die de o "cl�emeil1o" V1r ' buscá-lo com 
sua tropa. ' No Nordeste o creme é con
se,rvado em barricas mecliant'e slalga in-

' 

tensa. O Cl1eme é tl'anspo�rtado às fábri-i 
cas, tanto n.o dorso de animais ( com. 

suals c'angalhas) , como em caminhões 
(onde haj>a ,e,strada) . Na fábrica e des
pe}ado ,Hm grandes tanquels , metálicos, 
onde sle faz a riefrig1eração mediante 
aplioaç'ão diDeta de grandes pedaços dt' 
gêlo. Depois da rlt.frigraç'ã.o, o creme é 
1ev,ado à batedeira de madeira simples; 
ger,almenve de fabric1a,ção nacional. Co
m Ume11lDt' a · lia va@e'm é f1ei'va com água 
g,e1á;da, despej ando-se no ,esgôto .o l!eite
lho. A s\eguir, na malaxadleira faz--se a 
sa'lga, to deixa-se .a ma'lltei�a em blocos, 
'até o dta sleguint1e, paira nova malaxa
gem e redução do teor de água palra 16 % . 
O sal não d eve ultrapalssar :e2.5 % .  Alguns 
industrilMs mais :adilantados, estão ini
ciando 'a f,abricação em batedeiras 
conjugadas. Depois da mal aXiag,em , a 
manteiga é 'acondicionada em latas de 
fôlha de Flanru'le,s, de 0,250, 0,500, e 1,5 
'E' 10 kg. O serviço é Slempl'e f,eito com 
espátula de madei'l'a. Depois de crava
das, são as l'atals 'enc.aixotadas ou engTa
dadas e assim reluetidas aos mercados 
de consumo. Quse nunoa passam p or fri
gorífico. Esta é a chamada mante'iga 
"comum",  vendida ao Clonsumidor ao 
prêço de 45-50 cruzekos o kg, e consti
tui o tipo de lUtais de 95 % da produç2.o 
total do País. 

O outro tipo de fabrioação é subsidiá 
rioO às gTandes usinas de pasteu!'ização, 

ou às grandes fábric'as de leites deshi
r2.tados ou de queijos finos, onde se ob
tf:m creme fresco resultante da padro-' 
ni zação do telOr de gordura do leite ( ad
mite-se 00 teoil" de 3% pa,ra o l'ei te tipo 
C), ou do desnate de leite impróprio, 
por acidificaç'ão. Nest,ws fábrica13, o cre
me é p asteurizado, maturado com fer
l.l:iento lático, Tlefrigerado indirretan1:,ente,  

batido em batedeLria c.onj ugada, existin
do algumas "no-roll", de aço inoxidá
v,el. A lavagrenl é com água distilada re 
frigerada, obtendo-se manteiga extra, 
quase semprie Sleln sal. A quase' totali
dade desta manteiga é obtida em São 
Paulo, Rio d e  Janeiro e Pôrto Alegr,e, 
onde sle adota ,empacotamento

, 
mecâni

co ('em pacütes de 125, 250 e 500 gramas) 
em papel vegetal próprio, ou lnetálico. 
Só na Capital de São P.aulo existem mais 
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de 20 ,e'srtabel'ecimentos providos de em
paootrudeiIras mecânicrus automátic8is, das 
m\elhür,es marClas leurlOpéiJas 'e  umte-ame
riClanrus. O prêçü desta manteiga, no 
corusumidior, v aTia ,entDe 55 6' 64 cruzei-
1'0s ô quilo. 

Subs1diár-La à rabriClação de manteiga, 
se apl'lesenta a de c:aSleína, cuj a produ
çãü é muitü instável, dada a concorTên
cia dOI ,sÍlmHrur 'argentino, que pode ser 
vendido pOIT prêç.os 2 a 3 vêzes inferio-
1',es 'aiO nacional. Em cOI1Slequência, não 
há nenhum grande lestrubel1ecimento pro
dutor de cruseína, no BD8JSH, send.o êsrbe 
produto obtido em ' dlepl8udêncÍlas de 
gl'\andle/s fábricaJs de mantJeiga, ou de 
usinas de pasteurização, nas épocas dE' 
sobras de lieite. Só tem sido fabricado em 
São Paulo, Minas le  Estado do Rio num 
total de 2.000 tone}adas anuais, o qual é 
dlestinrudo à :fIrubricaçãü de cola aplicada 
<f'm mrudeilria compensruda - uma das 
boas indústrias d'O País. 

No Nürte e no Nordeste fabrica-se a 
chamruda "manteiga de glaTr,afa" ainda 
em peqUJena 'esc,ala ,e ,e'mpiricamente, em 
fazendrus. Êste p.roduto, que é c.omumen
te enClontl�adlQ à v enda nrus tradicionais 
refl'ias nürdestinas, nada mais é do que 
manteiga fundida ao calor, s'eparada do 
sedimento, ,e acondicÍlonada ,em frascos de 
viJdro. CorJ.'\e,sponde ruo "ghee" ou "sam
neh" africanüs, üu "butte'l'-oil" ameri
O8ino. 

Fabricação de queijos - T affibém se 
distingUJem nesta parte da indústria lei
teira dois (�rupos de p r odutos.  O pri
meiro, muito e'mp5rico ,  fabricado em fa
zendas distantes dos centros de consu 
mo, em locais d e  difl(!il acesS'o o u  des
providos. de 'V ias de comunicação. 'Ira
tc.-se de que�jos duros, de grande r,esis
tência às impl\oprtedades do meio. Nes
te grupo se encontrla,m o "requeij ão 
do sertão" muito fabricado em todo o 
Norte e NOlTdeste do País, e o queijO 
Minas duro ( cham'ado "queij o de coa
lho" no Nordest'e) .  O liequeijão nada 
ml8Jis é do qUJe masSla de caseína fresca 
fHaJdJ8J, :ruo oalór, com adição de gordura 
fundida ( às vê2les gro.ssetr'amente subs
tituida por óreos v,egeta�s) . O queij o Mi
nas (ou de coalho) é .obtido em todo o 
Pais e I'Iooulta dia ' ooagulação do . leite 
mediante coaJhü (líquido, '6'm pó, ou coa-

======================= 

gu1ador salgado e sêco, oomo se faz no 
Nordeste) ; a massia obtÍlda' é ,enf'OIr'mada 
e bem pl'lensada à mã'O, e, depolis de sal
g,ad!a é posva a siec,rur e 'a maturar por 
2 ou 3 mê:Sles, aJo Hm dos quais se apre
senta dUl'\a '6' de sabor pic.ante. Êstes 
qUJe!ij'Ols são f,rubri0ru�s ,em pequenas "quei
j arias" de instalações rudimenuail':elS, e 
depois de ,endweoCidos, são l,evados ,em 
oargueiros (no lombo de animais) aos 
mercados. Os de fOTmlaJDO cilíndrioo são 
aoondicionrudos ,em j,acáJs de taquara, e 
OH retangulalies, em caixas de madetra. 

O segundo grupo de que�j'Üls é consti- . 
tuido pelos fabricados Illas liegiões tlpi
ciamenue queij 6th'as dos E stados de Mi
nas Ge.liaÍ<s, d6' São Paulo, Rto, Espírito 
Sant.o e Santa Oatarina., já estiando tam
bém em iníci'O nü Sul da Bahi'a 'e no Rio 
Gliande do Sul. São pr,epal"a.d.os em es
tabelJe'CimentÜts tecnLc:amente instalados, 
em sua ma;i'Ü'ria pl1ovidos de moderna 
'a,parelha�em. A quase uotalidade do l'e,i
te é submettdo à palsteurização e à adi- ' 
ção de' fermentos seleciJOnados. A fabri
cação obedece a normas tecnológicas 
adaptadas às condições do ambiente,  e 
rr uitas fábricas fundOU/31m com corpo de 
especiJalistas queiJeh'os d6' reconhecido 
valor. Os tipüs m'ais fabricados são : o 
Prato ( imita'ção do "Goudta cheese" )  e 
suas variedades - Cobocó e Lanche ; 
o Palmira ( ou Reino, imitaç'ão do Edam 
cheese ) e sua vM'iJedade - o Duplo-cre
me ; o Parmesão (imitação do Parmig
giJano) ,  os Mussru'el,a, os Provoloni. etc . 
Ainda é diminuta a fabricação de 

'
quei

j os fundidos (proCieSiSied-che,e.se) ,  estan
do, porém, em iíníciJo de instalação, uma 
boa fábrioa ,em Sãü Paulü. Queijüs tipo 
"Stl,acchiol1lo", "RoqUJefort", "Gorgonzo
la", "Ementhtal" velem tido boa ac,eita
ção, entTie tanto , diiante da' grande sal
da dos produtos comuns, die mais fácil 
fabricação re' de aceitáViel compensação 
de lucros, a I indústria pref,er'e êstes. 
Também boa qUíalidrudle ueem 3JplietSleruta
do os que!ij os Minas f:riescais, de l

'eite 
prusueurizado e o l'\eque,ij ão C atupiry, re-
5ultante da fusao de ma:s.g.a de C1aseina 
fila,da com creme. 

A indústr1a do queijo está, condiciona
d8, a impolTtaçãü de feTmento láctico Sie
},ecionado pall'a cada grupo de varieda
dei'). ExceptUJandü peqUJeThas iniciativas, 
tentadas sem grandes resul tados, não 
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há n O  País nenhunl laboratório, o u  ne
nhum,a organização que s/e tenha in
tel'le:sSiado pela produ ção dêsDe artig'O in
di!spelllSável à obtenção de queijOS ,de 
alta qualidade. 

Embüra ,exisltJam fábricas para a pro
dução de C101alhü, dentre as quai.g uma 
muito bem 'apM'elhruda 6' cüm capacida
de palia atende'!' às neCieslsidades da in
dústrta nacional, alinda tem havido ne
cessidade de 'gr:andes importações de 
coálho de várd:olS países. E' que a produ
Gãü nrucional de ,estômagos sêcos ainda 
é muito Téduzildla e a importação dêste 
'aTtigo de outJr:oo países tenl encontrado 
.3érilas . dificuldrude$. Entretanto, se pu
desse importJair os estômag10s sêcos ne-:
ce>Slsár�os lem lugall' de coalho já prepa
r.ado, pode!l':iJa htav,er substancial ecüno
mta de divisas que poderiam ser melhor 
empreg:adas na impor'uação de outros ar
tiglQS 'e máquillll8Js mais necessárias a in
dústriJa de llacticínios. 

Entl'letanto, o meSIl):O não se diz da 
aopalielhag1em nec:essária à fabricacão de 
queijos, pOi,s, a maJor parte é prod uzida 
'no Brasil, e de ótima qualidade. 

A 'estilIlJativa altual da produção anual 
de queij.os, pOT tipo, é a seguinte : 

Tipos de queijos Produção anual 

Queij o Minas ,e vari'edades . . 16.000.000 
Queij o Pl'ato e vru'iledadiels . . 8.500.000 
Queijo tipo Parmesão, Peco-

rino '8 Regianito . . . . . . . . . .  7.000.000 

Queij o tipo Edam (Reino ou 
RalmiJra) , . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Queij OI Provolom, Mussail'ela e 
afins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

QUf,ijo fundido . . . . . . . . . . .  : . 
R,equeij ão - C atupiry e va-

riedades . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
R equeij ão do , Selrtão . . . . . . .  . 
Outros tipa.s - Estepe, Gouda, 

Emental Chie:ddar, Roque
fort, Ricota, Limburgo, 
Strachino, e,tc. . . . . . . . . . .  . 

kg 

3.000.000 

2.500.000 
500.000 

800.000 ' 
3.500.000 

4.000.000 

Fabricação de leite em pó - Esta in':' 
dústria é diaJS que ma,ls se têm desenvol
vido no País, dada a ótima qualidade 
dos produtos aqui obtidos e dado o con
sumo cada vlez mador. O intm'/8SStante é 
not8Jr que à medida que vem amn,entan-

do ia produç'ãü do lJeite ern. pó, também 
tem aumentadü a impoJ:tação, e', ape
sar disso, há sempre 'escalSisez do pro
duto nos mercadüs, l'I,evel,ando a gran
de capa'ctéLade de consumü do nosso 
pov'O. 

As eistatísticas l'Iegistratm os seguintes 
dados riefer'entes aos anos de 1943 a 1953 : 

Anos Importação ' Produção 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

- tO'l1lelad8is 
54 

524 -
524 

1.124 
2.167 
1 .291 
1.271 
1 .410 
4 .420 
8.473 
2.764 

1 .065 
1.065 
2.256 
2 .685 
3 665 
4 ,200 
5 .557 
7.768 
9.458 
8.768 

14.012 

Pode-se couside1',ar diminuta ou ine
xistente a fabricaçãü de leite em pé; 
exclusiva pa['\a fins industriais, üu para ' 
a.limentação animal. Assim, a totalida
de do produto se destina, principalmen
te, à dieta infantil, razão porque é ob
tida em condições ideais d,e técnica e d e  
higÍlene. Em cons,equênda, OI produto na
CÍloruaL exposto à Vlenda logü após sua 
fabr-icação, é p11efeddto ao estrangeiro,  
comumente .submletido a demorados de
pósi'bos ,e a longas viagens. 

O sistem,a adotadü na fabricação é o 
comum, isto é, OI Leite é pré-concentra
do 'elill ap1arêlhos de vácuo (Buflovak, 
Moj onn1eil', Rogleil:s, MüUer, etc. )  homoge
neizado lem ap8irêlhos Gaulin, Cher1'Y
Burliel 'Ou outrüiS, ,e, atomizado e desseca-

' do sob jacto de M' quente em conjunto 
Niro, Luwa, Rogers, etc Alguns conjun
tüs "roHers" 'Ou estão paralisados, ou 
funcionam resporàdi:camente na época 
dias chuv8Js, em que há eXCiesso de leite, 
destinando-se o produto à alimentação 
animal ou a fins industrila:is (fabricaç'ão 
de bolacha, etc . ) . 

Leite condensado e evaporado - Sua 
pfloduç�ãü 'está Intimamente ligada à dOI 
le�te em pó, 'e apl'lBSenta a mesma van
tag1em dE' grande consumo. Entretanto, 
êsue só tem sido cOl1:Sieguid'O por firmas 
trradiciJoruai,s TIlO mexcado. Bequenas fir
mrus qUiE' s,e têm inter:essado por êste pro
duto, logo dessisiJem, pOT f:rulta de bas'e arvoredoleite.orgdigitalizado por
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econômic,a que lhes faculte enfrentar a 
00ncorTência de lemprêsrus 'Org:anizadas. 

O sisrtema :de j)a;bri!c'acão ,rudotado é o 
�omumente cüooecido : � 'ev'aporação no 
vácuo de Leite adidonaJdo de açúear ; 
cristalizacão le'm cilíndTos provido's de  
agitador ,� l em refriget'ação, e enl'ata!l1en...: 
to mecânico. A mad!s Tlecente instalação, 
em Cru�e<h"o, dispôe de um conj unto Mo-
joní!1lLelr . 

A ,esuatíistica 'apre!senta 13, seguinte pro
dução, na última década : 

Produção de leite condensado 

Ano kg 
1944 . . . . . . . . . .  5.658.163 
1945 . .  . . . .  . .  . .  9.107.512 
1946 . . . . . . . . . .  9 .166 .334 
1947 . . . . . . . . . .  12.852.117 
1948 . . . . . . . . . .  14.268.030 
1949 . . . . . . . . . .  17.070.220 
1950 . . . .  . . . . . .  18.484.143 
1951 . . . . . . . .  . .  16 .639.639 
1952 . . . . . . . . . .  21.254.976 
1953 . . . .  . . . . . .  18.009.516 

Leite 'evaporado só tem sido produzido 
em pequena quarlJtidade, como aprovei
tamento de l,eite desna;tado, destinando
se a fins industriais. 

Farinhas lácteas - Só' têm sido pro
duzidas nos mesmos estabelecimentos 
fabricantes de leite em pó. Entretanto, 
outra's milsturas que Levam leite são lar
gamente fabricada;s, porém, são produ
tos de outl'la categoria. Nossas farinhas 
láctJeaJs clássicrus são qua,se tôda,s obti
das pelo sisuema "dough-drying" ; apre
senta;m ótima qualidade e são largamen
te aceitas na diJetética infantil . A produ
ção dos estabeloecimentos sob Inspe'ção 
Inec1el�al, ,em .1953 'atingiu 695 .516 kg. 

Doce de leite - Êste produto um 
dos ma;is populares do Brasil, é na sua 
maior pa.rte, fabricado em ambiente do
méstico. Junto à indústria leiteira há 
poucas fábricaJs, sendo que a maior é a 
de T,a;ubruté (Estado de São Paul'Ü) . 
Aceitáv,eis quantidades s ãio fabricadas em 
estabelecimentos produtolles de doces em 
geTa,il, daí la exce1ente apI'l€sentaçãà de 
algumals variedades. A prüdução média 
anual consignada na;s estatísticas a;tin
g:e 1 milhão de quilos, 1110S estabeleci
mentos sob inspeção fede'!."al, o que se 
pode considera.r a metade da produção 
efe,viva do País. 

Lactose - ÊSlte é um produto ainda 
muH'O pouco iiabrica:do no Bra.sil, embo
ra 3JS gDancl!es fábricas de antibióticos 
(penicilina) lieC'enteu1!enbe instala dias em 
São Pa ulü ( inaugm".adals pOT Fleming, 
em maio de 1954) venham capaCidade 
par'a um conS'umo :a;nua.l supeTioT a 700 
toneladals. Nossa produção de lactose não 
3Jtinge nem a décima parte dêste volu
me ! gstá tôda ela subordinada à indús
tr�a do queij o ,  como sub-produto do 
SÔ1'0 de leite cJQIagulr8,ido pel'Ü coalhp. O 
sôro do qUe'�j o . é submetidO' a intenso 
dE'lsna,te e à dlefecaçãio (rettrada da al
bumtna ,e SMS) sendo la segui'!." evapora
do no vácuo ou 'em taJchas abertas, 
a:té cO'nüentr-acão. · Uma v'ez cristalizado e 
turbinado, o pi"oduto r,elsulta:nve j á  é acei
to pelos fabricantels de penicilina. Apro
dução de lactose, durante 1953, ano em 
que ,atingtu 'O máximo, foi 55.539 kg. 

NosS/a indústria de manveig,à não pe'l."
mite a fabriüação de lacumsle, por traba
lhar com creme muito ácido, dando lei-: 
telho iiElentio de hic1r:ato de carbono. Tam
bém o sôro de c.a,seína não dá l<actose, 
por ser ' comumente 'adotado o sistema 
de coagulaçãJo espantânJe1a do l eite ( aci
dificacão natlmal ) l'esultante do desdo
bramento da lactose em ácido lático, 
jusbamenbe a forma mais baJ."ata de ob
tenção de c.alseÍna. 

Pa:ra tfirminrur, podemos di�er que a 
indústria leiteira do Bl'asil apreslenta 
condições dJe prog'1l8SS0. Considera-se que 
para isso tenha influído, decisivamente, 
a .orientação prlOtecioniJsua do Govêrno 
à indústrta nacional lem geral. Ao incon
v,eniel1!tJe das resbri'ç'Ões de importação dE' 
ma;quináriJa;s le utilidades para ' ampliar 
ou · melhOl,all" fábrica\s existenves, ou para 
construir le ,aparelhar nJQvos, estabeleci
mentos, se contl'lapÕe 'a v,antag'em do 
afastamento do similirur estrangeiro que, 
,adquirív,el por prêços inferiores, deixa
da sem consumo o pr-oduto nacional. 

Na .$ituação 'atual, .sente-S/e um entu
siasmo gleIlJel1alizado entl1e eria:dores de 
g�ado letteiro, pl10diUJtolles de' l<eite e in
dustriais latic:inista:s - e mesmo consu
midor'e,s, demoThstr,amdo que a uma pro
duçãJo m!8,iior 'e melhor bem correspon
dido um consumo, também maiJor, embo
T'a a prêços Cla;da vlez mais le1ev'ados, ap'a
rentemenve os maiÍls altos do mundo. 
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Leites Fermentados 

Dr. José Furtado Pereira 
Prof. da F. E. L. C. T. 

Há nos imensos livros que falam 

de '€I�tudos sôbfie 8JS múJ.tiplalS espe�tali
dJadJes, algumas flaüetas que nos c� t;v am 
as ,aJtencões e nos fa'scinam, qmç'a no 
d1eCOll'l'er

� 
de tôda 'a nossa eXÍlstência.  

A História reglsta um se,m número de 
cidadãos que se tornaram célebres e dei
Xal'am nomes pelo modo apaixona(�o 
com que se dedicaram à observaçã� de 
alguns capítulos da naltur,eza ; mmbos, 
dentl�B os mMs perseVlera.n;bes, de'ram 
sua própriJa vida pela segur,ança de uma 
idéia ; outros morreram sem ver o es
pl-enJcUor dlo ,edifíciO que construiam ; al
guns ainda perc,ebem, talvez satisf'eitos, 
talvez contristados, os efe'Ívos surpreen
d entes de S/eu tr1abalho; enfim, o mundo 
sempf\e teve seu Pasteur, RobE"rt Koch, 
Lavoisier, Heródoto, MigUlel Ângelo, Eins
tein, Fermi, Bohr, r,espectivamente n� 
bactedologia., química, hilStória, artes e 
fisica atômica. 

Na nossa ,especialidade, nos laticínÍlOs, 
temaS! a vasta bagagem ciJentífica de 
FlJe'íshmann, 'I1apernoux, OrLa J:ensen, 
Chav:aruer, BaUaTin, Sá Earp e outros 
tantos de qUie nos orgulha;mos.  

Nós outros, sem que tivéssemos tido 
a 'Oporturüdade, a inteligência, a pers'e
v,er8JuÇ>a, a enr.age:m e a fôrça·  de von
ta;de dêstes lemmentes homens. nos con
tentámos em folhelar suas obras, lem co
ligir duraJl1ibe uma ou dUais · s61manas os 
dados dos trabalhos que lhes custa(fam 

gf\ande parte da vida; 'aJSlslim nos dedi
camOS 8AOS ,estudos de seus estudos. S e  
alguma contribuição tllom{jemos à s  notas 
dOiS me:strles, foi porque 'as observações 
não l1J 0IS  custal�a:m muito lesfôrço. Cria
mos algumas tecnologias, acrescentamos 
algumrus hipõtese's, organiz;arnJos algumas 
modest8,is ,expie!I'imeutaçõe:s e pactroniza
mOls, pOiI' meio de análise's químicas, as 
condições bo8,is, a nosso v,er, para 2. 
a;pr'esentação d:e um prOduto E, assim, 

, nestas condições, vimos escrevendo algo 
sôb11e os leites fermentados, assunto que 
se �a1tJeila lentl"le os mad:s intel'essantes dos 
la:ticínios, mesmo porque nos oferece as
pect'Os vários de c8,ir,acteiJ.'Ísticas e um 
grande número de surprêsas pela varia
bilk1ade dJe surus condições rntcl'obioló
gicas. Sem prebensào qualquer e sem 
nenhuma va:idade, qUJer nos pa'J."lecer qu e 
nosso . trabalho foi incentivado pela ca
rência de ,ootudJ)s símiLes 'em nass;o meio 
laticinista, o que nos trom{je o colorido 
e o sabolr própri'Os das coisrus novas, que 
não existiam antes, e que lhes demo.'ii 
vida, pelo menos em parte . 

Nossas publicaçôes tem sido feitas no 
"Flekttano" , revista oficiJa� da Escola 
" Cândido Tostes",  e na magnífica "Ciên
cia popular", editada nesta C apital. 

Muito emboíra o tem'a de nossa pales
tra nos pa;reça cativante, sedutor mles
mo, procural'emos limitar o de's'envolver ' 
de nossa fala num campo mais ilustra
tivo qUJe técnico, mais hiJstórico que nu
médco, a fim de af.astar um pouco a 
&el1Jsaboria dle dados 'elStatísticos que 
soem 8,ifug;enbrur a paciência de quem nos 
ouve,. Se nos fôra possível, traríam:ms 
aqui uma centena de fr;ruscos de coa
lhada pal'a distrad.'r os presentes, com 
seu saJbor e com a música da degluti
ção. Muito :a propósito, o têrmo "coa
lha das", Clom o significado de leites fer
mentados, é,  a nosS/o ver, incorr!eto e 
inadequadO, "coaJlhada" deveria ser uma 
paravra significando !apen8is "o pr'Üduto 

· l1esultanJte' da ação do coalho, que é um 
enzima 'e�tr,a.ído do 4.° ,estômago de ma
mííieros, 'e usado na fabricação de quei-

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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j os" ; no entire tanto , a moda pegoou d e  
tal manEiir,a que resolvemos incluir no 
dicionár:iJo da bacueriologia lática esta 
impertinente pal'avr:a, camo, se fôra · si
nônimo de l,eüe fermentado, expressão 
mais pompolsa, €' cu}a definição é :  "pro
duto Desul<tante da, aç'ão dle micr'Oorga
nismos específicios sel,ecionados em leite 
bom, integr'al, parcial ou totalmente des
naIbado, previamen te ,esterilizado". 

HISTóRICO 

- A Ol,igem dos Leites f'ermentados, 

isto é,  "OO1nQ" ,e "quando" Slu'giranl de 
f'ato peLa primeü',a vez, é questão con
trov,ertidla. Com lalgumas exceções, ·en
ü'e 'elas o leite acidófil:o - que foi pro
duzido prim:eiramente e1n labor,atório 
pal'la aplicação em ter,apêutica, nenhu ma 
informação possuimos de sua gênese. 
Aliás, no "GenE'sis", da Bíblia, podelnos 
118:1' 'O seguintle : 

"Quando Abraão foi visitado pelos três 
,8.njos lem semblante humano, deu-lhes 
um bom lJeite coalhado, paira honr'á-Ios". 
Muita gente do Mediterrâneo diz que a 
coalhada ofe'l'ecida era Y'oghnrt . . .  ou
tros dizem ter sido kefir . . .  quanto a 
nós outros, particularmente , que somos 
apologista:s do leite acidófilo, achamos 
que 'Os anj os só ficar1am sa�Í!sfeitos com 
esta bebida . . .  

Se foi J'€'ová que 'ensinou a Abraão 
oomo fazer coalhada;s, tanto melhor, 
pois :8;ss<Ím teriel11JOS j ustifica,tiva para a 
expl'e'Sisão : "aoepipe do,s deuses" com 
que Marco P olo 'e  Oengis Khan tra,ta
v'am uma v,ariíedade de leite fermen-
tado de sua época . . .  ' 

Acr'editamos nór; que os leites fer
mentados ma'ts 'antigos, como o kefir, 
o kumys, o yoghurt e o lében, se for 
m;a'l'iam pela ass.ociação casual de micro
organismo comuns nas regiões de onde 
provte'l';am, que, por ser'em harmônicos 
liecipl'locam.ieIlJtle, vêm se perpetuando em 
sj mbiose, c omo uma família bem educa
da, que dispensa as rusgas caseiras e 
luta contra os inimigos de se'u iar, çue 
são, também, os pequenos grandes ini
m igos do Homem, como o Aerobactel' 
aerogenes, o Escherichia coU ,  o Clostri
dium, etc. 

De fato, as bac,térias e leveduras r es
ponsáveis pela ferm,entação des!ej ável do 
leiue sáJo das grap,des benfeitoras da 
humanidade, como hav,e:ria Pa,steur de 
aJS denominar. E j á que lembramos Pas
bem, não sleJ.',i!a dlemais citar aqui al
guns capítulos da tumultuos,a existên
da do dentista rus/S/o Elias Metchinikof. 
que dedicou os úl timlÜ's vinte anos de 
sua vida a pesquisas e expelfimentiaç'0es 
em tôrno de umia baetéria lática, o Làct 
bulg'aricus. Em sle'u iivrlo "A proLongação 
da vida" conta-nos o ,sábio de sua fé 
i1imitada naquel,e mÍlCroseópic,Q sêr, ten
do chegado à ousadi!a ciell.1'tíficia ou, tal
vez, a.o atrevimento g.end!al de g1arantir 
que qualquerr cidadão viveria muito 
manls (para mais de 100 anos, quiç'á) ,  s'e 
sle 8Jlimentassie brustanne com a coalhada 
búlgal�a prepaJrada com a citada bacté
ria. E,  convicho em sua atl'evida teiÜri2�, 
dleu o grlandle' eX!81mp10 : comeu biliões e 
biliôes dos benéficos bacilos 130[1.' m.aás de 
15 'anos . . .  e chegou a viver até 71 anos 
de idade ! . . .  'I1odravila os sleus grandes 
estudos, hoj/e observados à lu? d'e novos 
conhecimentos, sem o fogo das paixões 
científicas que animava OiS famosos ca
ça dores de micróbi,oiS do século p assa
do, não se extinguiram com seu corpo ; 
perpetuaram com sua memória, caben
do-lhe hOdiernament,e, P0i}.' j ustiça, o 
apôsDo de "Pai da f,ermentoterapia 16.
tica", Confessamos !até que foi sua agi-· 
tn,da, volúvel 'e curiosa existência, b 
ponto de onde partimos p�:ra nos afei
çoarmos ao aSlsuntlÜ de nossa conversa. 

i\. lll1atéria é,  sem dúvida alguma, ten
tadora le saborosa ; imaginem os senho
res que, dentro dos raros estudos da
dos a lume sôbre a matéria, nós outros, 
que as folhemnos, volta e meia ficamos 
las,sombDados . com a imensidão de nossa 
ignorância. Há, sObr'eitudo, passagens 
curiosas sôbrle a questão, como aquela 
que o Dl'. otto Rahn, bacteriologista 
americano, cita ,em sleu livro "Microbes 
of MeTit" ; diz o eminent� cientista que 
11ecense/Ou os micróbiiO:S dos Estados Uni-

. dros, ,encontrland'o lá, em 1941, 1024 bac
téras boas re 3 X 1019 bactérias nocivas : 
significa �sto dizer que, paTa eada grupo 
de três bactérdJals ruins havila 100.000 
bactéri:ars . boas. E isto, pe'rgun to aos sle
l1Iho�es, não é oonfortante . saber ? Para 
quem l/er Metchl1likoff e em seguida otto 
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Rahn é um alívio conheeer as provas 

experimentais dêste, pois aquêl'e tinha 

tanto mêdo dos "feriOz'es e putrefatos" 

bacilos lexistentes no in.testino grosso 

que lu:bou muito 'tempo pela sua, abla

ção, ,em tod.os lOS homem, em todo o 
mundo ! F.elizmente, mais ta,rde, encon
trtou ê1e uma solução 1111ais viável : "a 
alimlentacão constante com culturas em 
Leite dio � Thermobac:berium bulgaricum 
modif1cruda a floria intestinal elilninando 
os :Dero2les e put'l'ef,atos bacilos das fer

mentações partogênicaJs ,e, por conseguinte, 
'evitando um grande núme!l.'o de doen
çrus" ; com ,esta af1rm:ação categórica do 
grande cientista fundaram-se associ'a
ç õels e fábiriJcas dia coalhada búl�ara, o 
que ,encheu de dil,1hei!ro muitos bolsos 
dantes vaJsiJos. F'Oi IlJaquel.a época, 1908, 
que a f.ama da coalhada oíl."iginária das 
l�egiões búlgatralS, o yoghurt, do qual o 
sábio e seus auxiliar,es isola.ram o Lact. 
b ulgaricus, atingiu o apogeu ; com o 
YOghUl�t se ,espalhou por todo o mundo 
a criença de que "possibilitava a longe
vidlade" ! 

Pobl!e ie afoitado dir. El:i:as ! Seu nome 
teria que fic'.1r mnsmo na História era 
como descobridor dos "f,agócttos", res
ponsá V'e-is pela de:Desa de nosso corpo . 
HOj,e está provado, indiscutivelmente, 
que suas suposições sôbre 'O bacilo búl 
goaro eram ,errôl1leals ; em vierdade só um 
bacilo pode "modHicar" a flo!l.'a intes
tinal e viver IlJO intestino, porque aí é 
seu "habitat" :  o La0t. lacidophilus, ou 
Thermobacte'l'ium intestinal e - segun
do OrLa Jensen, com o qual se fabrica 
o leite acidófilo, · talmbém conhecido pelo 
l:JOme de "reformJ11oghurt",  na Alemanha 
e na América do Norte. 

ACIDÓFILO 

o bacilo acidófHo foi de,scoberto por 
Moro, lá por V'olta de 1900 ; com a pon
deração pTópria dlos cientistas experi
mentados julgou que aquêle pequenino 
bacilo, ü;olado das dej eções de crianças 
novas e de boa saúde, ,ainda lactentes, 
poderia pl�esta.r Via.liJoso auxílio no tra
tani.,ento dos m ales j ntestinais. Muitos 
contribuiram para 'atestar a veracidade 
de · sua hipóte.se ;  podemos citar, em S. 
P1aJulo, o Prof. Bertal'lelli, que e screveu : 

"habitualmente, a presença de bUe faz 

cessar o de'SlenViolvi!mento dos f'elfmentos, . 
eLe tal modo que uma substituição dia 
floria intestinal é uma idéia mais que 
precária Excetua-'se, apenas, o bacUo 
acidófi10 que, nos priml8iros dias de vida, 
é encontl'iado no intestino da,g cr,i;ancas 
e' dias bezerros". E termina di2lendo :  
"isto j ustifica sua ,escôlha, d e  preferên
ciJa ·aoiS demad.s bacilos, para o uso, 
qua:ndo necessário". Por ]sso que temos 
hoj e CUltlll"as pura.s de Lact acidophilus, 
con).o o "Ga,mboac.y", o "L,actopa'sa" etc. ,  
tão largamente aplic3Jdos em terapêuti
c.a. Daí a surgoir a idéia de se faZie:r um 
l,eibe fermenbado com êsbe bacilo foi 
questão dle um passo, umla vez que o leite 
é um meio ideal pan.'la êl'e ; o l eite assim 
pl'eparado serviria como alimento e te
ria l argo cmprêgo IlJOS males que são do 
rol clássic.o da bacteriOlogia, lá tica : coli
tels, distúrbios glastro intestinais, toxico-

, ses, diarréias 'estivais, enteirÍtes . síndro
me/s diarréica.s não específicas, salm'OIlJe
loses, etc, podendo ser usado, ainda, con
tra debe'rminadas manifestações cutâ
llieas como a furunculose, piodermites, 
urticárias, eCZiemas, 'etc. . . .  CLaro é que 
não podemos, j á que não possuimos da
dos forl1lecidos pela expenencia, garan
tia.' a e ficácia desta coalhada em tôdas 
estas enfermidades ; isto está mais no 
âmbito da medicina, e, talvez, importe 
r1Uito n um e.speciaU sta em clínica ge
ral ; nós outros, que somos apenas ci
rurgião-denti.sta ,e técrnco · em laticínios. 
dividimos nosso tempo e'm observacões 
nos dOll1ÍIlJios dia clínica odlonto estorna
tOlógica' le em modestos estudos feitos 
11IOS laborlatórios de química e microbio
logia da Escola "Cândido Tostes". Mui
to s atisfeitos ficari:a:mos 'até sle os mé
dicos que usam o chamad� "leitelho" 
',em p ediatria, nos for11leoessem dado� 
sôbre suas vantagens, uma vez que êste 
leitelho -- nome inadequado par'a os 
que conhecem laticínios - nada mais 
é, do que um i.eite acidófilo preparado 
sem a técnica de nossa especialidade. 

Dentre os leites f'erm:enrtados usados 
na alimentaçãl), quais 81ejam : a coalha
cl'a caseira (muito perrigosa, a1iás) J. o 
lében, o yoghurt, o kefir, o kumys, o 
Micci11l1atu, o leite bulgárico, .o cremúri
IlJO, o f,errmento lático e o  leite acidófi
lo, é :i usto ,pois, que prefiramos êste 

- àqueles, se considleil'a'rmos seus amplos 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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benefícios. Além disso, o leite aeid6filo 
é uma das coalhadas mais agradáveis ao 
pal,adar, uma Vie'z que sua acidês - de 
0,65 a, 0,75 % - de ácido -Iático quan
do feito nos moldes da técnica, é baixa 
em reiação à acidês das dema]s coalha 
das. Qualque!l" paladar exigente aceitâ
lo-á ,slem restdçõe,s. A fora isto temos 
que sua f,abrdccação é simplies e, com cer
tos cuidados impf/Bscindív,eis, a containi
nação não é comum. ASlsim como a 
maioria das coalhadas (.excetuam-se o 
k�fir e o kumys) t6'm frS proteinas par
clalmente dJegra:dadas em albumoses e 
peptonas, sendo sua digestão, por con
s eguinte, facilitada sobremanJeiria. Êste 
pormenor muito o abona para 'as diJetas 
de CionVlallesc1ençla, lem que o trabalho dos 
enz�n:as dio

_
s ISUCOS gá:strico, pancre'ático e 

entenco nao deve ser exacerbado. 
O leite acidófilo) no entretanto node 

se�' considerado, 'ainda, como o Ben}a
mnn daiS ooalhadas lem nosso país; mui
tos POUC?IS o conhec,em bem, e só mes
mo depOIS de termos oferecido culturas 
�uras, ?l"adosamente, la intelfessados Dor 
lJ?itermecliJo dJe "Ciência Popular", é que 
Vlmos r,eoebendo pedidos, os quais aten
demos com grande pra2ier porque as'sim 
estamos contribuindo para a saúde de 
nossos semelhantes e para o em'iqueci
mento de seu cabedal de instrução. 

YOGHURT 

Em seguida aJO Leite Acidófilo imnor
ta. fialar sôbrre o Yoghurt, a coalhad� de 
origem búlgara que tumultuou a vida de 
Iv.t:etchnikoff ,e que, graças a êle ,  se tor-
110� famosa em f,ace de sua al'gumen
t�ça? veemente. ?umpr,e esclalJ.'ecer '1ue, 
tecn1C8Jmente, so conlSlideil',amos como 
Y?gh�lrt o 1:cite fermlentado obtido de 
l'elte Integral concentl�ado, pel'O menos a 
2/3 de seu volume, esterilizado industri
alme:r:te� e inocu}ado com uma cultura 
constItmda das três bactérias seO'uin
'bes : Strep. thermophilus, Lact. bulgari
cus e Lact YoghrurtiL 

As vêzes nbo é l�arro lencontrar-s'e em 
culturas ,apaJ.'lentemente boas d Yoghurt 
uma, duas, ou três bactériJas intrometi� 
das, com� sOlem Sler o Strep. lactis, o 
Lact. oaiS/e! le o Lact. helv'eticus. Em ver
da�e nenhum dêh�s causa pl"ej uízos à 
saude ,InaJS são aonsJ.derrados "pel'sona e 
non gratae" aos três anfitriões que jul-

g1am ameaç8Jdos seus l,aços de amizade 
recíproca pelrrus intrigas dos visitant.es 
não convidados ;  dai o aparecerem 
Yoghur'bes cheios de trincas, despre-n
dendo sôro. Q11ando surgem bolhas gs,
sosas na massa da ooalhada, ah ! ,  aí o 
especto é outro, e o caso muito mais 
sérto; é quase cierto que o lar daIS' bac
térias do Y,oghurt l8ISJteja servindo de 
b!otspeda;ria aJos baloflÜ's g,ermles do gru
po Oolí -aJerógense ; fieiizmente i:sito não é 
muito comum; O bom Yoghurt é, por 
oerto, uma bebida ,exc6iente ; sendo leHe 
conoentl'iado o que ,se USia na fabricacão 
os componentes comuns do leite "in 

�
na� 

tura" enclOntrlam-se' nêle aumentados re
latiViamente ; também, seu conteúdo em 
vitrumina B2 a riboflavina - é eleva
do, uma vez que o Lact. bulgaricus a 
sinrbeti�a ' no corrpo, liberrrtJrundo-a no in
testino' quando mone frente às condi
ções do me-io. 

Não é fato ignofiado que a vitamina B2 
é lexcie1ente mod:iJficadora das condi
ções intesltiIlla�s, por ser desintoxicante 
ge!l"al - 'eis ,aí uma das grandes van
tagens desta coalhada na alimentac�o 
diári�. E'  bom l,essalv'ar que o Yoghurt 
não é ° ",eExir da long;a vida", como prr
tendem muitos fabricantes, argumen
t8Jndro-,se 11/a suposição errônea de 
que seus ferrmentadores modificam a flo
ra do intestinJo, apanágio êste do leite 
acidófllo;  o que não lhe podemos ne-
glar, isto sriln, sã:o as virtudes de revigo
rrador, vitalizante, face a um consumo 
diário metódico. O Y10ghurt tem, COffi0 
v8Jl1uaglem sôbDe as demais coalhadas 
não alooólioas, um odor muito pronun
ciado ,e agl"adáv�l, me'rcê da ação do 
Strep. thermophilus sôbre os citratos do 
lleive, com produção do diacetil, subs
tâncta lelsta que' também se . produz no 
Cl�eme pela ação do StrEp. cremoris, e 
que é rresponsáv,el pelo ,aroma de uma 
bOla manteiga. Muita gente confunde o 
yoghurt com o l,eite :acidófilo e com ou
tra's oOlalhadas, j ulgando que- quaisquer 
leites fermentados não pas'sam de varie
dades suas. Temos mesmo Decebido ne
didos do s!8gUlÍCrlJte' jalez : "mande-me u�a 
cultura de Lac.t. acidophilus para fazer 
yoghurt"; orla, i\S1to costuma nos irrit8Jt, 
muito l8,mboria lenviemos com a cultura 
explicações as maJÍ!s educadas possív,eis. 
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O yoghurt 'bem sido indicado, alguma� 
vêZles, em me1d'icina" cnmo exc.elente 
c'Ül8Jdjuv,ante no tratamento de algumas 
enf,e:rmidades intestinais, bem como na 
cOI)JV,a�esoenºa de malles debilitantes. 
Nels'be último caso, ,elspecialmente, vem 
o Dl'. Alvino de piaula, conceituado clí
nico ,em Juiz de Fülia, flazendo constan-

, tiels indic'ações, com r,esul ta dos os maj fi 
11songe-iTos possíve1s. 

KEFI� 

�ej a;mos, ag;ara o kJefir ; em seguida 
ao Jlioghurt é a bebida de m8Jior consu
mo em nOSSiO pais, dle'v,endo-se isto. 
quem .sabe,  I�O sabor levemente alcoóli
co que possui . . .  E' um perfeito substi
tlltO, com enormes vantagens, de quais
quer Defrigel'antes, uma vlez que possui, 
além dos ricos componentes naturais do 
J.eite, uma boa dose de gás carrbônico 
que nêJ.e se fürma à custa de dois leve
, dOIS. Se l:ev8Jrmos lem conta que as leve
duras são muito Í'art8Js em viuaminas do 
compl, exo B (sregundo Giovanni Loren

zinni na obr,a "Vitamil1JaJs e Síndromes 
dE Avivaminosles" : 1 1 5  mg por Kg de
ma téria sêca) então aí é que devería
mos prestigirar a fabricac'ão dêste l,eite 
fe.rmentado, e m  ailta escala. Consoan te 
dados ,em nosso poder, deriva o kefir do 
Ayran ou Araka, bebida ácida e espu-' 
mosa conhecida desde' tlempos imemo
rtais dos povos monuanhese's da reO"ião 
nórdica do Cáucaso. Remonta a éras 
allte-cristãs, te,ndo sidlo um alimento 
privativo do Cáucaso, da Rússia Orien
tal e da Sibéria, ondle sua fabricacão era 
mantida ,em segrêdo, oonvecidos que es
uavam seus fabricantels de sua influên
cila benéfica na saúde, e, por isso, sen
do indesejável que vizinhos belicosos o 
conheceooem. 

. 

Na arábia havia a crença de que os 
"grib�", denominação que usam para 
os graos de kefir, tenham sido uma dá
diva de Alá à seu pDofeta M8Jomé , Em 
1882 veio a selJ." conhecido na Alemanha 
onde se popula:ri�ou gl,aças aos estudo� 
dio dr. Dmitriew, dJe Walta, Criméa, es
tudos êsbes que atribuem ao kJefir im
portantes proprLeodJadies ooadjuvantes no 
tratamento de moléstias pulmonares e 
intestilllairs. Da Alemanha difundiu-se 
pela Europa e, posterri!o['mente', deu en-

tI'ada na!s Américas, .ondie foI submetido 
a numeflosaiS ,experrimentações, pdnci
palmente na Arg'e-ntina. 

Dentre 'as curiOlSlas aplicações do ke
f.irr, relss8Jltam as de Herzen que, em SEU 
mundi!almenue conhecido ' Formulário, 

indioa ,estla bebida oomo paJiativ:Q em 
determilru8Jelios sintomas, como a hidro
pisia pil.'!oV1enitellite de estado; mórbidos 
rl8iI1aJÍs ou c'armo-14erualis. O ke'fir é um 
magnífico :alimento ; tI1a:z, no entfietan
to, alguns pequlenos senões, como o de 
seu pr,epal�o a partir dos grãO's, alhures 
conhe'Cidas como "milho do Profeta", os 
qualts, se não fOfiem tI'atados com a téc
nica 'adequada, conta'minam-se com fa
ciliÔla;de. Dos seus hósnedes mais co
muns e n1'a1s danosos sobfiessaem O'S ma
léfioOls glermes dio grupo cOli-ae'rógenes, 
que pa,recrem ter umla especial predile
cáo plelia bebida. Por isso que recomen
damos ml1,ito cuidado no uso do kefir 
cui,a procedênda não se conheça bem. 

Os demais létes fierm,entad os , como o 
pi'Oddu. da Sardenha; o kaymak, da 
Yugoslávia : o Mazum, da Armênia : o 
kos, da Albânia, etc. ,  cal�eüem de desta
qUle ,e�ecial , lUna vez que sua literra
tura técnlca é escassa, sendo seu consu
mo, outl�oSJSÍ'ln, nenhum ou restrito em 
nosso pais. Importa, em sleguida, falar 
do Lében, que sle traduz, em árabe, por 
"bebida da vida" . E', possivelmente uma 
da,s coalh8Jda,s que mais se consom,e- no 
mundo, mesmo porque faz parte quase 
obrig'atória da mesla da quase totalidade 
da população sÍri!o-libanesa, mõrment�

'
a 

]�rudicad!a no Bliasil . Em b3ll�elS, c!l.fé\s, 
restauf/8Jnu8ls, etc . ,  é encontl'ada sob rus 
desi'gnaç'ões dle "coalhada siria" ou "coa
lhada egípcila". 

Em seu nreparo USIa:m -se leites de 
qu�aL�q�er fême'8Js leiteiras, sendo que, 
prl!Il1ltIv,amente. ,e,ra somente fabricado 
com os de oVielha e cabra e, eventual
mente, de bÚfah;J;; hoj e o lrei'be de vaca 
pDedomina, mesmo porque ,existe em 
mais

. 
fáCieis condições aquisitivas le de 

manIpulação. 
A

, 
origem do lében fiemonta à velha 

e �ab]a 
.
civilização eg-ípci,a, uma da s 

maIS ,antIgas do mundo ; do Egito saiu. 
para 

.fcL Arábila, Síria, indo incrementar
se, amd.a, em todo o Norte da África onde veLO a fa2'1er pa;rte da 3iliJm6'l1itaçã� arvoredoleite.orgdigitalizado por
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usual dos indígen3Js da algumas r 1egiões . 
Ú lében fabrioado c om leite de ovelha 
é muito usado, na Síri'a, pa;ra obtenção 
do " atiché", produto relSultante fia .  de
sidr,ataçã:o da c;Qialh3Jda" seguida de de's
secaçã:o parcial aIO ambilente ou a.o so] . 
T'em sabor acentuadamente . ácidü e a 
consÍtstênda da graX!a. No Br3JsH é mUl 
to oomum a "manteiga de lében", co
nhecida pel,a desiglllação de "lebné", 
possível melhorl3Jmento do ariché. Para 
elaborá-lo dJeix,a-Sle a coalhada num 
sacü dl6' pano, de malhas bem finas, pen
dur:aJdo em IUgJar sêco e sombriü, ao 
abrtg;o de môsClas ( as D:vooófila'S tem-no 
ClOlTIJO aoepiple ) ; decorrtdaJs 24 horas ' 
apl'esenta-se com a textura 'e consistên
cia da illaJrgaJl'ma recém preparada ;  
ajunta-se cloreto d e  sódio 18' tem-Sle, en
tão, lexClellenro6' substituto da manteiga, e 
muito mais baJra,to. De um modo geral 
.os chaana)(:uos "queij os fl,escolS de imedia
to consumo" são assim manipulados , 
vm'iando, apenas, .o tipo de l,eibe fe-rmen
taJdo USElido. O lében pode, ainda Sle,r -em
pregado na fabricação de bolos e CO'll
f,edJtos, Clom bons Desultados . 

FERMENTO LATICO 

Outro 1:8Jite flermentado , e importan
tíssilno para a indústda ' queijeira, é o 
que se chama, impropriamente, de "fer
mento lático". E' pDepa;rado com uma 
cultura mista de Stl�ep lactis ( 90 % )  e 
strep cremoris 00 % )  que constituem, 
respectivamente, aJs flora's acidificante 
e aromatizaJnb6'. A fabricação de um bom 
queij o não dispensa sleu uso, estando 
nê1e, Slem dúvida, o segrêdo de uma in
dustriali.zaçãü per:fieita. Assim como o 
fermento lático é importante pal'la a 
fábrica de queij os, o Cremorino o é para 
a manteiga. O seu f'ermentador é o 
Stl'ep . cremoris, responsáv!el pela sínte
se do diace1til, sôbrle o qual já falamos, e 
que empresta à maJ.rutJeiga o odor agra
d3.Jbilíssimo 18' "sui-gerueriJs" que caracte
riza seu v'alor. 

Classificação dos leites fermentados 

Nesúes 7 anos em que nos vimos ocu
pando de lalgumaJs obs1ea.'vações sbre os 
múltiplos l:eiues fermentados, pudemos 

fazer - um paral!elo ,entre suas grandes 

===================== 

vlanta,gJens e chegar à seguinte- concl u
são: 

"O melhoa.' dos :Leites f1eil.'melntados - é 
o l,eiúe acidófilo, seguindo-se-Ihe, pela 
.ordem, o fermento lático, o yoghurt, o 
�efir, o lében, o cl'1emoa.'ino, o kumys, o 
l,eite bulgáric;o 'e 'O mazum , dos Clonheci
dos no país . 

Comparação das coalhadas com 

o leite e seus derivados 

Muito mais bem auuo'l"'Íz1ados que · nós 
estão os senhmles que IlJOS ouvem a afir
mar que o 1eite 'e seus deriViados mais 
comuns, qua'is sej :am : o queijo, a man
teiga e o doce de leii,te, sujei:tam-sle a 
3.Jdqutrir causlas danJosas pM'a a saúde , 
desde que ,sua

' 
fabricação e conse[·vaç5.0 

não ,el,sbej am nos moldes da técnica e da 
bigiene. Sabmos nós que o.s l:aJticínios são 
uma fonte illlexgotável de princípios di1e
téticos, quer p,e'la sua riqueza em sa15 
cálcicos, quer pela abundâniCta de éle
mentos ' ,energéticos, quer pelo conteúdo 
vitamínico, que,r pela fácil dige'stibilida
de , etc . 

Sabe-mos nós que o l'eite e seus deriva
dos sã:o os mais perf:eitos aJlimentos co
nhecidos, por serem, talviez, os mai's 
completos . No ,ent11etanto, não ignora
mos as agraval1'bes dos produtor1es sem 
escrúpulo,s, fabriClantes ambiciosos , ven
deiros cúpido'S e S/em ética, que não ti
tubeiam em adulterar cirimi11lOslam18nte 
o qUJe produzem, em ma1f.az'eil' a8 m:ani
pulações pO!r questões indeclináv'eis, em 
ofeTeCle!l.', ,enfim, ao povo, aliml8'ntos de
compostos. O Í'3.Jto de lexisltir uma exc€
loente polícra não impede a 'existência 
de criminosos ; Tl8IalmeIlJte, 'a D. I. P. O .  
A, ,embora perlustIle incansàvelmente 
'em todo !Q p aís, não poc1e descobrir tô
das as ,ervaJs darunhas. Os srs:, provà
velmente', não ignoriam que os drs.  Mello 
e MaJstofrancisco" 'em 1938, lencontraram 
o bacHo de Koch ,em 30 % dos exam-es 
feitos no leiue consumido 181m S. Paulo ; 
:t:3ilaklock, lem 1 9'32, lencontrou , em 183 
meninos tuberculüsos, 32 % inflectados 
pelo bacilo bovino. Sabe-tS€ que nas for
mais intelstinais de · tubercuIose a princi
pal causa são l'e'Ítes oriundos de vacals 
tuberculosas ;  ,e que êste bacilo, em de
terminadas cünc1ições r,esd!ste ao 'aJqueci
mEnto c1e 70° C por 30', ·'OU à ebul,ição 
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5' ; sabe-Sle que o lie1tte crú de ani
brucelosiO, quandO ingJetrido , provo ca 

g11avelS Clomo : perturba
gástrica,s, aumenuo de Violumle do 
,anemiJa, dares 'aJrticul:aiVes, e 2 a 

de mortalid3Jde. 

As infieoccões h Um;3JIliaS pelo víru s 
aftoso pÜ'de� ocoTlier, emboll"a sem gra
vidade, pela :alimentação de lieite ou 
subprodutos contJaminad"os. 

O maléfic'O Escherichia cloli, que cos
tuma pliovocar c'01esc:iJstitelS, infecçôes 
urinári'aJs, diarrétalS. e até melSmo slepti
cemia, é uma -a;meaça cons:bail1.te pm'a. 
os Laticínios. Os ' bacilos da gangrena 
gasosa (OIS Clostridium) que provocam 
necrlOse, gangr1ena, " putrlefações teci
duais, gás ,e 'edema e, por VêZ!8S, a sep
ticem:iJa, são 'encontrados, não raras vê
zelS, no leite crú .ou mal pasteurizado . 

V-ejamos, agm'a, o que telTI rs:tlO ,a ha-
- v,er com o assunto de l1JOSlsa conversa : 

qualquer f:aJbricantJe de coalhad as, mes
mo leigo, &abe qu€' somente s/e obtêm 
resultados satisfatórios na fab�ricação 
quando ,se estJeriliza o leite ou, p elo me
nos, submetJe-'Sle-o, 3.JO oa10r de 90 a 95° C 
por 20 a 30' . Êste particular, como sp 
vê, proscreve todos tOs rtscüs concernen
tes aIO contágio oriundo do animal. Além 
d isso, os miClróbÍlOs patógienes não su
portam um meio de pH muito baixo, 
como é o dos 1:eites :f:ermentadolS ; so
mente o grupo coli-alerógel1:elS supor
tam-no bastaJnue yruriáveL Trabalhando:
se com uma cultura boa, em condiçõe,'3 
higiênica1s, teliemos um plioduto de gran
des vantag.ens dtetéti c aJS, muito supe
dor,es as do' própriJo l,eite, uma vez que 
30 la 40 % das proteinas dos leites fer
mentados (excetuam-se as do �efir e 
kumy;s) já se e'llcont:vam palTcialm,ente 
degr:adadaiS, em albumosles ,e peptonas, 
o que nenhum trabalho traz paTia a di
gestão. Outl'1osSlim , aJs bactériais láticas 

. são muito ricas em viuaminatS B2, como 
tjvemos oportunidac1e de afirmar, o qUE' 
muito abona · o consumo de suas cultu
r3.JS no leite. 

Sob o ponto de vista industrial, ne
nhuma dúvida temos lem afirmar que o� l.eites fermentados llevam vantagem 
sobDe os diemWÍls diwivàdos do Leiue, re
pliesentando uma f.onte de renda fabu-

10sa '8' fácil ; ilustremos com o quadro se
fruiliÍl!úe : 

100 litros de Led.te "in l11a.tu-
1'13," val'em 

ou 1 2  queijos tipo "Minas" . .  
Oh 4,5Kg de manteiga . . . . . .  . 

. ou 12 Kg de ríequeijão . . . . . . 
ou 400 frasco,s de coalhada . . 

Cr$ 

520,00 
600,00 
315,00 
540,00 

1 . 600,00 
ÊSibes leram os pr,eços no mercado con

sumidor de Juiz de Fora, no tns,tante 
em que burilaViamos :a paliestrla ; com a 
"bistórta" dia galsom1:a não sei se hoje 
ainda ,e.s:tãü os mesmos . . .  

Meus ' 8e'1111:01100': não queTemos abusar 
pOlr maÍls te1mpo _ de sua complacência ; 
termínamos aqui, agradecendo a genti
IleZ!a dos que lllie DuviDam, e na esperan
ç'a de que se 8ncontl'em, como o pales
tmdolT, ,seguros de que os leitl8s fermen
ta/dias são tmpoll-ta<ntíssi'mos para a ali
mÉmtaão hum,ana e, por conseguinte-, 
mwecend!o de todos nós, que nos dedica
n:Jo.s aos 1aticín.d!os, o c3Jrinho e as aten
ções peculialie's com que observamos os 
produtos lole\almenue notávleis . 

F E L C T I A N O 
Rua Ten. Freitas, S/N 

Caixa Postal, le2 
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Re;�ulamento do Serviço de Fisca l ização do 

Leite da Cidade de Ju,íz de Fora 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JUIZ DE FORA 

Decreto ' n.o 205 .:.... Aprova o Regula

mento do Serviço de Fiscalização do 

Leite 

o PDefieito Municipal de Juiz de Fora, 
usando die sUlas atribuições, e nos têr
molS da Lei n.o 134, de 5 de maio de 
1949, d\ecreta :  

Art. 1 .0 - Fica aprovado o Regula
mento do Sei'viço de Fiscalizaç'ão do 
Deite, que com êste' baixa, ats'sinado pelo 
Din.�eltor da Divisão de Saúde e Assis
tência. 

Art. 2.° - O presente decl"eto entrará 
em vigor na data de iSua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Paco da Prlef'eHUl�a Municipal de' Juiz 
l1e F�La, 9 de março de 1 955. 

a) ADHEMAR R. ANDRADE Pre-
feito Municipal. 

a) ABEL RAPHAEL PINTO Res-
ponsável pelo expediente- da Divisão d e  
Administração. 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 

FIS(}ALIZAÇAO DO LEITE 

DA FINALIDADE 

Art. 1 .0 - O Serviço de Fiscalização 

do Leite órgão subordinado à Divisão 

de Saúd� 'e Ass�stência, tem por finali

dade coopera'r com o Estado na fiscali

zação do corriérc1o do l,erite e seus deri

v,ados, no Munidpio de Juiz de Fora. 

DO COMÉRCIO DE LEITE 

Art. 2.0 - Nenhum l,eite poderá ser 
vlendido sem qUle tenha sido beneficiado 

e acondicionado com observância das 
i!1JStruções constantes dêste Regulamen
to e do Regulamento eLe Saúde Pública, 
ba:ix:ado pelo Decl,eto Estadual n.o 8.116,  
Õ!e 3 1  de dezembro de 1927, e homologa
dio pela Lei Estadual n.o 1 .100, de 17 de 
outubro de 1929. 

§ 1 .0 - O benefidamenDo do leite só 
podea:á Sle1' feito ,em estabellecimentos in5-

, tal'ados e m,runtidos de aicôrdo com o pre
sente l'Iegulamento le sob a fiJscalização 
d!ireta de autoridrudie sanitária, designa
da pelo Senhor Prlefeli,to, com a colabo
r açâJo dos Hscaãs estaduais e federais. 

§ 2.0 - Só sle;rá permitida a venda do 
leite crú pelas Fiazlendas ou GDanj'as Lei
teLl'Ias que mantLvleir'em perman,elr1:bemen
te uma aissistência vete,rinária efici'ente, 
sendo ob�igatóri!a, porém, a apre>S'enta
çâJo de um r1elatório mensla�, assinado 
pelo Vlf'terináriJo r esponsáv,el, ,d,evida
mente crledenciado j unto à Divisão d e  
Saúde e Assistência, para a efetiva com
provação de que o r,espectivo gado é sa
ruo le de que não €xiste no rebanho lei
tetro nenhuma vaca com a-ftosa, tuber
cul:o\S!e, mamite, abôrto ,epizootico, corri
mentos v agina.is , dtrurréias, febre ou ma
greza rext;rema ; além disso, o lleite so
meJ1iue pode,rá Sler drudo ao consumo com 
o máximo de seis ( 6 )  horas de ordenha
do - a uma temip,er'a tura mínima de 
5° C .  'e · máxim!a de 10° C.,  em carro-tan
que prev�amente aprovado pelo S. F. L 
e dJeovid8Jmente idJentificado com o le
trie,tro : "LEITE CRÚ". 

Art. 3 .° - Só poderãq passar pelos 
pl�oCiessos eLe b eneficiamento e acondi
cionalnento 'Os 1eM/eos que, examinados no 
Laboliatór.iJo ,anex:o ao estabelecimento, 
f0l1em peLo fiscal da Divisão dJe Saúde 
e Assistência Social j ulgados bons e pró
prios paa:a o consumo alirrnlen ta!!.' . 

Pa�rágTafo único - O leite julgado im
prestáVlel s!e;rá imediatamente inutiliza
do ou destinado a outros fins, confor
me o pe!l.'mítirrlem suas condições. 

Art. 4.° - Só ao fiscal da Divisão de 
Saúde 'e  AssistêncLa Social ' c ompete in
diCirur os proClessos de beneüc�aimento por 
que deva passar o l'eite ,em cada caso 
particular. 

Ar,t . . 5.° - Não é p ermitido ° cnmércio 
ambulante, nem a entl'iega a domicílio 
dado aJO coooumo ·em desacôrdo ' com 
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de Leit'e que não tenha sido enva!8Hhado 
de acôrdo ClOm êste Rlegulam.ento. 

Art. 6.° - O l:eite exposto à v'endla' ou 
qualque;r prescrição regulamentar, slcrá 
ap!l'lelendidJo 'e mutilizadJO, .s:endo comi
nada a multa; de 01'$ 100,00 a Cr$ 500,00, 

, dobrla,da nas l'Ieincidências. 

P arágrafO único - As infrações das 
regras dJe !aJs'Sie']o e higiene cometidas 
pelo p!eooOlal ass8JrarL8Jdo dos ent�epostos 
serão purndrus com multa de Cr$ 50,00 .  
a Cr$ 200,00. 

Am. 7.° -. O Serviço de Fiscalização 
do Leite expedirá instruç'õe s  especiais, 
devidamente ,enquadr'adas nas insltruções 
dJa Secrletarila de Saúde Pública, sôbre 
ins'ualaçõe,s e functolllamento dado aos 
animafts, 1000dJenha, acondicionamento em 
manipuLação do leite le aiS mais , que j ul
g,ar neclessáriJas. 

P,airágDalfo único O não cumprimen-
to dtesurus irlistruções considera-se infra
ção '8 como tal, mo,tivo para aplicacão 
das penaIS cominadas neste regulamel'ito. 

DAS USINAS DE , BENEFICIAMENTO 

Art. 8.° - As uSÍnas de beneficiamen
to serão mWl'1tidas pela própria Prefei
tUl'la, ou cone:edi dais , mediante concQ;r
rência pública, à exploração de pa;rticu
l,ares, em calrátler de monopólio, obser
v,rudas as seguintes formalidades : 

1 -
. 

Prévia aprovação, pelo S. F. L., 
do �roJleto de construç'ão, com discrimi
naç'ao minuciosa de todos oiS aparêlhos 
dte bellleficraan.ento e de acondionamen
to sanitário do l:eite, b em ,a;s'Sim das d e 
miais serventtas do . esuabellecirnento; 

2 - Destinação exclusiva do edifício 
para ê'S!se fim 'e' sua construcão em lu
gar �pl�oprilaJdo, de acôrdo c o� as regras 
g,er:a1S de 'englenhruria sanitária e com as 
especiais ,estabellecidas neste regnlamen-
to; , 

3 -"- Os Ciomprurtimentos destinados 
ao be!1leftç:iJamento e ao aoondicionamento do leitJe d\eve:rruo ser suficientemente 
,a;mplülS, bem iluminados, de piso ladri
lha:do ,e p

,
a�eeLe'S �evestidas de azulej o . 

b��anco, iatte a altura de 1 ,50 m., no mí
rumo, ,e com abe!rturas teloadas · à prova 
de moscas; 

4 - Os g,abiI1letJes sanitários, lavató
rios, bamJJJei1'los ,e vestiários cteV6'rão ser 
instalados ,em compartimentos separa
dos e afastados da saLa de beneficia
men to e acondicionalnen Lo ; 

5 - Os estabelecimentos deverão �er 
providns de : 

,a) - esterilização pelo . vapor ; 

b) - maquilúsmos para 6'ngal'l'afa
mento n1Jecâl1ico do le.ite, qUd,lleLO vend� 
letue Ttpo B, e e:arros-tanque de altl
mÍnlJo ou aço inoxidá7el, com iso�amen
to pe:rf1eitJo quando vende·r leite tipo C ;  

c )  -:- apal'elhatmentJo para pasteuriza
ção do leite com capa.cidade proporcio
nal à da instalação geral ; 

d) - aparelhamento para homogenei
saçâJo, c,entroifug'ação ou filtragem do lei
te; 

e )  - Câmar,as frigoríficas com capa
cidMe para arma21enar um quarto pelo 
menos da impo1'tação diária ; 

f) - Labol'latór:iJo de análises, provido 
eLe apa.rêlhos e reativos indicados p ela 
Delegacia sanitária Regional ou pelo 
Serviç'O Municipal de Fiscalização de 
Leite. 

Art. 9.° Os 'aparêlhos com que o leite 
tenha que entra!!.' ,em contácto s<8íJ.·ão fà
cHmente desmontáveis e esterilizáveis. 

Art. 10.° - Os compM'tim1el1tos '(:vesti
nados a bene'ficiamento e acondiciona ·· 
mento higiênico não pcdea:ão servir paa:u 
outro fim ,e slerão dispostos de modo que 
não tenham que prussar por êles pessoas 
estl'lanhas aIOs respectivos serviços, bem 
con1:O o vasilhame destinado ao trans
porte de leiue do.:;) oentros pr.odutores 
pa.Da as cidades.  

Art. 1 1 .° Não p od.!elrão sei!.' concedi-
d SiS licenças para instalaçôes delSsas usi
nas ,em prédios que tenham sido cons
tl'uldios prura outros fins. 

Art. 12.° - Não podérão ser usados 
nas usinas maquinismos e aparêlhos 
cujos modêlos não tenham sieLo aprova
dios pela Del,egac:i!a Sanitária Regional e 
pe'10 Selrviço de Fiscalização do Leite ou 
que pelo uso estejam imprestáveis para 
o betnefi.ciJanlJen:w. 
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DO FUNCONAMENTO DAS U SINAS DE 
BENEFICIAMENTO 

Art. 13 .° :- Antes do início dos 8;81' .. 

viços diártos, bodo vasilhame de distr� 
buição do leite, bem como tanques, má- · 
quinas, aprurêlhos e canalizações que C0111-: 
ê1e tenham de entrar erm contácto, c c
"I.' ::rão e star rigorosamente lavados com 
ágUJaJ frerV'ente re ,esterHizaJelJols em vapor. 

Art. 1 4.0 - T\odo vasilhame destinado . 
aIO tl'iansporte do leite s'erá,' de'!)G! 5 de 
terminado o s8Tviço de rec·ebim,cnro, la
vado com água flervente e e·sbe-rilizado 
com vapor, convenientemente fe'ehado e '  

' S0 poderá ser lf::::nctido aos lo(;ais de Pl'( 
dução. Sendo proibido o t1'lal1!Sp'Ü'rte nos 
mesmos de leite de:sruatado, sôro de quei
jo ou manteiga, bem como, lavagem . 

Art. 1 5.° - Todos os compartimentos 
do restabe�ecimento serão diàrtam.ente 
lavados a glianClle j õrro, depoi:s de' De'l:mi
nados os trabalhos. 

Art. 16 .0 - Nas sal ais de beneficia
mento e acondicionamento é pr:oibicl:o : 

,a) - deixar obj etos de us:o pessoal, 
bem como vasilhamE' suj o ;  

b)  - fumall' dur,ante os trabalhos ; 
c )  - ingresso de pessoas estranhas 

ruos r.espectivos serviços, salvo permissfw 
especial de autoiridadE' sanitária ; 

d) - curpir no chão. 
Art. 1 7.° - E' pI�oibido ter animais 

domésticos em qualquer dependência do 
estabel,ecimen to. 

Parágrafo único - Nu.:; eompartimen
tos reservadQls à distribuiçao do leite só 
é p ermitida a 'estada dos encanegados 
dêste serviço. .As pessoas que o vierem 
rceber permanecerão fora ou em compar·· 
ti�i1ento ane:xJo. 

Ar t. 18.::>  -- Haverá �1 O estabelecimen
to livl'ioS rubricado� pela autor:daLle sla
nítida, espE:cialmentc destinados ao re 
gistro diário de quantidade,  procedência, 
fornecedor, análises e ocorrências dos 
serviços I'Ie1Jativos ao le,ite impmtado. 

Art. 1 9.° - Ao fiscal do Esbado j unto ' 
'ruo estabellecimento cumpre ohserval' seu 
funcionamento e determinar inedidas 
p aria corrigir irrl8gularidade� e punh' aos 
infratoll."les. 

Art. 20.° - O Serviço de Fiscalização' 
do Leite poderá cassar a licença a êsses 

estabelecim,entos para func.ionar quando 
v erificar grav,es irT'egularidades no C1:11n
pr�meruto dos prec1elitos rlegulamentado-
1'e1S ou desaca,to à autoridade fi,scaliza
dora. 

DA FISCALIZAÇÃO DO LEITE 

. Art. 2 1 .° - A fiscalizacão do lei'!' e 
faJr -S1e-á msrbemàticlamentle Th'as usinas be
neficiadoI'las pelos encarregados da D€'
legJacia Sanitária Regional e pelos fls
ea,i,s do Setl:vic'Ü de Fiscalizacão do Leite 
e fOllia dêssie,s estabel,ecim�ntos, ond.e 
qUJer que .o produto se encontr'e, pel os 
filScais do S. F. L.,. e demais funcio'Y'.:l
r10's encan'egados dos respectivos ser d 
ços. 

Art. 22.° - A fiscalizarão e verificacão 
do 1eit�e a que S'5' refreré o a.rtigo antf -
1'1or se'rão fiei tais nos laboratórios 8.11 e
XíQlS às usil1Jrus beneficirudorlas, antes de 
(:i.ualquer operação de beneficiamento. 

Pall'ágrafo únic.o - Só poderá Sler be-
11Ieficiado 'e 'aco.ndic,ionado o leite que, 
medLante análise ,  for eOl1JsideraeLo inte
gral e próprilo pa,ra o consumo alimentar. 

Art. 23.° Será eonsidim."ado leite in-
tegral aque'1e cuj as cifras de análises 
não estiver,em ,abaixo do padrão míni
mo seguinte, de acôrd:o com o decreto 
12 .635, de 13 de j unho de 1 943 . 
Matéria gorda . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extrato sêco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 ,0 %  
1 1 ,5 %  

ExtI�8Jto sêco c}esengordurado . , . 8 ,5% 
Acidez ,em gI�aus Dornic . . . . 1 5  a 20° 
Densidade a 1 5° C. 1 .028 a 1 .033. 

Art. 24.° -'- Considera-se imprestável 
para o COl1JSUmo : 

a) Le,ite fraudaxfo por adição de S11-
bstândas ,estranhas à sua composição 
ou por subtrração de qualquer de seus 
componentes ; 

b) - o proveniente de estabelecimen
tos pr.odutoliels qUJe para isso não tenham 
obtido a devida lioença da Delegacia 
Santtárta Regctonal ,e do S erviço de Fis-
caliz1aç'ão dlo Leite ; . 

c) -;- o que fôr tr,ansportado nas con
diçõe-s condenadas por êste regulamen-
to; . 

d) - o que apresentar acidez superior 
a 2 1 .° D. ou in:fledoc a 15.° D . ;  
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,e ) - .o que apl�esentar diferença de 
mai s de 2 graus de acidez entre dna,c.: 
verifieações sucessivas e quando man·· 
tido abaixo de 10 .° C . ;  

f) - o que contiveiI' 0010'sltro ;  
g)  . - o que d�monstrlar modificacõelS 

flJagJral1ue,s de suas pl�oprÍ'edade.s oa:g�no
lética.s, clOmo slej am ais de consis,têncla 
aspecluo, côr e :aroma.

' 

. 
h) - .o qUJe denotar, pella presença, de 

l!l1lpwe2lrus, pouco asse'Lo na ordenha 
manipulação ou transporte ; 

, 

i) - o que rlevlelaT pl'iesenc:a de ele
mentos figuraiCl!os 'Ou não, es�tranhos à 
oomP'?siçãJo normal, como sangue, pus 
ou numel"O de lleucoc�to superior a um 
por mil em volume ; 

j )  - o que reVlelrur pel,a análise a pr·e·
sença eLe nitra,tos ou nitritos ; 

k) - o qUle contiver númer'O excessi
vo de bructértrus por c.  c .  ou bactérias do 
grupo coli ; ,  

1 )  - r Q  que revel.ar a presença de mi
cl'ioorganismos paiJogênicos pela prova 
da cultura e inoculação ; 

m) - o que re�elar a pr;esença de con
se.rYrud01',es . 

DO BENEFICIAMENTO DO LEITE 

Art. 25.° - E nt'ende-se por bene-ficia
mento 10 conjunto de op8<l'ações d estina
das ' a impedir a corrupção do leite t' as
segurar sua bOla conse.rvaç'ão. compre
endendo os proceslsos d e  filtracão class,i
fi.cação, homogJeneização, pasteu�izacão 
esueriliz.ação e resfriamento. 

� ,  

Art. 26.° - Será pasue,urizado : 
la) - o llelite provenien.tJe de cent.ros 

produtor,es não fiscalizacl:os diretamente 
pelo govêrl1iO; 

b) - . 0 qUJe �ão tiv'eT sido congelado 
ou r,esfrlado :abaJJ�o de 1 0d C. ; dentro de 
duas hor,as a contrur da ordenha, e d eva 
S'� entI'legue ruo consumo cinco horas de
pOl!S de 'c.olhitdJo ; 

c) - o que fôr liecebido na usina qua
tr.o horas depois . da ordenha, sem qUE' 
tenha pass'rudo antJeriormlente por pro-
oesso de benefic1amento ; . 

. d ) . . todo o .leite' Tipo A ( de Gran
Ja LeIteIra ) ; Tipo B ( de usina com 3 5 01 
ou ma�s de gordura e engairrafado) ; '

Ti� 

po C. ( com um mínimo de 3 %  de gor
dura e vendildo em carros-tanques) . 

Art. 27.° A f)sterilização do leitie far-
se-á pOlI' mruc:ação da :autoridade sani
tál�i:a ou quando requi:slitada' pelos inte-
ressados. . 

Art. 28.° - Srerá rresfriado para ser 
Viendido crú ; a) o l'eite prov1eniente 
de Granjas l,etüeü}als ou Fazendas fisca
lizadaJs pelo Govêrno F,ed!eral ou Esta
dUall ,e pE'lo Serviço de Fiscalizacão do 
Leite, de acôrd!o com o paiI'ágrafü sie
gundo do artigo segundo dêste regula
mento e DespectivaJs ' instruções. 

Art. 29.° .- Não pOderá s'er beneficia
do o leite que 'estiVl8T em quaisquer dos 
casos pre"{isDos nO aJrt. 24.o dêste regu
lamenbo. 

Art. 30.° - C onsidera-se pasteuriza
do o leoi'be que tiver sido aquecido em rE 
?ipte�De fechado, a temperatura nunca 
In:lierr10r a 63.° C e Logo após o aqueci
men�o, I�esfrii��o abaixo de 10 C. A pas
teunzaçao reflcl!ente dev'e reduzir de 90 % 
o conteúdo dos gérmens dos leites a ela 
submetido. 

§ 1 .0 Durante a pasteurizacão do 
leite, dev'erá êsbe Sler submetido e� tôda 
a 

,
m:assa, a temperatura uniforme ,  cuj o 

11:1mm.o e o tempo eLe raquecimento se
r�o restabeLecidos 'em insti'uções dos

' 
ser

VIÇOS em cada caso paa:ticular ; 
§ 2.° O leite pasteurizado deverá se; mantildo 'em temperaJtura inferior a 

1 0  centigrados, até a enü'ega aos VEn
derdoa:'es ambula;ntes ; 

. § 3 .° - O Leite não poderá ser past,eu
rIzado malis de uma v'ez. 

. A�t. 3 1 .° - Conside.ra-se rEsterilizado 
o leIte que, no próprio va,so ,�m que ,fôr 
ao consumo, tiver sido submetido a uma 
t�mperatura suficiente p,ara extermina
çao de .qua�sqUler gérmens do leite e de 
c on,uamlnaç ao . 

DO ACONDICIONAMENTO SANITÁRIO 

, �
rt. 32.° - O acondicLonamento Slani

tar]o do leite Ciompreende os processos de Lavagem, 'esterilização de · vasilhame eng�n;�f�men;f;!o mecânico e flechamen� to hIgIenl];c'O. 
Ar�. 33.� --: O. engarÍ'afamento do leite para a diistnbUlç'ão a domicíHo ou para a v'eneVa vullsa só pOderá sei' fe:ito no� 
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estabelecÍJ111:eniUOIS lioenciadqs a que se 
liefiel"e' 'O 'artigo 8 .° dêsbe l"egulamento .  

Art. 34.° - Os VaJsos destinados à ven": 
da le ,en'tlrega de leite ao consumo serão 
de vidrro ou crilsbal, transparentes ou de 
alumínio, em condições de receber o fe
cho hermético e que of,ereçam as me
lhom�}s gar:antias contra a violação. 

§ 1 .0 - Não será permitido o uso de 
vasos cujos modêlos não foram aprova
dos pelO Sei!viç'Ü de Fiscalização de Le'Íte . 

§ 2. - Será permitida a venda de l ei
úe ,em CaJITOS-úanques, de- aluímni.o ou 
aco inoxidáv'el hermeticamente fechados, 
ri

�
g1oJ:l()lSamentle limpos, devidamente la

cl'lados com sêlos de chumbo" pelo pro
prtetári!o 'e fiscalizados prelos fiscais do 
Serviço de Fisoalização do Leite. 

Art. 35.° - Os v'asos para recebimento 
ou transporte do 'Leite dos centr.os pro
dutores para a ddade slerão de- alumí-
11']0, aç.o inoxidável ou ferro estanhado, 
com j unta 'embut1da, com soldas nos 
ângulos vivos, devendo os de transporte 
ter }arga abertura e fêcho hermético da 
mesma substância que a do vaso 'e ofe
r,ecer g'arantilas contra violaç-ão. 

Art. 36.° - O v,asilhartr.e para trans
porte, conservação e ,el1tl�ega do leite só 
poderá ser utilizado depois de perfeita
mente lav'adio e enxugado, metido em 
água fervlen5be ou j atJo de vap or,  secado 
,e guardado de modo que se não conta
mine com pOBiras. 

§ 1 .0 - E'ssas oper,ações só se consi
del�am válida;s fieitaJs em estabelecimen
tos qu el€stJej am de acôrdo com o arti
go 8.° dêste r egula;m'ento ; 

§ 2 .° - O va;silhame só pOd:erá 'ser re
metido pail'a o centro produto\!.' quan
do subme,tido iaJO tl"amamento supra ci
tado. 

Art. 37,° O proCle'sso de fechamento 
hermético e inviolável, aplicável a.o va
silhame para entvega ruo c.onsumo, será 
escolhido ,e detecrminado pelo Se-rviço de 
Fiscalização de LelÍte. 

PaJrágr,aJfo único - Todo o vasilhame 
destinado à v<enda le entrega do leite de
v€'rá ter !aiS medidas e:x:a;ta;s do sistema 
métriCio decimal sendo proibida a sua 
utilização paTa outros fins, assim como 
o 6'mprêgio de v,asos de m,edidas inter
mediárias. 

FELCTIANO 

DA VENDA DO LEITE 

Art. 38.° - Sob a simples designação 
de "lreiúe" só é permitido V'ender e dar 
aJO consumo lleUle dJe vaca. 

Parágl'laJf.o único - O que proceder de 
outrlOs animais, além de estar sujeito às 
eXlJgencias dêste · l'Iegulamlento, deverá 
ter, no vaJsilhame, a indic1ação pr\ecisa de 
sua origem. 

Art. 39.° - O leite p3!ra o consumo 
será cla,ssificlado 'em : 

ia) - LelÍúe Tipo "A" 
b) - Leite Tipo "B" 
c) - LelÍúe T�po "C" 
d)  - Le'ite CRÚ. 
§ 1.0 - Será cOl1isrdeJrado l eite Tipo 

"A" : 
1 )  - AqUJe1e plioV'en,i!enúe de Granj a 

LJeiteira ou F1azenda Leiteira que manter 
um S1e'rviç'o de assistência veterinária 
constante do parágrafO segundo do ar
tigio segundo dêste- r egul,am.ento. 

2 )  - !aqUJele que fôr, n a  Granja Lei
tema produtOl�a, benefictado com máxi
mo de 30 lninuúos ,rupós a ord:enha ;  

3 )  aquel<e que fôr dado ao consumo 
com máximo de- 5 a  6 hoy,a;s de ordenha ; 
a uma temperatura mínima de 5.° C. e 
máxima de 10° C .  

4 )  - 'aqueLe que fôr dado ao consumo 
em frascos de vidro com fêcho hermé-t 
tico le que dê garantiJas de' inviolabili
dade. 

5 )  aquele que estiv,er enquadrado 
ruo,s índiees abaixo : 
Matéria gorda . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5% 
Extl'lato sêco dJesengordul'Iado . .  8 ,7% 
!JacúoSle ,anídrica . . . . . . . . . . . . . .  4,3 % 
AcidJez :em gráus Dornic . . . . . . 15 a 20 
Densidade- a 1 5° centigrados 1 .028 a 1.033 
Bactérila;s não patogênicas, má-

ximo por cc. " . .  . . . . . . . . . . . . . .  10 . 000 
B) - :aqUJel,e pl'loveniente àe Granj a,,; 

Modê10 construídaJs de acôrdo c om o Re
gulamento de Inspeção Fled'eral ou Fs 
tadual e de acôrdo com ,c.tS instruções 
expedidas pelo Serviço de Fiscalização 
de Leite 

§ 2.° S erá considerado l,eite Tipo 
"B" : 

1) - aquele qUJe provi'er de usina be
nefici<adora. E fôr vendido em frasco;) 
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,e) - o que apl�es:enta.r dif.erença de 
ma1s de 2 graus de . acidez entre dua� 
verificações sUClessivas e quand.o man·· 
tido abai::w dle 1 0 .° C . ;  

f) - o que contive\!.' colüs1tro ;  
g) - o que de'monstTlar modificaçõ8tS 

flagrantes de sua,s propri<sd1ades organo
léticas, como sejam as de consis,tência, 
aSpleclto, côr e ,aroma. 

h) - o qUJe denotar, peI1a presença, de 
impUTlezas, pouco asseio na ordenha, 
manipulação ou transporte ; 

, 

i) - o que rleViela'l" pDesenç:a de e1e
m1entos figUl,a;dos 'Ou não, estranhos à 
Clomposição normal, c omo sangue, pus 
ou número de lleucoctto superior a um 
p or mil em volume ; 

,j )  - o qUJe r;eVielaJr pela análise a pr.e'
sença de nitra,tos 'Ou nitritos ; 

k) - 'O que contiver núme'ro excessi
vo de bactértals por c.  c.  'Ou bactérias do 
grupo colí ; 

1) 'O que revel.w· a pl'esença de mi-
cvoorganismos patJogênico.s pela pro.va 
da cultura e i'l1locullação ; 

m) o que- revelar a pr;esença de con-
serva;dm�es . 

DO BENEFICIAMENTO DO LEITE 

Art. 25.° Entende-se po.r bel1J6'ficia-
mento 10 conj unto. de operações d estina
das a impedir a cor,rupção do leite e as
segurar sua boa conservruç-áo. c ompre
endendo os processos de filtração, class.i
ficação, homogieneização, pasteurização, 
esberilização e resfriamento. 

Art, 26.° - SeTá pa;sueurizado : 
a) - o l'e'Lte provenienbe de centros 

pvodutor,es não fiscalizados diretamente 
pelo govêrno.; 

b) - 'O que não tiv1eT sido congelado 
ou r,esfriado abaiX'o de 10° C. ; dentro de 
duas hor,as a contar da ordenha, e deva 
se,r entrlegue aJo consumo cinco horas de
pois de colrudo ; 

c) - 0 que · fôr l"ecebido na usina qua
tro horas depois da ordenha, s.em qUê' 
tenha passado anteriormente por pro
cesso de beneficiamento ; 

d) r todo O l eite' Tipo A (de Gran-
j,a Leiteira) ; Tipo B (de usina com 3,5 % 
ou ma�s de gOl�dur!a e enga:rrafado) ; Ti-

po C. (com um mínimo de- 3 %  de gor
dUl�a e vendido em carl"ols-tanques) . 

Art. 27.0 - A esterilização do leit,e far
se-á pOlI' inclic:ação da iautÜ'l�idade sani
táda .ou quando requts1itada pelo.s inte
res'Slado'S. 

Art. 28.° - S'erá rtesfriado para ser 
. vlendido crú ; a)  - 'O l'eiue prov,eniente 

de Granjas l,eibetras ou Fazendas fisca
lizadais pelo Govêrno F,edera,l ou Esta
dual ,e pelo ' Servic'o de Fiscalizacão do 
L€<ite, de acôrdJo com <O pa;rágrafo se
gundo do art.igo segundo dêst,e regula
mento e 1'lespectivas instruções, 

Art. 29.° - Não pOderá ser ' beneficia
do <O leite que 'estiVlel' em quaisquer, dos 
casos previstos ITo aJrt. 24.° dêste regu
latrnenbo. 

Art. 30.° - C onsider.a-se pasteuriza
do 'O leibe que tiver sido aquecido em re'
cipiente fechado, a temperatura nunca 
intierlor a 63.° C e Logo após o aqueci
mento, resfrilaJdo abaixo de 10 C. A pas
teurização efiCÍ!ente dev'e reduzir de 90 % 
o conúeúdo dos gérmen,s dos leites a ela 
submetido. 

§ 1 .0 - Durante a pasteurização d o  
leite, dev'erá êsúe ser submetido e� tôda 
a 

,m:
assa, a úemperatul'a uniforme, cuj o 

n::mllmo e o tempo . de ,aquecimento, se
rao ,esta;be'lecidos em instrucões dos ser
viços em cada caso paJ.'ticuÍar ; 

§ 2.° - O leite pasteurizado deverá 
ser mantido 'em temperatura inferior a 
1 0° centigrados, até a entDeg'a aos ven
dedores a,mbulantes ; 

. § 3 .0 - O l,ette não poderá ser past,eu
rIzado mais de uma vez.  

Art. 3 1 .° - COl1Jsi'dera-sle 'esterilizado 
o leite que, n.o próprio vaso eni que fôr 
ao consumo, tiver sido subl1'letido a uma 
t�mperatura sufic�ente para Extermina
çao de quaisquer gérmens do leite e de 
contaminaç'ão. 

DO ACONDICIONAMENTO SANITÁRIO 

,
�rt. 32.° - O acondicionamento sani

tarljo do leite compreende os processos 
de Lavagem, esterilização de' vasilhame, 
engarrafa/mento mecânico e frecham,en-
to higiênrico. ' 

Art. 33,° - O engarrafamento do leite 
pal'a a distribuiç'áo a domicíHo ou para 
a v,enda: vul'sa só poderá sei' feito nos 
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estabe�ecirnenitloiS lioenciadqs a que se 
lieftel'le' o ,al'tigo 8.° dêste l'Iegulam'ento. 

Art. 34.° - Os ValSOS destinados à ven
da le .e:nt;r'ega de leite ao consumo serão 
de vtdrlO ou criJstJal, transparentes ou de 
alumíniJo, lem condiçõe's de r eceber o fe
cho hermético ,e que of,ereçam ,as me
lhol'lels gar:antiaJs contra a violação. 

§ 1.0 - Não será permitido o uso de 
vaSlos cujos modêlos não for.am aprova
dos pelo SeTviço de Fiscalizáção de Leite. 

§ 2. � Será permitida a venda de le,i
ue ,em ClaJrlros-uanques, de aluímnio ou 
aço inoxidável he,rmêticamente fechados, 
rig1oJ:\osamenue limpos, devidamente la
Criados com sêlos de chumbo, pelo pro
prietárilo ,e fisc'alizados pelos fiscais do 
Serviço de Fisoal.izaçãJo do Leite. 

Art. 35.° - Os v'asos para recebimento 
ou . transporte do Leite dos centros pro
' dutores para a cidade serão de: alumí
niJo, aço inoxidável ou ferro estanhado, 
com j unta 'embutida, com soldas nos 
ângulOS vivos, dev,endo os de transporte 
ter larg'a abertura e fêcho hermético da 
mesma substância que a do vaso e ofe
r,ecer garantilas contra . violação. 

Art. 36.° - O vlasilhame para trans
porte, conservação e ,entl'lega do lelit.e só 
poderá ser utilizado depois de perfeita
mente lav,adio te enxugado, metido em 
água ferv!enbe ou j auo de vapor, secado 
,e guardadO de modo que se não conta
mine com poeü·as. , 

§ 1 .0 :..- Essas oper,ações só se consi- ' 
deram válidas :Deitrus em estabelecimen
tos qu elesúe'jam de acôrdo com o arti
go 8.° dêste regulamento ; 

§ 2.° O vasilhame só pOd:erá ser re-
metido pail'a o centro produtor quan
do submetido lalO tl,a;tamento supra ci
tado. 

Art. 37.° - O proCl€'sso de fechamento 
hermético e inviJolável, aplicável ao va
silhame para ,entl'lega aJO consumo, será 
escolhido re dete:rminado peJo SETViço de 
FÍlscaliz;ação de Leite. 

PaTágr,afo único - Todo o vasilhame 
destinado à v,enda le entrega do leite de
v'e'rá teT IillS medidas eXiat.aJs do sistema 
métric!Q decimal SEndo proibida a s.na 
utilização para outros fins, assim como 
o emprêg1o die v,asos de m,edidas inter
mediárias. 

FELCTIANO 

DA VENDA DO LEITE 

Art. 38.° - Sob a simples designação 
die "1eitJe" ,só é permitido vender e dar 
aiO Clonsumo Leite de vaca.  

Parágl'lrufo único - O que' proceder de 
outrlOS ànimais, além de estail' sujeito às 
'exlJgenCÍras dêste regulamlento, de'verá 
ter, no ' valsilbrame, a indiclação pr,ecisa de 
sua origien:n. 

Art. 39.° - O leite para .o consumo 
será c1'assificiado 'em : 

ia)  - Leite Tipo "A" 
b) - Leite Tipo "B" 
c) - Leliue T1po "C" 
d) - Le,ite CRÚ. 
§ 1 .0 - Será considerado l eite Tipo 

"A" : 
1 )  - Aque1e plioveni!enue de Granj a 

lJeiteira ou Fiazenda Leitei:ra que manter 
um ,selrviç'o de aJssistênciá veterinárin 
constante do parágr:a:fo segundo do ar
tig10 segundo dêste regulramento. 

2 )  - !aquele que fôr, n a  Granjn Lei
teilia produw'l'Ia, benefic1ado com máxi
mo de 30 minutos :alPÓS a ord-enha ; 

3 )  aquel<e que fôr dado ao consumo 
com máximo de 5 ,a 6 nOlias de ordenha ; 
ra uma temperatura mínima de 5,° C. e 
máxima die 1 0° C.  

4) - 'aquele qÚJe fôr dado ,ao consumo 
em frascos de vidro com fêcho hermé
tico !e que dê ga:l'antilas di€' inviolabili
dade. 

5) - aquele que estiv,er enquadrado 
nlOIS Índic,es abaixo : 
Matéria gorda . .  _ . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5% 
ExtI'1ato sêco dJelsengordul'ado . .  ' 8 ,7% 
La:ctoSle :anídrica . . . : . . . . . . . . . .  4,3 % 
AcidJez lem gráus Dornic . . . . . .  15 a 20 
Densidrude a 1 5° centigrados 1 .028 a 1 .033 
Bactér�a:s nãJo patogênicas, -má-

ximo por cc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . 000 
6 )  - ;aquel,e pl'loven1ente de Granjn.� 

Modê10 construídrus de acôrdo c'Om 'O Re
gul'amento de InspeçãJo Flederal ou Fs - . 
tadual e de acôrdo com ,c.l,S instrucóps 
expedklas pelo Serviço de Fiscaliz�ção 
Qe Leite 

§ 2 .0 - Será considerado lre,ite Tipo 
"B" : 

1) - aquele que provier de usina be
neficiadora. E fôr vendido e m  frasco;') 
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de vidl'lo ; com fêcho hermético ap.rova- . 

do pe10 S. F. L.  
2 )  - que 'apreSlentar .o seguinte ín

dic:e de análisre : 
Matéria gorda . . . . . .  , .  3 ,5 %  ou m ai s  
Extrato sêco . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .  12 ,2 % 
Extr,ato sêco desengordurado . . .  8,7 % 
Acidez Dornic . . . . . . . . . . . . . .  15 a 20° 
Densidade a 1 5° C. . . . . . . 1 .028 a 1 .033 

3) - aquel,e que fôr benefidado com 
um máximo de 3 hora,s após a ordenha ; 

4) - aquele que fôr dado ' ao consu
mo com um máximo de 5 a 6 horas após 
a ordenha ; 

5) aquelle de Grnnj-a que não tiver 
3,5 % no míIllirno de gordura .  

§ 3.° Será considerado lleite Tipo 
"C" : 

1 )  - Aque,Le prov.eniente de usina be
nleficiadora ou granj<a e qU!e estiver com 
o seguinte ín,diCJe : ' 
Matér,1Ja gorda . . . . . . 3 ,0% no mlnlmo 
Extrato sêco . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,5 % 
Extrato sêco delSlengordurado , . . 8,5 % 
Acidez Dornic . . . . _ . . .  . . . . . . .  15 a 20° 
Densidad:e a 1 5° centigDátdos 1 .028 a 1 .033 

2) - que fôr dado ao consumo com 
mais dJe 5 horas após a ordenha; 

3 )  aquell8' que devidamente benefi-
ciado fôr distribuido -em cwrr'os-tanque, 
devidamente flechado com sêlos de 
chumbo. 

§ 4.° ) Será permitida a v,enda de leite 
CRÚ qaund:o s'atisfizer as sleguintes con
dições:  

1)  - Quando proveniJente de Granja 
lJeitehia nu Fa218ndJa que cumprir com o 
parágrafo ,s,egulUdo do ,artigo sre,o'undo 
Ciêste r'egulamento ; 

I:> 

2 )  - ' quando dado aiO COl1lSJUmo com 
o máximo de 6 horas após ordenhado ;  
. 3 )  - quando, além dos dispositivos 
dêste regul,amento, fôr wmdidlo com o 
mínimo d:e 5° C e o máximo de 10° C de 
temtp e,r.a trura; 

4) - quando entl'legue em carros-tan
que hermêtic1alInJente fechados re selados ; 

5 )  - quando identificado com o l�
trleir'O LEITE CRÚ. 

Art. 40.° - O 1e1<11e com menos de 
3,0% de gc)(rdur,a só pOderá ser 'vendido 
com ·a declra!l'iação de leite "Magro". 

§ 1 .0 - Se a perClentagem baixar de 
2,1  % de g.ordura só podell'á ser vendido 
com la declaração de "Des'lln-tado" . 

§ 2.° Se o lJei1:ie tiv,er mais de 4,0 % 
de gordulia pnderá sl'le r.otullado com a 
dedaraç'ãio de lle�te "Gordo" . 

Art. 41.° - Se'rá consideil.�ado frauda
do o 1eiúe que não estiv1er sem as devi
das decllaa.·laçÕ'es de que tntta Os arti
gos 40 e 41.  

Art. 42.° -' O l'eiue pasteurizado de
v,erá S1eif dad:o ao c onsumlo com um má
ximo de 24 hor:as após pas,te,urizad'O. 

Art. 43.° - Nals leiterias só é permiti
de v,ender ou dar :aJO consumo: 

1 )  - o l:eloe que tiver srido analisado, 
beneficiado ,e acondic�onado de I acôrdo 
c om êste regulamento. 

2) - o que tiver sido conservado com 
a tempeTlatura inferiQ[" .a 1 5° C.,  salvo 
quando sre delsrtinar ao consumo quente 
que deverá SreT mantido 'em temperatu
ra supe'rior a 60° C. 

DA C ONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 

Art. 44.° Todo o l e'i,te guardado na,s 
usinas heneficiardoras será conservado 
em câms,ras frignríficas, a temperatu
ra nunca infrerior a 1 0° C.  

Art. 45.° - O transporte para distri
buição a domicílio far-s;8-á em veícu
los de modêl!Os aprovados p elo Serviço 
de Fisclalização do Lerite, sendo condicãio 
essencial que of.el'eçam bom ' meio - de 
QOllisE!rvação do produto quanto à tem
peraturn. 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 46.° Aos que infrigirem os dis-
positivos do preiSlentJe regUl,amento se
rão aplicada,s as seguintes penalidades : 

§ 1 .0 - Multa de Cr$ 200,00 ( duzen
torS cru21eÍTos) dJobI'1ada na l'Ieincidência 
aios l'Iesponsáve1s pelo e'stabele'cimento 
onde os funcionários do Selrvico de Fis
caüzação de Leite veriflcareni'; 

a) - de'S1obediência às eXigências de 
úrdem sanitár1a daIS autoridadJes sanitá
riJas; arvoredoleite.orgdigitalizado por
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b) - intúito ma.uifesto de burla.r ou 
emb3!r'aç'ail.' a ação das a:urtoridades fis
ealizadoil.'as. 

§ 2.0 - Multa de Or$ 500,00 (quinhen
tos cruzeir os) , dobrada na rteinci�ência, 
aos que : 

a) - fraudar/em ou mam.:dar1êm frau
dar Leite destiruado à alilThentação hu
Di ana; 

b) - subiÜlrnail�em ou tentarem su
bornar, us'ar de viJolênciJa contra qual
quer funcionár10 da nsc:alização qua;ll
do em ,eXieTcÍcio de suas funções ; 

Art. 47.° - OabeTá as seguintes pe
nalidades ao vcndledor ambulante ou 
leiteiro :  

a) - Na pl'imeü'a falt,a, por fraude 
de aguagem ou outria aJdulteTação! do 
leite de consumo, adv,eTtênda com co
municação a'O SiG U pa,trão se fôr ' empre 
grudo ou a o  mlesmo, s e  fôr particular : 

b) - Multa de duzentos cruzeiros 
( 200,00 ) ,  dobrada na r,eincidênc1a, quan
do for 'apanhadO em flagrante adulte
rando o prroduto ou quando usar de vio
lência, subornar ou bentar subornar o 
funcionáriJo ,encan'egado da fiscalização ; 

c) - cassação de sua matrícula e car
teLlia de identificação, visada pelo Ser
viço de Fiscalizaç'ão de Leite, quando 
reincidir na falta de fraude,  subnrno, 
ou violência, contra a pessoa do fun
cionárilo fiscalizadoil.'. 

Art. 48.° - Apurada a r,esponlSlabili
dadJe do funcionário nas infraç'Ões por 
subôrno, Sierão a.plic:adas a,s Sleguintes 
penailidad.'es : 

a) - Suspensão eLe 15 a 30 dias S8 
por qualquer modo contribuir ou faci
litail.' a ação eLo subôrno ; 

b) - dJemissão a bem do SETViço pú
blico, Sle fôr provada , a cOI1Slecução do 
subôrno. 

Art. 49.° - O infrator uma vez mul
tadlO "be'rá quar1enta e oito (48)  horas 
para efetua,r o pagamento da multa e 
>6'xibiil.' ao ,enearr1egado da: ttscalização o 
talão de l'Iecebimento dia importância 
oorrlespondente feita ,em repaTtição mu
nicipal competente, sem o que não po
derá vendeT ou tl'laniSlportar o produto. 

§ 1 .0 - A !8,)utorridla.dle que . lla'Vri8!r a mul
ta deverá extraí-la lem três ( 3 )  vias, 

de-scrévendo a infração com minúcia� . 
A prin1Jeilra via s,8rá entliegue aJO infra
tor, a Slegunda lao Serviço de Fis'caliza
ÇãiO de Leit!e e 'a uerceu"'a constituirá o 
canhoto do próprio talão. 

§ 2.° O auto s!e:rá assin:ado pela au-
toridade que verificar a infraçãü, e, Siem
pl'le qu-e possível, pelos infTato e duas 
testemunhas. 

Art. 50.° A aplicação ,da-s , penas de 
que trata o pr:eElente c apítulo não is!en
ta o infrator dias rlBrsponsabilidades cri
minais qUE' no caso couber. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TANSITÓRIAS 

Art. 51.° - O leite proveniente das 
Granj as Modêlo, instaladas no Municí · 
pio de Juiz d� Fora, poderá SI8l' vendido 
crú, dSlede qUE' pl'leencha as oondições 
previstas nesrte reguLamento. 

Art. 52.° - Nenhuma ustÍna de b ene
fidamento ' poderá l1Iegar-sle a reereber o 
leite de qulaquer pl'ocedência, salvo s'e 
o produto n�io plieencher as condições 
l�egulamentalies, o que só pOderá se,r j ul
gRdo pela autoridade Hsc.alizadora e sa
nitária. 

Art. 53.° - As despezrus de manuten
ção 8' instalação de laboraltórios de aná
lises cOlTlerão por conta do proprilf;tário 
do estabelecim,ento. 

Art. 54.° - As vistmias r,equisitadas 
p.elos inner,essadlOs Slerão por êles custea
das. 

Art. 55.° - Dentro de 30 dilas a con
tar do início do funcionamento da USJi
na 'Ou usinas beneficirudoras, bem como 
da,s Gr,anjas Letteiil.'as, ou estabel,eci
mentos rura,is de onde pliovier o leite 
paria o c onsumo da cid8!de deverão te:r 
requisitado vistoria no Serviço d e  Fis
calização do Leite, se'm o que não será 
permitido 'O l'Ieoebimento dto produto para 
beneficirumento, nem a venda na cidade. 

Art. 56.° O comércio ambulante 
€' a entrlega eLo leite a domicílio só po
deTão Sleil.' feitos por indivíduos devida
l'l1Jente matriculados e portadores de car
teill'a d!e idlentict:icação fO!rnieeida pela De
leg'3Jcta Sanitária Regional e visada p elo 
Scrviç'o . c]e FiscaH2Jação de Leite 

Art. 57.° - O Selrviço de Fiscalizacão 
de Leite podreil.'á, q1lJ3Jndlo reoe'ber dJen-éin-
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-de vidvo ; com fêcho hermétiClo aprova
do pelo '8. F. L. 

2) que 'rupre.Slenta;r o seguinte Ín-
dice d1e análise : 
Matéria gorda . . . . . . . . . 3 ,5% ou m ai s  
Extrato sêco . . . . . . . . . . . . . . , . . . .  12,2 % 
Extr,at.o sêco dersengordurado . . .  8,7 % 
Acidez Dormc . . . . . . . . . . . . . . 15 a 20° 
Densidade a 1 5° C. . . . . . .  1 .028 a 1 .033 

3) - aque�e que fôr beneficiado com 
u m  máximo de 3 noras após a ordenha ; 

4) aquele que fôr dado ao consu-
mo com um máximo de 5 a 6 horas após 
a ordenha ; 

5) aquellE' de GranJa que não tiver 
3,5% no �nimo de gordura. 

§ 3 .° - Será Clonstderado lleite Tipo 
"O " : 

1 )  - AqueLe prov.eniente de usina be
TIleficiadom ou granj<a e que estiver com 
o seguinte índic.re : 
MatériJa gClQ'da . . . . . .  3,0 % no mlnlmo 
Extrato sêco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 , 5 %  
Extrato sêco de,Steng'oTdurado . . .  8,5 % 
Acidez Dornic . . . . . . . . . . . . . . 15 a 20° 
D ensidade a 15° centigmJc10s 1 .028 a 1 .033 

2) que fôr dado ao consumo com 
mais c1e 5 hÓiJ.'a.s após a ordenha ; 

3) - aquel,e que devidamente b2nefi
ciado fôr distribuido em CMTos-tanqne, 
devidamente f,echado c om sêlos de 
chumbo. 

§ 4.°) - Se.rá pe'rmitic1a a venda de leite 
CRÚ qaundo satisfiZler as sleguintes con
dições : 

1 )  - Quando provenÍlente de Granja 
IJeiteilia ou Fazendla que cumprir com o 
parágrafO Stegull1Clo elo ,artigo segundo 
dêste r1e.gulamento ; 

2) - quando dado aio eonSlUmo com 
' o  máximo de 6 horas após ordenhado ; 

3) - quando, além d10s disp OSitivos 
dêste reguI,amento, fôr v.endidto com o 
mínimo de 5° C e o máximo die 1 0° C d e  

. tempe,r,atUil.'a; 
4) - quando entvegue em carros-tan

que hermêtic'8J1lllente fechados r8' selados ; 
5) - quando identific8Jdo com o le

treiro LEITE CRú. 
Art. 40.° - O 1e�te com menos de 

3,0 % di? gordur,a só pOderá ser vendido 
ClOro ,a dleclail.'iação de leite "Magro". · 

§ 1 .0 - Se a p ell'Clentagem baixar d e  
2 , 1  % d e  gordura Só  pode!rá Sler vendido 
oom !a die.claração de "Desnatado".  

§ 2 .° - Se o lJeite tiver mais de 4,0 % 
de gordU1ia pOdeTá Slve rotul1ado · com a 
ded!8Jraç'ãJo de lled.te "Gordo". 

Art. 4 1 .° Será c'Ünsider.3Jdo fraud:a- I 

do 'O 1eite que não ,estiv1er sem as devi
das dJecllaa."açÕ'e'S dte que trlata Os artj 
g\OS 40 e 41.  

Art. 42.° - O loeitJe pasteurizado de
v,erá Slelf dado aIO Co.l1!SUmiO com um má
ximo de 24 hOrtias após pasteurizadO. 

Art. 43.° - Nas leiterias só é permiti
de v,endier ou dar 3;0 consumo : 

1 )  - o leite que tive[' sido analisad o, 
beneficiado e acoudicÍlonado de acôrdo 
com êsbe regulamento. 

2) - o que tiver sido c'Ünservado com 
a tempeTiatura infe,ri:or a 1 5° C.,  salvo 
quando se delSltinar ruo consumo .quente 
que deveil.'á s'er manttdo 'em temperatu
ra supei'ior a 60° C .  

D A  C ONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 

Art. 44.° - Todo o l e,i,te guardado 11'80,3 
usinas beneficiadoras será coooervado 
e m  câmar,as frigorrífic,as, a temperatu
ra nunca inf1er:iJor a 1 0° C.  

Art. 45.° - O tDansporte para distri
buição a domicílio far-se-á em veícu
los de modêlos aprovadlos pelQ Serviço 
de Fiscalização do Led.te, sendo C'ondicã;o 
essencial que of,el'eçam bom meJo

' 
dE' 

conlEl6!rvação do produto quanto à tem
peratura. 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 46.° � Aos que infrigirem os dis
positivos do ;prelSlerutJe l'egul3Jmento se
rão aplicad3Js as seguintes penalidad:es : 

§ 1 .0 Multa de Cr$ 200,00 (du2ien-
ta.s cnmeiil.'os) c]obI1ada na l'Ieincidência 
aos r'esponsáveilS pelo e,stabele'CÍmento 
onde os func�onáriJOIs do Seil.'viço de Fis
calizaçãJo de Led:ue veriftcarem; 

a) - de'Slobediência às e xigências de 
'ÚTdem sanitárta drus autoridrudles Sianitá
das; 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pago 28 MAIO / JUNHO FELCTIANO 

b) - intúito manifesto de burla.r ou 
emball'!aç'arr a ,ação das aurbo�ridades fis
calizadorras. 

§ 2 .0 _ Multa de Cr$ 500,00 ( quinhen

tos cruzeiros) , dobrada na l'Ieincidência, 

aos que : 
a) - fr'3Judariem ou maíl1dar1em frau

daJ.' lJeite destinado à aJ.imentação hu-
niana; 

b) - subornairlem ou tentarrem sp
bornar, us'aJ.' de violência contra qual
qUJer fundonári!o da , filsc:aliZ'ação quan
do em ,e�eTcício de suas funções ;  

Art. 47.° - Oabeifá las sleguintes pe
nalidades ao vendedor a,mbulante ou 
l'eiteiro : 

a) - Na primeira falta, prOl.' fr,aude 
de 'aguagem ou outrla adulteTação do 

leite de consumo, adv,e'rtênda eom co
nlUnlcação a'O seu patrão se fôr empre
gado ou ao mlesmo, s'

e fôr particular : 

b) - Multa de duzento's cruzertos 

( 200,00 ) , dobrada na n�incidênda, quan

do for 'apaíl1hado em flagrante adulte

rando o pifoduto ou quando uSlar de vio
lência, subornar ou tentar subornar o '  

funcionárillo ,encall'regado 
da fiscalização; 

c) - cassação de sua matrícula e car
tletrra de identificação, visada pelo Ser
vico de FiscalizaC'ão de Leite, quando 
reincidLr na falt� de fraude, suborno, 
ou violência, contra a pessoa do fun
donárÍlo fiscalizadorr. 

Art. 48.° - Apurada a r,espoll'S1abili
dade do funcLonádo nas infrações por 
subôrno, Sierão 3,iplicadas a;s seguintes 
penrrulidadJes : 

a )  _ suspeIlJSião de 15 a 30 dials se 
por qualque,r modo c.ontribuir ou fari
litarr a ação do subôrno ; 

b) - demissão a bem dlo Siervjço pú
blico, se fôr provada a cOThSlecução do 
subôrno. 

Art. 49.° - O infrator uma vez mul
tJa,do te'rá quar1enta e, oito (48) horas 
para efetUJar o pagamento da multa e 
,exibirr ao ,encarrr1egado da ftscalização o 
talão de I1eclebimento dia importância 
oorliespolJidente feita , em repa:rtição mu

nicipal competente', sem o 'que não po
derá vendeif 'Ou tl'ianlSiportar o produto. 

§ 1 .0 - A iamtoridadle que l,av'r,a,.r a mul
ta deverá extraí-la ,em três ( 3 )  vias, 

descrEvendo a infr.ação com minúcias . 
A primeirra via sle,rá entliegue aJO infra
tor, a segunda lao Se'rviço de Fisealiza
çãü de L:e,itle e 'a úerc.eix'a constituirá o 
canhoto do próprio talã.o. 

§ 2 .0 - O auto s'eTá assinado pela au
toridade que verifiear a infração, . e, Slem
pl'le que poslSÍviel, pelOS inf1rato e duas 
testemunhas. 

Art. 50.° -, A aplicação das penas de 
que trata .Q pr.eslente capítulo não isen
ta o infrator das D€<sponsabilidades cri

. mil1lais que' no caso coubeil'. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TANSITõRIAS 

Art. 5 1 .° - O leite provNüente das 
Graíl1jrus Modêlo, instaladas no Municí · 
pio de Juiz de FO!r'a, poderá sler vendido 
crú, dSlede qU6' ptli81encha, as Clondições 
previstas nesrte r.eguLamlento. 

Art. 52.° Nenhuma USllTIt:1 de bene-
ficiamento poderá IlJsgar-sle a recleber o 
leite de qulaquer pl'locedência, salvo se 
o produto não pl'leencher as condições 
l1egulamental'les, .o que só poderá seil' jul
gado peJ.a autoridade fi,scaUzadora e sa
nitária. 

Art. 53.° - -As despezaJs de manuten
ção 6' instalação de labol'laJtório'S de aná
Uses corr,erão por conta do propri:Etário 
do estabelecim,ento. 

Art. 54.° - As vtstOlrias r,equisitadas 
pelos inibel'lesSladols Slerão por êles custea
das. 

Art. 55.° - Dentro de 30 dLas a con
tar do início do funcionamento da usi
na 'Ou usin8Js benefichlidoras, bem como 
das Gr,anjas Leitein:as, ou e'stabel,eci
mentos rura,is de onde pl'lovier o leite 
pax1a o consumo da cidade deverão teif 
requisitado vistoria no Serviço de Fis
calização ' do Leit'e, se'm o que não será 
permitido 'O l1eoebimento dto produto para 
beneficirumel1lto, nem a venda na cidade. 

Art. 56.° - O comércio ambulante 
€ a entrlega dio leite a ' domicílio só po
derão Slel1' f.edtos por indivíduos devida
n1!ente maltriculados e portadores de car
te,ira de idenMficação forrnecida · pela De
legacia Sanitár,ia Regio:ual e visada pelo 
Serviço de F1scali:z;ação de Leite. 

Art. 0 57.° O Se'rviço de Fiscalização 
de Leite podeil'á, qU8Judlo receher dJenún-
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da ou quando julgar necessana, proce
dJell' a um'a vistori!a 111018 'e,stabe1ecimentos 
que fO�IlJeceil.'iem l'eite à cidade, seja qual 
fôr o local em que êles 816' achem. 

Art. '58.° - Parta que o parrticulaif pos
sa transportar lleite de . sua pliopriedac.e 
agrí�ola pllirla &eu oonsumo, será .obriga
do a matricular-se no Serviço de Fisca
li!Ziação de Lei,te. Só podeil'á transportar 
para s:eü consumo o máxmo de 5 (cin
co) ·litros. 

Parágrafo único - Aque}e que fôr en
contrado transportando leite sem ob
servar o que estabelJe:ce o art. ' 58.° será 
puntdo por tr,aIlJsportár l eite clandestino. 

Pfiefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
9 de março de 1955. 

ia) ADHEMAR R. A�.J"DRADE - Pre
feito Municipal. 

a) GILSON SALOMãO - Diretor da 
Divisão de Saúde 'e Assistência. 
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� � 
• ESPECIALIZAVOS EM REPRESENTAÇÃO. DISTRIBUIC.�O E � � IMPORTl\ ÇÃO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS , �  � RUA DAS FLORENTINAS, 229 RECIFE - PERNAMBUCO � 
� . END. J:'EL. IRCACIA � 
f.:::+: :+:<+:::+;,:+; :+;,:+: :+;<+;:.:+:::+;.:+;.:+;.:+:::+;.:+: :+;.:+;.:+:::+:::+;.:+:::+;.:+:::+:::+>:+;.:+:::+:,:+:::+:,:+:,:+;::+;':+:':+;':+;':+;':+;':+;.:+;.:+;.:+;.:+;.:+,.:.;,:.: :+: :+: ::+;.:+:::+::+:::+;.:+;.:+;.:t 
r·"·o'.' o�'«'."«�'." «'« '«�o '.oo.o o·"�;'«�'«Hoo«'Ao'.O'·Loo., 'Á '.0 ; '«;0 ,., OUO O.O ,." .' O.O O.O.O." .O,«.,.O ,.O ,."." .O,� 
I O M E L H O R  C O A L H O  E M  P Ó  . �  
l D E � 

i F A B R I C A Ç Ã O  D I N A M A R Q U � S A  �i 
I A' venda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria � 
� e em todas as casas do ramo � 
� � 
.. � I e l A .  F A ,B I O  B A S T O S ; 
!,,�:., RIO DE JANEIRO - Rua Teófilo Otoni, 81 ��.,'�,!,: 
: SÃO PAULO - Ru� Florêncio de Abreu, 828 � 

! BELO HORIZONTE - Rua Tupinambás, 364 � 
t PORTO ALEGRE - Rua Júlio de Castilho, 30 � 

;� ..... :, 
JUIZ DE FORA - Rua HaIfeld, 399 '

+.:�:.
"

'
.: : 

CURITIBA - Rua Dr. Murici, 536 
:+;.:+;.:+;':+;':+;,:+;':+;':+;':+;':+;":+;':+;':+;':+;,:.;,:+;,:+;,:+;,(+;,:+;,:+;,:+;,:+;,:.;,:+;,:+;:�.;:�.;::.;:�.;:�.;::.;:�.;::.;::.;::.:::.:::.�:.:,:+:<+::+;::+;,:+:::+:::+:::+:::+:,:+:,:+:,:+:,:+:::+:::+:::+:::+:::+:,:$ 
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&aatt; 
An.iversários de Felctianos: 

, Junho 
1.0 - Ary ' Av,elinO' de OaswO' .;..- Aluno 

da' 2.& sériLe do CIL� 
1.° - Plalmira GuimaxãJes CarvalhO' -

Técnica ,e-m Lacticínios. 
. 

3 - Miguel d(e OrurvMhO' F'aria · .,- .  Téc
nioo rem Lructiicínios. 

4 - José 'Domás (1a Silva, . (Cariocà) ' -
Amigo dos FELCTIANOS. . 

10 - Gildo SOlaTles P,er,eã.ra � . TécnicO' 
'em LactiCín1oo. 

14. - Lidiovlrul Ba.tista Lette - Técnico 
em Lacticinros. 

14 - Itamar F'erl'lejrJa de Morais � . Téc-� 
nico . em LacticÍnios. 

17 - José OrurVialho - Técnico em Lac"; 
, tilCÍmos. 

18 - José Mrur1nho P. Mesquita Neves 
-Técnico �m Lacti:clni'Óls., 

20 - Dl'. Osnra.r Fernandes LeitãO' -
Engenheiro le Técnico em LatiCÍ
nios, Prof. da FELCT. , da Cadeira 
de Mecânica ,e Instalações. 

23 - BeneditO' Nogueira - Técnico em 
Lacticínios. Pl"O'fessou."-:-Assistente da 
Cadeira de' TecnO'log]a Especial. 

26 - ' Oarlüs dfe 'Carvalho Salgado ' 

TécnJico 'em Lacticíntos. ' 
26 - Hermann MO'reã.ra

' 
de . Albuquer

que - TécnicO' lem LacticÍnios da 
DIPOA., Seu:VindO' na l. R. de p'er
nambuco. 

SR. OTTO FRENSEL 
O cliJa 27 de junhO' assmala a data 

naltaJícia dO' .' 8r. OtÚO' , Frlenlslel, Felctiano, 
patrO'nO' dO' D. A. dO' F. E. L. C. T. Para
béns dO' FELCTIANO e da .

' ,direção da 
Escola. 
28 - Paulo Mendíes ,de' Rezendle .;..- . Téc- , , 

nicO' ,em LacticiniOO. 
29 - PléctrlO : Cruzew6, � F�ncionáriO' da 

Admirnswação " dá; ' FFELCT. 
FESTA ' DO ,CALOURO 

, Nü .  '4ia ,. ,.1.9 .de, ;,:a.pril . 1'I6,aJj.zq'll-:-s,e a, ,J a 
tradiciO'nal "FESTA DO CALOURO". Es-

peCÜÜJl1.ente 
.
. convidãcL(), ""eLO' da RiO':' dc, 

Jia�mO', ·. . ,abomp8inhaJêto 'd,e -s�a. :. Exm·:f 
SE:'nhoba; o. �;: ot'Q() :Fve:n�efí ]'1atr�nO' do ' 
DiJretórilO . ACJaClênú:c;() ":d�:.�E:L�r:ç :� e Re.,. 
dátor,...PrO'prletáriO' dlO>; BOLETIM ' 'DO : 
LEITE. 

. . . ... . . . .. ,.:; " . .. . . • 
'tO' · ..•. al1nÔçO' e�#��râ.tni: :Í>��se!ltes; .···.·elk 

tre out�as . %  pe�s()91��ê1�(]�s;, · o ;�r. · ()tt.§ 
Fr'e:nseI ' '8: .... ê�ll11(}l"�L ·.� .•. ?��j()r: l\'li(}rr:lsón: e. 
8e11h,?r�" O' Depn�eftt{i�te",dO' . '�r:. �O'rn��) 1 

· dranue· · dO' . ·  .•. �� O
.
B. e' �.�:' I>rO':féssôres · . da 

F�ELCT ie . arriigr� ·dos; es,tudantes. 
O.·· t'b�t!�niq;': clOS

·
câl��os;,: ak " pel�da��'

:: 

'e o brui1e . ilQl"am lOtttt,8is tal1tl:iJs atr:açÕéS ;,' 
. da. FES.TA DO CALOURO. ' .;� ;  ',. < :.. '" 

Quartanistas da •. ' E·sCQl� . ·· S"periol�" 
Veterinária . . da Ui1iversidáde R�rál 
Minas Gerais� ' 

A.companhad;b.s ... do ; Prof . . .. Dr, . ,Fr:O'de; 
Ma.dtsen� da Ca,<iei,ra. de: r.reciiglO'gt{i 8 Ins� 
peçãJO' de �eite .e' . Deriv:adO's d'a EscO'la 
Superior de V,e11ermárlâ 'da .

' tTniVíersida-,;> . 
de' RU1'1al dé MinaJS Oerais . f�?ler� um 
prO'Viei11osO' estágiO', l'lJa ·FELQT� : OS .. alll
nos da 4. & s�r]e. dO' IIefleridtO', ,estabelecd;., 
mentO', de- 23 la. 27 de 'rupru. 

Durant� uma semana, os estudantes 
PedrO' xaviJer Lopes, ArmandO' José .dos 
Santos, Eudes JunqUJeira Muniz, . . José 
Alrex:andre Ple1'1e1ra, Edil'pJar SO'uzla OO'utO', 
José Amir RibeiJrO', Antôn�O' Luchesi . 4n':- ' 
tônio . GaxbáciO', Thompson Bézerra1oar,:" 
nei'l1O' ,� Luiz OcuaviO' .Virgulino .dJe Miet;t:-. cl!O'nça, :a.ssi�dos peLO' Dr.· FrO'de MadSieri 

· a:ssistirllm �àulia� teórd.�aJs ' íe pr�tiJcas' �ô�: 
bre fabricaçãO' , de , queijo, . 1éites des:tlÍ� 
dTauadJ.os, !anáUs.es d�

. ;vO'rtiÍ11Ja e l'Visit��n1 , 
a fabrica . de 1eite ;e� pÓ Estrê1a Bljarii&i. 
e a Fazend:a da Flo!'!esta� " .  

. 

HISASHÍ NAG1l.TA 
/ " , , \  

EncOl1trá-sie, talllbél11� � eS��iando n�� " 
F:mLC,!" o Sr. Hisas� . Na�ata· natural 
dO' . cTaPão. 'Dén�O'< ç��a;c1rO' a E�cola �u .. :t:eJjjor . �e A�O'l1l0m!i�\d-{\!ÓquID, . .  
l�zando-'S8: , )e.m

. 
.... :fl�niellitaçõe's" O' . . '. ,Sr�' 

Hisashl Na�u� :���stO'll O' desejQ " 
· fazer . um � estãgio: !)]� F:mLCT. a filn 
]amiliaxiz!U".-se �ol11. J�" pl:O'CeSSOS . de 
brioação" de . 1acti�jnios . adl()tá..dO's·· nO' sil: . ' .' " " f " ' "  ," ", 

Esp.e��JJ?J� qtle 'sej�Ú 
�st�d� ,e,l1!fJre nqs. ' ' 
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VI SEMANA DO LACTICISTA 

De 11 a 16 de j ulhO' de 1955 a Fábrica
Escol'a de Lacticínlos "Cândido Tostes" 

, fará I1eoaliza,r a VI SEMANA DO LAC
TICINISTA. 

Numeflosrus a;utodda;df.'s 'estaduais e fe
deriais, técnicos ( agrônO'mO's, veterinários 
e lacticinistas) têm sido convidados a 
fim de que os Srs. Industriais de Lacti
cín�os possa,m trO'car idéi:as sôbre pro
duçãO' ,e industrtalizaçãJO' do l<eite, regu
lamentO's sanitários e industriais, etc. 

CO'nferências, aul,as práticas, visitas 
às :1la2íendas de criJaçãO' de gado leiteirO' 
t' muito� outros ,assuntos que a próxima 
Semana dO' LacticiniSJta tenha um cará
ter útil, a fim de que O' Industrioal de 
LacticínlJO'S sinta a necessidade de vO'l
tal' à FELCT, cada anO', prura tomar co
nhecimentO' daIS novtdadif.s sôbr,e a in
dústrta, sôbfle O' que f'az nas esferas ofi-

===== 

ciais, bem comO' sôbre O' ensino na 
FELCT. 

A Esc'ola 8sper:a maÍ.aT êxito, êste anO', 
e aguairdia OIS SDS. Industri:ais, com en
tustasmO', 1embrando que a ErscO'la é co
mO' se fôssle' um prolongamentO' de sua , 
casa. 

i\'LDO REMOTTI 

Acha-se estagiandO' na FELCT O' Sr. 
AldO' Re'mO'tti, ·estudante arg'entino, qm. 
veiO' cO'nhecer nOlssa indústrta de lacticí
nios e O'S métodos de ensinO' a;dotados na 
FELCT. 

PessO'a muitO' estimada pelos Felc
ttanos, desej amos que o novo compa
nheLrO' se sinta 'a vontade entl'e os seus 
colteg'aJs br'asHeh�o:s e 'aprO'veite o máximO' 
que pude<!' nesta curta temporada entre 
nós.  

r"""· ·' ·, ·, · ·, ·" ·,·· · · · · · ,·"'''''''·,�'��·''· ·,,·,·;:::·�:::�:::;::"·::�;�:;::·"1 � . 

;��,' Marca AZUL (forte) 

.• � Marea VERMELHO ( extro forte) . 

� E USO CASEIRO � 
� � 
� Coalho em paCJtiIhas � 
� D (concentrado) � 
� " K  " (extra concentrado) � 

.:�,:'�:'.' 
Também LíQUIDO � 

;.. 
em VIDROS de 850 C. C. � 

I C i a . �O��i� � °IlldÚ�� stos '!:",'�:;t •. ":. � Ru::. Teófilo Otoni, 81- R�o de Jane�ro '; � Rua Florêncio de Abreu, 828 - São Paulo 
" Rua Tupinambás, 364 - Belo Horizonte � 
Z Av. Júlio de Castilho,  30 - Pôrto A!el!re :,�,

: . . ,
:
.: 

:,>:,: 
Rua Halfeld, 399 Juiz de Fora 

'" ;.. 
Rua D::-. Murici, 538 - CURITIBA � 

!�::.�::.�::.�::.�.:.:::.:.:.x.x.x.:::.;.:.;.:.;.:.::".;,:.;,:.;::.;,:.;.:.;:�.>�.;.:.; :.;':.;<.>:.;·:.;�.;::.>:.;::.;{.7.�':.�':.�':.�':.�·:.�':.�':.�':.�':.�.:.�':.�':.�':.�::.�::.:::.�::.:::.:::.:::.:::.:::.:1, 
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.�.; :+; :+;:+):+; :+: :+::.; :+; :+; :+; :+; : .. ; :+; :.; :.;:.; :.; :.::+; :+; :+;:+: :.; :.; :+: :.: :+; :+::+::+; :+::+:.:+::+: :+::+:.:+:.:+;:+::+::+;:+::+::+::+::+::+::+;::+;::+;::+;::+;::+;::.;;,+;;,+;.,+;:: ::�:.�,!,... SENHOR INDUSTRIAL DE LACTICíNIOS 

... �,�.j,':. : Para o bom êxito de sua produção, use os : : 
� " PRODUTOS MACALÉ " � i Corante para queijo e manteiga. Soluções para análise de i 

leite e derivados 
DISTRIBUIDORES : O ito Frellsel 

Cia. Fábio Bastos, Comércio e Illdústria. 

E. MARINHO S. Á. 

:,:�::,:.. Máquinas e Aparelhos para Usinas de Leite e Fábrica .de Laticínios ;:,�: •. :.;:' : Material para Laboratórios e Vasilhame para Leite : 

. 1  
Máquinas e:�:i�;;:�:,�OlI:�����as e Lavoura 

I � B E L O  H O R I Z O N T E  - Minas Gerais � 
� � �;::+:::+;<+::+::+::+::+:.:+::+::+:::+:<+::+:.:+;::+:::.:::+:::+;::+;::+;::+;::+;::+:::+:::+;::+;::+;::+;::+;::+;::+.(+::+;:+;.:+:::+�:+; :+::+; :.;:+; :::+':':.��:�;::+;<+>:+;:.::+::+>:+�:+;::.;:[.;,� .. �/� 
r'··��:··;:iiiI (;�·;;i(;���iI-';";"�"ii�;ii: '· · �� ·'····� ··· '·· '·· ···'·· '·· ·� ··· ··· ··· 1 

i }7INGMA & CIA ! � "- . . � I m ! F ABRICAN�! �� :�tdEoRI�R
e 
�O:�HO FRISIA 

I � (Marca Registrada) � I Único premiado com 10 medalhas de ouro 
I � MANTIQUEIRA -:- E. F. C. B. -: - MINAS GERAIS it 

FABRICA E ESCRITóRIO : RIO DE JANEIRO 
MANTIQUEIRA - E. F. C. B. Caixa Postal, 342 

MINAS GERAIS 
SÃO PAULO 

Correspondência : Caixa Postal, 3191 
Caixa Po!:)tal, 26 

SANTOS DUMONT PELOTAS - R. G. do Sul 
MINAS GERAIS " Caixa Postal, 191 . 

À venda em tôda !lorte. Peçam amostras gratis aos representantes 
ou diretamente aos fabricantes. 

� Criadores de bovinos da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree. : I puros por cruza, etc. : 
:,+;:,.;::+;:�.;::+;::.;::+;.:+;<.;<.:<+;<.:<+;<+;-:+;::+:::+;.:+;-:+:-:+:-:+:.,+;-:+:-:+;-:+;::+:-:+:-:.;,+:-,+;.,.;-:+; ::+;::+;-:+;:+;:+:<+;:.;::+;:+;:+:::+>:+:<+:<+;::.;::.;. ;+x+:-:+�:.x+:-:+:-:+;-:+:·:+;.:+, 
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