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Fábrica e l�efol"ma de Máquinas palia 

Lacticínios 

. Batóedeiras de aco inoxidável e de madeira. '" 

Cravadeiras· - Depósitos - Tanqu.es - etcI 

FÁBRICA : 

Avenida .. dos Andradas, 1015 - Fone 5553 
JUIZ DE FORA - Minas Gerais 

XVII.n SEMANA DO LACTICINISTA - a) Hasteamento dos Pavilhões Nacional e Estadual. - b) Solenidade de , 
instalação dos trabalhos: abertura da sessão pelo Diretor do Instituto: Dr. Homero Duarte Corrêa Barbosa. 
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XVII.a Semana do Lacticinista 
(4 a8 de .julho de 1966) 

Dia ,4 - Segunda-feira 

8:00 hs. - Missa na Igreja de Santa Tere
zinha. 

9:00 hs. Hasteamento dos pavilhões na
cional  e estadual. 

1 0:00 hs. - Sessão de instalação dos tra
balho. 

y" - Discurso do Diretor do I LCT. 
'. !' - Discurso do S. Otto Frensel (lido). 

1 4:00 " - Dr. Cid M. Steh ling : Aparelhos 
de pasteurização de curta dura
ção, normas e coritrôle. 

X 15 :00 " - Otto Fren�el - Seleçõe� lactici-
) n:Gtas mu,ndiais : 1 3.a série (lido). 

Das 8:00 às 1 5:30 hs. - Demonstração de 
fabricação de queijos. 

h 
'} r� (�. 

Dia 5 - Têrça-feira 

9:00 hs. - Dr. Enos Vital Brasil : Aspectos 
geo-econômicos relativos ao lei
te "in natura".  

Das 1 0:00 às 12 :00 horas - Discussões em 
tôrno da palestra do Dr. Enos 
Vital Brazil. 

1 4:00 hs. - Dr. Ernesto Aichinger: Hábitos e 
Tabus Alimentares. 

" 1 5  :00 hs. - Dr. Amleto Mosci : Febre aftosa. '" 
Das 8:00 às 1 5:30 hs. - Demonstracão de 

preparo de creme e fabricação 
de manteiga. 

Dia 6 - Quarta-feira 

9:00 hs. - Armando Roberto Pasqual : O 
) , �rc;>wess

d
o d

R
a. In

G
dústr·

d
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d
e L

S
ac

l
-

hClnlOS o 10 ran e o u , 
nos últimos anos. 

1 0:00 " - Bruno Christensen : Aquisição de 
aparelhos para a indústria de 
lacticínios. 

1 4:00 " - Pautilha Guimarães : A ABCAR' e , d >. seu programa e extensão n'o 
setor de lacticínios. 

' 

1 5:00 " - Dr. Evandro Dantas : Tratamento 
da água de caldeira. 

Das 8 :00 às 1 5  :00: Demonstracão de fabri
cação de doce de léite e ferm, en
to láctico. 

Dia 7 - Quinta-feira 

' 9:00 hs. - Dr. Francisco Amara l  Rogick: 
y Doenças transmissíveis ao ho-I "  mem pelo leite. ' . .  ' 

1 0:00 " - D r. Roy Stein : Julgamento de 
queii,os. Co" 

1 4:00 " - Bruno Chrisfensen : Das vanta
gens do técnico na indústria de 
lacticínios. 

1 5:00 " - Dr. Osvaldo Santiago : Padrões ); microbiológicos de a l imentos. 

1 6:00 " - Homenagem ao Dr. Rogério Ma
ranhão: Discursos do Prof. Eolo 
Albino de Souza, Dr. Amleto 
Mosci e Dr. Rogério Maranhão. 

Das 8 :00 às 1 5  :00 - Demonstraç60 de fabri
cação de queijos. 

Dia 8 - Sexta-feira 

9 :00 hs. - Dr. Ary Tavares : Influência do 
, isolamento nas câmaras frigorí-. ficas. 

1 0:00 " - Dr. Virgílio Pereira da Silva J r. :  
7- Liderança de emprêsa. 

1 4:00 " - Dr. Clóvis Batista do Nascimen
to : Nôvo conceito de combate 
às verminoses dos bezerros. 

1 5:00 " - Dr. Antônio Carlos Navarro : 
Generalidades sôbre o leite., 

' 1 6:00 " - Encerramento. 
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XVII.a Semana do Lacticinista 

Doenças' transmis.síveis ao homem 
'pelo lei�e 

Dr .. F. Ama'ral Rogick' 
P. D. A. São Paulo 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O, leite e derivados ,podem, em determinadas ,c0!ldições, �ransmi,tir 00 ·hom.em 'uma gra'f!de voCl·nedade de deenços. T'OI olimento de ar,lgem onimal, man'ipulado ou ,não ,pelo homem, ·e, 'em ,contato freqüente ·com os mais ,diverses ,tipos' de vO'sHhame, é muitas vêz·es· o,v·eíwlo 'de ogentes, infeccioses e parasitários, de toxi-'infecções, de texicoses .químicas, de subs
'tõncias hermonais, 'e, 'nãe muito ro roCl mente, . causa de manifestações ·alér.gicas. Sob o pento ,',' 'de vis-lo epidemiológico �a·1 problema é qparentement,e fáciL de,.ser 'cempreendido e resolvido, � bocterlolôgicomente é um 'capítulO' de grande :�j.inportáncia ;na 'p'.,!t<;>logia humana . e, ,na mai�:,da das vêzes, diflcll de 'ser solucionado. MUItos vêzes ·0 etielogi·a e o diognóstico ,dos do
. enças perma'necem obscuros,i'nsolúveis 'mesmo. O leite, alimento bõsico 'e de grande 'Valor 'nutritive, ,paro 'as · criança·s. especiolme;nte, é "o produtO'. 'normal, Ar·esco, .mt'egral orlu.ndo da ordenho comp.leto e ininterrupto de voCO's sodios� .(RIISPOA, 1953' 0 1 962). 'Derivodos ,d!lleite sã'o o 'creme, o monteigo,. o queijo,. os' leites , desidra.todos, 'as fari'nhas ·Iácteas 'e os 'Ieit·es fer-, mentados. . . ' , 

Sob o· ospecto ,'!l1icrobiológico o ,Iei.te,· >colhido 'nos mais 'rigeros·as cendições de IOssepsia, �.:, mesmo 'dentro da momo, 'não é produto 'estéril" (ROGICK et oi, 1 963). A .glândula mamária do onimat sadio 'alber.ga, 'em qu'Onlidade v,ar.iá- , . vel, .. um.-certo 'número de germes, :algumas' unidadês -a 1 0 000 por ml. O ,leite pasteur,izado, :produto·resultonte ,da ,ação hinômie temperafuro-tempó,' também lIião é isento de germes. Os derivados -apresentam microo,r. gonismos 'em 'número e ,natu.r;ez·a· variáveis, dependendo de 'leite; da higiene da 'manipulação e do ·tecnelegia dos diversos proçfutes. A quolidade dos derivades '.pren·de-se a muitos fatôres, sobres-

e derivados 
,saindo-se, ·entre êl·es as·· condições higiênico

sa·nitária,s do homem e ,de 10c·a·1 de f,abrica
ção, da tecnologia, da 'emb!ll?�em e .  da co�
servação ·adequada ,do. 'Iact.lclnlo r,ecem-fabr.l
cado ,(MELLO 'e ROGICK, 1940; ROGIGK, 1 942; 
ROGICK 'e -DIAS, 1959; 'ROGICK e DIAS, 1 961 ; 
ASRANT,ES FILHO, 1966) . 

,Pede-se, "pois ,.d�zer, de :maneira !::lera I, ·�ue 
a quali,dade do lelt·e ,e derivados 'esta estrel'ta'mente .relacion·ada ',com o 'sua produção e ·t·ecnologia, ,com ·0 saúde do homem e de onimal. l: .preciso haver uma vigilÔlnóa -constante, desde 'a ·erdenha do letle, ou obtenção do deriv·ado :oté o ·consumo do ·alimento. Isso 
porque, ? 'I'eile e os derivados. são �m 'exce
lente meio de cuHura paro mulfos mlcroorga'ni'smes, ,embera 'nem <todos êles (" Myc. ,1uber-' 'culosis", "Sr.ucel-I.a", vírus) 'cresçam nermalmente 'nesses meios, ·especialmenf.e quando sub
metidos à .refriger·ação. 

Os mkroorganismos .cefitidos 'no ,Ieit� são, os ,sapráfitas 'na sua maioria e 'os ,patóge.nos na su·a tota,lidade, destruídes pela past·eurlz·ação· ,há, porém, o possibilida.de '.de contaminação ',pesterier. Os derivados, .feitos com 'leite pasteurizadO', podem ser ·con'taminados ,duranl·e a su·a fabricação, manipulação ou conserv·ação. Porta'nto, 'n'a profilaxia 'das doenços tra-nsmi·ssíveis 00 ·homem pelo leite e derivados devem ser ebservados 'os mais rigorosos preceitos de higiene, ,de :aliment'ação e de ·contrôl,e sanitário. O problema !do contágiO' 'não é, ,no ·entanto, tão ·comum, e, muito menos a!armante. P<?t�f!cialmente, porém, sempr,e eXiste a ,pos,slbilldode, não ·r,emota, do homem, ,não só ·se ·contagiar, .i'ntoxicar-se ou 'aler,gis�r-s·e através dos produtos ,Iáctees como �ambem, sofrer 'envenenomentos ·or.iundos dos produtos metabólicos de certos microorgClnismos. 
As doenças ,transmissíveis 00 homem ·através do ,1·eHe ·e ,derivados apr.esentam ·certas >ca·racferí'sticas ,próprias: 'os ·casos >são ·confinados à mesma font·e; 'as 'epidemias são 'explosivas, Sôment·e adeeoem ·as.pessoas que consomem o . 'Iactidnio 'i'nqu,ina,do; es 'surt·os. ,aparecem ,com mais freqüênci,a ·nas localidádes <ln'de não há usina de pasteurização, e em conseqüência do éonsumo de ,derivados, fabrkados com ·Ieite cru ·contamina.do. . Os métodos diagnóstkos ,são mais epidemio'lógiCos que bacteriológiCOS, pois, 'nem sempre há tempo, e nem ,sempre é ,possível ,isolar-se o 

'agente ,responsável. ' 
l I  - HISTORIc:O '.' 

A primeira ·netificação ,comprovada' que':,o ,leite 'Poderio ser o veículo ·de d()enças foi feita por TAYLOR, -em 1 857, ,na' I,nglat·err.a: foram. 
.diagnostica,dos 13 casos de febr·e tifóide transmi.tidos pelo leite de vaca ,contaminado por uma jovem, 'l'·ecém-curada da sa·lmonelose. Pou-: -co ·atençãe foi dada às obs.ervações do médico 
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inglês; quando êle, mesmo .. .dez'�qnos opós, diag
nosticou um' surto' de rés.car.JahnCl ', 'em que o 
leHe ,era .oresp'onsável., 

Depois das pesquisas de, Vll. LEMIN, em 1 8�5; 
vários i nvestj gadores comprov·aralJ1 9 ,tronSffi'IS
sibilidode!da t.uberculose pelo ,Iêl�e. 

Nos EUA, ARMSTRONG e·PARRA:N, . 1 .927, 
catalogaram 791 ·surtos de doenças transmltlda's 
pele leite ocorridos de 1 881 0 1 927 . .o ;SER
VIÇOc AMERICANO DE SAúDE ·POStlCA, de 
1923 a 1941 ,registrou ·802 ,surtes. .",,' . No Sr.asil: 'Os estatísticos . \São ·incempletas 
e os casos ,de deenças ocomdos:encontr;al!lolse 
r.elâtados ·em ,uma ou outra 'revlsta medica. 

I I I  - DOENÇAS TRANSMISSIVEIS 

DALMUDE 1961 e .especialment,e KA:PLAN 
. et .01, 1 962, ,�ã<il m'ais deixam ·quqlquer sombra 
de dúvida sôbr·e o perigo do ,leite ,e dos de
rivados 'como vetores de doença's 'ao �omem. 

O ·Ieite/ ou qualquer um de . s!'lus derivados, 
. ode ser, pois, foco do cont�gle 100 .h,?m.em. 
bs leif.es .desi;draf.ados, dadq 'as .caraderl�tlcas 
peculi.ares de 'sua leonoloçpa, ,conserv.açao

, 
�e 

embala,gem são menos ,perigosos . ,A ,recon�tl
tuição doméstica ,do ,Iei�e -em .pó ,�ev.e ser r!:el-la 
.com água fervida eu filtrada, e'-:llan.::!o-se, '11 0 
medida '·do possív.el, ,tôda contammaç!l0 pos!e
rior' é ·recomendáv·el conserv·ar o leite 'recem 
preparQdo 'à 't·emperatur:a de 1 00C. . . 

Com o ·uso, qua·se u,nlversql, .da p:asteurlza
ção técrüoa 'a.Ji . ada aos malor�s ,e melh�res 

cuidados higiênicos da ,pr?duç?o! 'ao�eglme 
alimentar ,da latífera, '!l0 �dlag·nostlco e. � pro
filaxia das doença>s 'aO'lmalS ·e ·humanas! a sel�
ção .na fonte produtora, ,à ;t-ecnologla !Y'�lI.s 
·ava.nçada, 'ao tr�t,a:!"ento da agua, ,a pos.slbill
dade da tra'nsmlssao das ,doenças atr·aves do 
leite tende ,a diminuir (SOMM6R, 1938, FOS-
TER et 'aI, 1 957). 

, Se é lícito ·admitir-se .. tal fato '!l0s pOIses ,de
senvolvidos, o perigo olnda per�15te ,nes pa.lse,s 
pouco adiantados, cultural,soclal 'e econeml-
comente. . .' h I As 'doenç<ls ,tra'nsmlSSlvelS '!l0 ome.m pe o 
leif.e e derivades podem . provlr ;do 'aOlmal, do 
próprio homem ,e ,do. 'l!Ie!o .. amblente: . ,

_ 
Certos i,ofecções, ongmqrlO·s des . aOlmals, 500, 

diretament.e ·através do leite ,e derivados, ,trans
mitidas '00 homem. l: ,o caso ,d.a tuber. wl?se, 
.j:>araluberculose, brucelose, ,carbunculo, c<,>liba
ciloses,salmoneleses. el!l gera. I, . . Iepto;splrose, 
febre Q, aftosa, memnglte 'e��opera!. ,r<l.lya, ya
ríola toxoplasmose e ·0 toxHryf.ecçao es!afilo
cóci�a. O 'leite ·já v·em ·contammad.o do ubere, 
sendo pois, rrimàriamen.t.e! o 'a·nlmal doente 
o r·espcmsáv·e pelo ·contaglo �uma�o. . . Em outros ca'sos, o contágio da-se 'I!ldlr,e
tamente pelo ·a'nimal. q homem ,contt;J�.I:na 'a 
mama do ·animal, e o leite or,denhad�, la ,.�f,ec
todo, transmite 00 homem o ,agente ·mfeccI9so. 
Nesta categeria ·es·tão ·a escarlatmo, 'a ,dlf.te
·ria e as a'nginas 'em gerql. . • . 

Algumas infecções, 'or,lgmar:las de '�omem, 
sãO' diretamente 'através do ,leite ,e derlv�des, 
<tra�smitidas ao hom�m. N�e. grupo :estao a 
.tuberculese, 'escarl,ahna, ,difteria, ·a·ngln:as 'em 
geral tifo par.atifo, ·salmoneles� 'em .gero I, 
shigeíose, �colibacilese, ga�tr?en!*,:mtes em _gr;,r·al, disenterias em . gerql, . dlprrel·a de ver.ao , 
peliomieli!e, hepahte infeCCiosa 'e amebl,a,se. 

O 'Ieite ,não 'vem ·contami·nado do úbere; ,o ho
mem i,nqui'na, -o predute de,pc:is. da ordehha;e .. 
é ,o ,elemento 'huma.no, primariamente, o"'res
ponsável . pelo ·cenlágio <de �u� ,s�melhanf.es. 

Determmadas ,doenças, propr�a.s. ;'íâo �emem, 
são,i'ndi.ret·amente :a!rav'és de leite 'e der�v9�os, 
tran,smitidas ·aos que 'censemem" ·,Iactl�lnl. es. 
O homem ,contamina a ?gu,a e 'a p,oelrai e, ,estas o I·eif.e; outro mate na I eu 'or.g?nJsmo en�· 
tro no 'Iei'te, ,e ·então dá-se o contágiO humt;J,no. 
O ,mo, parotifo, ·sa·lmone,,�ses ,em geral, CO)lba. 
dlose, ,cólera, gastroef!terltes 'em .ger�I, dl�n
,terias em geral, poliomle!lte, :hepaflf.e 'i'(lfecclosa 
e 'amebÍ'ase podem ser cl!ados :como ex;:;mplos. 

Out·ras doenças podem ,prOVir do m.elo am
bi·ente: carbun·culo, febre de HaV'erhill, �as
troenterit·es 'em geral, toxi-i�fec<;ão hotulí'Olct;J, 
determi'nados ,casos de alergia e <Ilgumas ItOXI-
cbs·es químicas. . 

. Tuberculose: - O leite consumido ,cru e o 
pri;ncipal veículo de �Mycob.acterium tu.bercul�
si.s". Ember·a os hovlnos selam os mais se�sl
v·eis à'Yi'rif.ecção, ·0 ,cabra, o búf.alo, -o -canoeiro, 
o ·camelo 'e oufros :rumino,ntes são ,também 
at·acados pel'a doença:

" . . O "MYc. tuberwlesl5, tiPO bOVi'no, rpode 
através ,do leite infectar o() hemem. Nos EUA, 
segundo PRIGE{ 1 939 e 'FELDMA!'l, 1947, l 1 ,�/o 
·dos infecções numana.s ,sãO' devidas '00 bacilO' 
tuber·culoso, tipo bovi'no. 

No Brasil MELLO e MAST-ROFRANCISCO, 
1 938, .estuda,�pe 10 ·tuber-culose bovina, most�a
ram 'que 40% das vacas for.necedoros de ,lelt'7 
cru à -cidade de São ,Paulo, 'eram reagentes o 
tubercunna, ·f.endo ,isolado ,em 30% das amos
tras ,de leite o bacilo tuberculoso. RAN�EL 
PESTANA, 1941 , pesquisando o. �'Myc. tube�
culosis" no líquido céfalo-r.aquldla'no de Crl
a'nças vítimas de meiningit,e, 'encentrou o ba
ci.Je tuberculos'o, tipo bovinO', ·em 14,8% des ·ca
sos ·em ·que foram obtidas ·cultur·as. MEllLO, 
1942, em 60 'amostr.as. ,de leite pasreurizado. da 
Capital ,não 'conseguIu, ,em sel'T!eadum e 'inO
culação ·em cobáia, isolar o bacilo tuber,culoso. 

Atualmenf.e 'no Estado de São P·au.lo, segu'n
do AMARAL' 1 964 os bovinos reagentes à 
tuberculina '�stão ';ssim distribuídos: r·ebonhe 
produtor de I·eite tipo "A" 1 ,90%, tipo "S" 
0,36% e tipo "c" 7,01 %. , 

. A incidência do doenço h�ma!la, de. orlge:,m 
bovina ·diminuiu após '0 ,profiloxla da mfecçae 
nos ·re'ba'nhos leif.eiros e o ,emprêgo . compul
sório da pas<teuriz·açãa. Aliás, Inas ·reglões .tro
picais 'não \São c0n:'�ns os .casos .'de .tubercul?� 
se 'humana tr.CJlnsmllidos pele leite, ,porque."e 
bastante dissemin'ado o uso da fervura ,demes-
tica do ,produto. . O "Myc. tuberculos.i-s', prese.nte ,no lerre -cru, 
é ·destruído ·0 600C em 20 . ml'nutos ·e 'C! 70�C 
em 14 segundes, f·endo 'asslm ,a pasteurlzaçao 
comercial '(65oc/30 min. 'e 75oÇl15 seg. ) uma 
grande margem de segurança. Segu!ldo Kft.?TLI, 
1 957, uma pequ'ena pt;Jssagel'T! de -Ielt·e cru 'i'nSU
fi cientemente p.asteuflZ;ado. e de 'lf�uCO vak;r 
em >saúde público, POI'S, e necessarl? um nu
mero ,relativamente gronde ,de baCilos para 
·infedar o ,homem. . 

O deriv·ado ·f.abricado com ,I,eite 'não p·asteu
riz.ado pode ,cont·er haciles tuberculosos. estes 
podem ,estor pr·esentes 'no ,I·eite fermentado, nO' 
-creme 'na ma,nt,eig.a e ,no queijo preparados 
-cem 1�j;te,cr(J contaminado ou não odequada-
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Tuberc-ulose 
Parot.uberculose 
Brucelose 
Gárqúnculo 
Colibacilos€ ................. . 
Salmon'eloses em gerol 
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mente pasteuriz-ado. A sua sobrevivência 'nes
ses deriv,a,dos é variável: 6 dias (DORMER ,et 
01. 1953), 24 horos fTACQUET et 101, .1961). 'nos 
,I-eites f.ermenta,dos; meses no creme 'e 'n<J man
leiga conserv'ados à 'temp' eratura ,de 100C; 5 
di-as 'a 10 meses ,no queijo, .segundo a sua t-ec� 
nologi-a e maturoção (HAMMER e BABEL, 1957; 
Comissão da FAOIWHO, 1960). 

. poucas publi.cações(ARTIGAS, 1934, ROGICK, 
1941; FRANÇA et 01, 1954). CALDAS e NESTI, 
1958, isolarom o "Br. abor.tus" do leite de ca
bros, que viviam ·em promiscuidade ,com vcas 
infectados, e, que recebj.am como alimento, 
.leite desnat.a,do 'e I·eile condenado, crus, de 

MELLO, 1939, 'e MELLO e ,ROGICK, 1940, 
pesquisando o "Myc. tuberculosis" - .semeadu
m e -inocul<Jção -em cobaia - em ma,nteiga -e 
qu-eijo Minas fr,escal e matur.ado, ,adquiridos 
no ,comércio de S.Poulo, -não ,conseguiram -iso
l-ar o bacilo. 

'Paratuberculose:' - ,6mboro .discutível o >sua 
transmissão -06 hom"m (SOMMER, 1938; HA:M
MER e BABEL, 1957; FOSTER 

. 
-et '01, 1957; 

KAP.LAN et -ai, 1962), essa doença, ,devida 00 
"Myc .. parotuberculosis" (ou "Myc. jcihnei"), 
ocupa, em ,certos países, um import-ante capí-
tulo -na patologi-a. bovin�. .' . 

De ocôr,do ,com HIPóLlTO 'e FREITAS, 1961, 
no Brasil, ID.UPONT ,em 1915, 'assinalou o 'CIo
enço em bov,inos importa.dos; em 1956, SAN
TOS 'e SILVA :diagnostioar,am à parotuberculose 
em -anima,1 proveniente da Hola'nda .. 

Brucelose: - O têrmo brudelose inclui tôdas 
os doenças causadas ,por r.epr-esentantes do 
gênero "Brucella", s'em considerar '0-5 ,espédes 
ot-ac-adas e nem 'Os manifest'ações dínicas . .de
corr,entes da -i'nf.ecção. e: um ,dos clássicos exem
plos de ontrozoonose, ,doen9a -comum 00 ho
mem -e 'ao animal, 'transmitida' 'P�lo leit-e. 

Determi'nada "Brucella" -ataca _ preferente
ment€ uma certo ,espécie ,a'nimal: 'a "Br. obor
tus" é o germe -do bovi-no, .Q "Br. suis" o ,do 
porco -e o "Br. melitensis" o da -cabra. 

Quem primeiro isolou o "Br. melitensis" do 
homem foi BRUCE, 'em 1887. Os primeiros 'es
tudos 'sôbre a brucelose huma'na, de origem bo
vina, -aparecerom na Europa 'em 1923. Basea-n
do-se em acurados métodos de ,diferenciação, 
parec-e,diz HUDDLESON, 1934, que foi DUN
CAN, ,em 1925, o primeiro a isolar a "Br. 
abontus" do homem, e KEEFER, ,em 1924, o pri
meiro a -isolar 'a "Br. suis" da mesma fonte. 
Segundo outros, KEEFER nos EUA, 'notificando 
o 'pr .imeiro ca,so ,de brucelose humana, isolou 
do - sangue de um ,doente com forma típico de 
febre ondula-n'te, 'O "Br. obortus" (ROGICK, 
1945). 

No Brasil, ICIBACI, 1922, observou em uma 
faz-enda de São Car,los, Estado .de São ,Poulo, 
uma doença -comum aos bovi,nos ,e 005 eqüi
nos 'na {ju-al, -além ,de ou-tros sintomas, sobres
sai-a o 'abortamento ,como car-aclerístico do 
maior valor diagnóstico. Segundo êsse- vete
ri,nário o bruc-elose, ,no nosso -P<Jí,s, parece -estar 
pr-esente desde 1920. MELLO ,e NEIVA, 1930, de 
hemocuHura de uma vaca com 'abortamento 
recente -isolaram uma "Bruc-ella", possivelmente, 
"<Jbortus". ,Er-a o primeiro oaso bro-siJ.eiro de_ 
brucelose onima-I bacteriolãgicamente diagnos
�icado: ,sôro--agluHnação positivo 'e isolamento 
do germe. Em 1934, _PENHA 'e PACHECO, i'nde
pendenlemente, conseguirom -isolar ,de suí'nos, 
amostras de "Br. suis" (ROGICK, 1945). A pri
meiroa, e ta-Iv,ez <J úni-ca, referência brosileiro Sô-
bre 'a "Br. melitensis", 'em' patologi-a <mimai, 
foi .Q da ,amostro i,solada por 'PINTO, 1938, de 
um baço -de ,suí,no, ,no 'Rio de Janeiro. Sôbre 
'O doença copri'n:a, eldstem na ·liter<Jturo 'CIo País 

u,sina. . 
.Atualmenle, 'no Esta·do ode São Paulo, s·eguri

do AMA:RAL, 1964, os hovi'n'Os reagenles à he
mosor'Oaglulinação ,estão assim distribuídós: 
rebanho ,produtor de leite tipo "A" 4,7%; tipo 
"B" 3,3% 'e ,tipo uCu 6,8%; o ·teste do anel, 
f.eito :nos .J.eites f'eoebidos ,"0,5 plat.af.ormas dó's 
lacticínios, acusou 32,1% de ,reações ,positivas. 

Quanto às bmoeloses huma'nas, ROGICK, 
1945, ,c'Ompulsa'ndo 'a bibliogr·afi'a 'nadona,I-r,ela
donou, 'até 1942, mais de 100 casos. foi o 
Prof. CARNEIRO, da Faculdade ode Medicina 
de ,Pôrto Alegr,e, em 1913, quem bacleriolãgi
camenle &agnosticou, sãroag'lutinação, 'em 'nos_o 
1$0 ,País, e t,alvez 'no Amérioa .do Sul, o primeiro' . 
·caso de brucelose humana. Muitos outros 00-
50S foram diagnostioados: ABEN-ATHAR, 1926, 
no Pará; Von BASSENVITZ, 1928, ,no Rio Gra.n
de do Sul; CARINI e VESAUCCI, 1932, São 
Pavio, ·que pelo ,primeiro vez, no Brasil, ,isola
ram 'uma "Brucella", identifioa.da .como "suisu 
por IBIER; MONTEIRO DE BARROS, VASCON
CELOS e 'ROSENFELD, 1953, São Paulo (UBr. 
suis"); .pEREIRA FILHO, 1933, 'Rio Gmnde do 
Sul, ·primeiro caso brasileiro de f.ebre 'Ondu
lante por "Br. abortus"; TRAMONTI, ANTU
NES e CARNEIRO, 1933, São Paulo ("Br .

. 
,suisl; 

CARINI, 1934 e BIER, São P-aulo (Br. >suis'· ; 
MONTEIRO DE BARROS, 1934, São -Paltlo 

("Br. suis"); WEDERHAKE, 1934, Rio Grande do 
Sul; CORRf:A, 1934, ,Rio de Jcmeir<l, -diagnostica 
um oo-so de brucelose, do qvalj LACORTE, 
,pela pr- imeira vez -no Brasil isol,a -e identifi-ca a 
"Br. melit,ensis"; MAGALHÃES, 1954, Minas 
Gerais; NEIVA, 1934, São ,P au-lo CARINI, 1936, 
São Paulo ("Br. suis"), MONTEIRO DE BARROS, 
1936, São Paulo ("Br. suis"), STAVALE, 1936, 
São Pau,lo; BOTIINI, 1936, Rio Gra'nde do Sul 

("Br. ahortus"); ASSIS, 1936, Rio de J'a'neiro 
("Br. melitensis"), ,CARINI, 1936, São Paulo 
("Br. suis"), LACORTE, 1937, Rio de J,aneiro; 
SCHWAB, 1937, Espíri,to Santo; CARVALHO NE
VES, 1937, Minas Gerais; MAGALHÃES, 1937, 
Minas Gerais; FALLEIROS, 1940, São ,p'aulo; 
PACHECO, 1940, Rio .de Janei'ro("Br. abortus"); 
CURVEl.!LO ,de OLIVEIRA, 1940, Rio de Janeiro; 
MOREIRA da FONSECA, 1940, Rio ,de Ja'neiro; 
BA:RROS FRANCO, 1940, Rio de Jo,n.eiro; SA 
EARP e FONSECA DA CRUZ, 1940, Rio de J'a

,neiro· CAUSEY, 1940, Ceará, SANSON, 1940, 
Rio 'de Janeiro; MACIEL, 1940, Rio de Janeiro; 
MONTEIRO <DE BARROS, VASCONCELOS 'e 
ROSENFELD, 1941 São Aaulo ("Br. melitensis· 
e "Br. suis"). Muitos dêsses pesquisadores diag-
nostioaram, -na mesma ocasião, div,ersos casos. 

A "Brucella", pf-esente ,no ,lei,te cru, é destruí
do pela past-eurização. 

O derivado fabricado -com leite ,não pa·steu
ri:mdo, ou i,nadequadamente pasteurizado, po
de ,conler "BruceHa". A ,sua' sobrevivênda nos 
derivados é variável: 3 o 6 ,dias 'nos leites fer
mentados (KA:RAKULOV ,e BUKUKHANOVA; 
1961; meses no :creme (GUERRA, 1957) - e no 
manteiga conservados ã f-emperatura de 100C; 
dias o 6 meses 'no queijo ,(G ILMAN -et 01, 1946). 

MELLO e MASTRORRANCISCO, 1938, eslu-
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dando o ",Bruoella" ·no manteiga, dizem que 
êsse der.ivado ·e e sôro de léte 'não submetidos 
à ·po·sreurizoção, embora ·mm e dificilmente, 
podem, 'contudo, >ser v,eículo ;da 'i'nfiecção hru
-célico paro o homem e 'Outros onimais. MELLO 
e ROGIGK, 1940, rpesqu,isa'ndo a "Brucella" em 
queijo Minas ,fresco I e maturado, adquiridos 
no 'comércio paulistano,_não -cons-eguirom iso
lar- o germe. Recentement-e, ABR,ANT,ES FILHO, 

'1964, -estudou o tronsmi'ssibilidade, potogeni
cidade -e viabilidade da "Brucella ·abortus" no 
queijo Minas frescal. 

Carbúnculo: -De ocôrodo 'com HAMMER e 
BABEL, 1957; F.oSTER et 0,1, 1957, há -pouca 
possibilidade do "Bacillus ,anlhr,ads" 'i'nfectar o 
homem ·atr(lvés o 'leite ,porque, durant,e o 
<:urso d(l doença 'n(l vaca, 'tais .são os modifi
cações 'e "alter(lções ,do produto ,lácteo,. que e 
torn(lm inoceitável para o ·consumo. KAPLAN 
-et oi, 1962, dizem qu,e, devido à -possibilidade 
da 'excreção .Iáctea de -bacilos -vivos ot,enua-
dos de 'animais inoculados' ,cem vadnas 'espo
,ruladas,é 'Ooonselhável 'rejeilor o ,leite dos ,in
divíduos que 'mostrem -reações ·sistêmica,s depeis 
da v(ldnação, e pasteuriz-ar o ·Ieite das de
mais vacas do -rebanho. 

Colibacilose: - ,KASTLI, 1957, l5ugeroe que e 
leite, ·contendo grande - ,númere de -co li formes 
pode, mesmo depois de rpa,steurizado, :ser tó
x:ico paw I(]'S ,cri'CInçâs, possivelmente_devido às 
toxi'nas termoresistenl,es. Cert-as ,cêp(ls de "Es
-cherichia ,co li " rpodem provocar gastroenterites 
em cria'nças. 

Os ,colifermes são destruídos pel'a pasteuri-
2!ação, séndo 'Os germes do -grupo "Escherichia
Aerobacter" um meie de contrôl-e do -processo 
do 'aquecimento -cemercial do -,leite. 

Mostmr-am 'ROGICK ·et I(]I, 1963, 'que e leite 
cru ordenhado .a,ssêticamente 'não contém celi
formes 'em 1 ml; (I ,cont(lminaçãe é -posterior, 
dad(l às cendições naturais ·em que o produto 
é submetido: 'Ordenha, tr-a'nsporte, ,I'emp'er,atur-a, 
etc. Assim, não se encontro, ,normalmente, nas 
plataforma-s das usinas, mesmo 'nas do 'interior, 
leite 'cru ,sem co lifor'mes. 

Tifo e paratifo e salmoneloses em geral: -
As rolmeneleses :sãe ,doenços ,causadas pelos 
salmonelas. A salmonelese é uma infecçãe co
mum nes o'nimais, 'ex-istindo muitos portadores 
de _germe, ·doentes ,i'nap(lrentes, 'sem ma'nifesla
ções clínicás da doença. Nos :a'nimais, I(]lém 
de outras, o "Sa.l, dublio" e o "Sal. ifyphimu
,dum" .são patogênicas 'e pedem, por int,ermédio 
de �eite, contogior o -homem. 

As febres ,tifóide ("�lmoneHa -!yphosa") e 
p:aratifóide ("Sal. para!yphi") ·são doenç-as rpró
rpr,ias do homem; a ,fonte de ,infecção é, geral
mente, o portÇldor de germe. Diver.ses ,surtos de 
febre.s tifóide e ,par-atifóide for-am ,imputados 
00 leite e derivados. 

A pa,steurizoção do leite destrói os salmo
'nelas. 

No -leite, 'no ,oreme doce e na manteiga de 
_acklez 'baixa, I(] "Sal. typheso" sobrevive muito 
tempo; 'nes leites f.ermentodos, poucas horos; 
,nos ·queijos, 25 o 32 dios ·(LEMKE, 1912). 

Surtos de f,ebre tifóide ,têm '5ido imputodas 
ao !C�eme, :monteiga, queijo .e outros lacticínios 
(WILSON e MILES, 1955): 
. Leptospirose: -.os onimai:s .p�odutores de 
leite são inf.eotados .por diversos soretipos de 

"Leptos-piro·. O .germe pode ser ·encont.rado no 
lei,t<l, mesmo ,na I(]usêncio de mamite. A 'i'nfecção -huma-na, ,contu,do, não pareoe ser 
-causada ,pelo leit,e '8 derivados; ,há 'no entan
to, 'p(lssibi-lidade de 'contágio >se o Ileite fôr 
consumido cru, logo .após ' a ordenha, 'especial
mente o d(ls ·cabras 'e vocos com mastites. As 
leptospir.as são organismos muito lábeis e fà
-cilmenle destruídoo por ligeiro 'a cidez(' o leite 
contém 'umf.ator que ·Iisa o germe KAP-LAN 
et 'ai, 1962). A ,importância ·do ,Ieitoe -como vetor 
dessa 'inf.ecçào .pe�maneoe oi'nda obscuro, mas 
o >seu .p(lpel dissemi:nador do organismo não 
deve ser .subestimade (FOST'ER ·et ai, 1957). 

A leptospirose dos bovinos foi ossinal'ada 
,pela .primeira vez no Rússio por NIKOLSKI, 
DESJATOV 'e MAlRTSCHENKO, e o .agente etio
:Iógico ,isolodo em 1935, 'no Cáucaso, por MI
CHIN, que o denominou "t'8ptospiro kt,erohae
moglubinur.iae bovis ou vitulorum" ,(SANTA 
ROSA, 1961). ,Em 'nosso IPaí's, FREITAS ,el I(] I, 
1957, ,isol'aram e identifi-c(lrom, de bovi.nos, o 
"L, .pomona". GUIDA et oi, 1959,exominando 
,sor-ológicomente 763 hovinoo encontmrom 57 
casos positivos: 30 .par'a "L, kterohaemor,rha
gi,ae", 14 para "L, .pomada", 11 .par-a "L, gripp(l
,!yphosa" e 2 ,paro "L, .co'nicelo·. A "t, icte
rohaemorrhagia,e" foi pelo p-rimeira vez ,isola
da, de feto bovi'no, .por SANTA ROSA et :aI, 
1961. ,bstes mesmos .pesquisadores" f{]z,endo um 
inquérito .sorológico .na ,região de Comp;'nos, 
�btiveram, de hovinos, 28,3% de -ca,ses .posi
tiVOS. 

A ''',Leptospiro#, ·no Brosil, já foi tombém com
provado em oulros animais: 'no 'cão (DACOR
SO FILHO, 1940; GUIDA e MONICI, 1949; GUI
DA; 1949); 'noo '5uíonos (GUIDA

r 
1958; GUIDA 

et <lI, 1959; SANTA ROSA et :a , 1962; SANTA 
ROSA et ai, 1962; P,ESTANA et 'ai, 1962)· nos 
eqüi'nos (CORREA .et 'ai, 1956); 'em fotos (ARA
GÃO, 1917). 

No homem, CORREA e MEIRA, 1949; VERO
NESI, et oi, 1954, 'encorutràrom 'result'ados posi
tivos .para <1 "L, cankol(lu: CORREA et I(] I, 
1956,

,, diag' nost!oorom um coso ,de leptospirose 
por L, batavlOe . 

Listeriose: - A 'epi,demiologi'a da listeriose 
oinda é pouco conhecida, mas sabe-se que 'na 
Europa o leite já foi imputado ·como veículo 
de ,tron,smissão da doença ao homem (POTEL, 
1953). 

No >Brasil, 'não há ,referência da doença na 
espécie human'a. ,PACHECO e DIAS, 1956, veri
ficarom, -num -Ióte de coelhos, 'uma .panoftol
mia ,relacionad(l à listeriese. 

Febre Q: - A ".Coxi-ella bunnetii" é o ogente 
da febre Q, doenço já diognosticada ein quas-e 
todo o Mun.do ,e que -causa ihfecções ,i'naparen
tes em vár.io.s espécies animais, .especialmente 
na v'aca, -cabra ,e ovelh'a. No homem provooa 
ma'nifestoções febris, ocompanhadas, às vêzes, 
por pneumonia. _ 

No Br.a'sil, foi -a doenço sorológicamente 
diagnosticado 'no homem, .nos bovinos e 'nos 
ovinos (BRANDÃO '81 oi, 1953; 'MELLO, 1954; 
TRAVASSOS et 'ai, 1954· VALL:E '8t oi, 1955; 
MAGAlLHÃES, 1955; VALLE et 0.1, 1955; BOR
GES, 1962; RIBEIRO NETTO et oi, 1964). 

Muitos têm sido os �rabalhos sôbre o ,cempor
tomento da "e. burnetii" 'no ,leite e derivados. 
KASTLI, 1957, .diz qU'8 o orga,ni5mo é distinta
mente mais t-e�moresistente que o "Myc.�uber-
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culosis·, 'até há pouco .considerado o mai,s r·e
sistent,e microor.g'a·nismo 'não ,esporulado do 
leite. 

. 

A "c. bumetii", pr.esente 'na 'l'Site cru, sobre
viv,e à temperatura de 720C dur<l 'nte 15 segun
doo, segu.ndo 'ENGLAND 'e WALES, 1958, e o 
630C por 30 minutos. ,I: ess-a ·uma das razões, 
e sempre insistimos, .para que o pasteur.ização 
do leit,e, 'nas ·u,SÍ'n:as, s�ia feita, 'no mínimo, ·0 
75oC/15 5eg. ,ou '0 65oC/30 m. -

A "c. buroneNi", ,presen1,e ·no leHe cru ou - ina
dequadamente pasteurizodo, passa 005 deriva
dos. Nos pro-dutos censervados <l -20oC per
manece viáveL ,dura'nfe 2 'anos ,(p.INTO, 1952); 
nos queijos sobrev,ive ?5. Ia 42 dias ,( ROSATI 
e BERARDUCCI; 1952; SI�KA, 1958); 'após 24 
horas não mais é -encent,rada ;no -iogurte, de 
ocôr,do oom COMBIESCU, _1957. 

Os 'oanrapatos, .emboro -rof,amente, ,são ron.te 
de i'nf,ecção humana. ' 

Aftosa: - De acôrdo .com ,pesquisas 'a'ntigas, 
e homem, a.s ,crionços ,especiolmente, podem 
.con:troir o virose por contato ·direto -oom os 
animais doen-tes, <lU pel-a .i.ngestão de leite ou 
derivados ·infeotodos. Modernament·e (BETTS, 
1952; PLATT, 19,58), a opinião está se modifica.n
do, o homem .pareoe ser mui,to .pouco sensível 
à i.nfecção. Tol conçeito é pôsto em evidência 
pelo_ fato -que, ·0 despeite .,da5 f,reqüentes e 
,rapet.i.das ,epizootias ide ,aftosa 'no gado, a do
ença humana 'raramente é comprov.ada, mesmo 
com o consumo de -leite cru. 'Pessoalmente, nu'n
ca tivemos ,notícias de oftosa hlJmana, mesmo 
em cri-a n ço,s. -

Os víru.s <l.ftosos 'não resistem à .pasteurizo
ção . -comercial, emboro sej'am mais termoesló
vais que muitas baotérios, de ·acôrdo 'C<lm re
centes ,pesquisas ,de COX at 'ai, 1961. 

A doença, 'embor,a oi.nda -<:ou-se groondes pr,e
juízos à pecuó<ria, era 'até há pouc'o -tempo 
muito mai. s comum ,no Bra,sil; <l vaci:nação ,tem 
surtido 'efeitos benéficos. 

Meningite européia: - I: uma virose exis
t-énte 'no 'norte da -Europa e da Asia, e r,ecente
menie notific(lda 'nos EUA. Af.aca'ndo o bovino, 
o ,ovino 'e o -c<lpri'no, .par-ece que ·ainda ·não 
foi observada .no Brasil. 

O hemem se ,inf.ecta bebendo leite ,cru ina
dequadamente p�st'eurizade, ou ,consumindo de
rivados ,ef.abor'ados com -leHe ,cent'endo o vírus; 
a i'nfecção humana dá-se �ambém por intermé
dio do carrapa'to. 

O vírous é destruído à ·temperatura da pas
t,eurizoção -comercial do leite. 

Raiva: -Emboro,HAMMER e, 'BABEL, 1957, 
refiram-se o 'essa vi'rose, dizendo que há pou
C<l pos'sibilidade de �al doença ser ,transmitida 
pelo lei,te, 'não ,existem pesquisas ,conolusivas 
que .possam dar crédito I(] 'uma ,assertiva sôbre 
o ·a-ssunto. -I'noculações de lei,te de va-cas rai
vos'as em ·ooelho e cobaia for<lm negativos; 
coelhi.nhos, mamando- 'leite de uma coelha 
-rábica, Illão 5e 'inJiectarom 'e permaneceram sa
dios durante um 'O,no. 

A doença hovi'na 'existe ·no Brosil, .sendo o 
morcego -hematófago .cj vetor mais -importante 
do vírus ·rábico. 

Varíola: -A v,irose é �ro-nsmi,ssível 'ao ho
mem, espeoia'lmen-Ie 005 ordenh'adores, c-au
sando I·esões nodul(lres 'Il'EIS mãos, r,aramen-te 
uma erupção gener.aI iZ<lda. Nõo 'está devida
menie 'c<lmpr,ov,ado que o .Ieite, propriamente, 

das fêmeas com "cow,p-ox" ,possa, quando i'nge
rido, ,provoca-r a doenç<l humana, "smaHp<lx". 

No Brasil, -ex:iste o' varÍ'ol'a bovin,a ,há muito 
tempo. VELLlNI, 1953 e 1955, observou' ;dois 
'surtos de varíolo bovin(l, t:om ,tra·nsmi·ssão de 
virose 00 homem: "doença dos ordenhodores# i 
como uma das medidas profilática's ,r-ecomen-
da -a fervur.a do leite de vacas ·atocodas de 
varíola. 

Toxoplasmose: - O "Toxopf.asma gondii" é 
o único para,sit,a do onimal, que se ,conhece 
até 'agora,oapaz de 5er excret,ado p-elo 'leite 

(SANGER, et 0,1, 1953). 'P<lrém, 'não se oonhecem 
casos humanos oriu.ndos de t'al font·e. 

No Brosil, 'a toxoplasmose 'espontônea foi 
identif.icada em coelhos, cães, marrecos, pom
bos e .g-olinh(ls, e também 'no homem (HIPÓLlTO 
e FREITAS, 1961). Reoenf.ememte foi 'encontrada 
em por,cos, STUMM et ' ai, 1962. Não foi :cons
t(ltada '0 presenço do par,a,sHa 'nos bovi,nos._ 

Gastroenterite e toxi-infecção estafilocócica: 
- - A g'askoent,enite ,pode -ser ,provocada por di

v'ersos microorganismos. O "Staphyloceccus 
-aur.eus" (ou "Mi' crococcus ,pY<1genesU) -é o ·agen
te do chamada .gasfreenterite 'ent-er,otóxioa. 

A 'enterotoxi'na estafilocócioa é .termoestável, 
porém, o germe que a produz ·é 1'ermolábil. 
O micrococo, ou 'est.atilecoco, é germe lorga
mente esp' a·lhado 'n,a ,natureza, e 'a texi-i,nfec
ção é conseqüência ,da i.ngestão do leite pro
duzido >em má-s condições higiênicas, 'especial
mente 'qu(lndo o produto permanece em ,tem
peraturas .super,iores a 100e. Sómenre 'alguns 
,tipos de 'esl-afilecocos são pot,encialmente toxí
genos: .sã'o os ,,coagulase positivos. Cêrca ,de 
40% da's .pes,soas a,lbergam êsses germes 'na 
.pele e 'no1na'so-faringe, qu,ando lesados. Os 
esta.f.ilococos são também -r,esponsávais pelas 
mastites bovi'nas(ROGICK ·et ,0,1, 1963). A in
cidêncio das mami:f.es eslofilocócico's tem 'au
mentado em detrimento das c-ousadas pelos 
estr-eptococos, germes que são sensívei,s 0'05 
an'tibióticos, ,penicilina ,especialment,e. 

A penicilina -não 'age ,contra os estafilococes, 
pelo -menos 'não é -eficaz no tratamento ,das ma
mites -devida,s I(] lais microorganismos. �mbora 
e l·eHe de voca 'não s'eja um abundante reser
vatório de ,estafilecocos penidlino-r-esistentes, 
o leite pode ser considerado -um perigo poten
da,1 de infecção (10 homem. 

Nãe há for-mação de ,toxina em temperatu
ras inf,eriores I(] 10oC. A termoestabilidade da 
toxi'na é de grande 'importônda .prática: o 
pasteuriz(lção, ·nem mesmo o fervura, dur'on.te 
30 minutos, (I destróem; o germe, 'no ent,ante, 
não ,resi,ste à ,t,emperaturo da .pasteurização. 

O leite 'conf.endo toxionás ,não .apresenta as 
SU(lS ptopfi.edades organolépticos modificadas. 
Os derivodos, 'ef.aborados ,cem leite ·contami
.nado, ou contaminados duronte o fabricoção, 
·são ,tóxioos ,para o homem. 

O leite da cobro e do ovelha .pode também, 
�m. conseqüên;:io de mamites, olbergar o 

Mlc. pyegenes . 
Escarlatina: - Causada .pelo "Streptococcus 

pyogenes· {ou "St. 'hemolyticusu ou "51. scarl'a
Hn:ae") e outros do grupo "A" {:Ie Loncefi-eld, 
é essa doenç-a próp_rio do homem. 

A·s :esf.reptococias são provo co das pelos es
treptococos dos gr-u.pos sorológicos A, B e C 
·de -Lancefield. Os do grupo A ,( "St. pyogenes", 
por exemplo) são pa-tógenos para o homem, 
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provocando manifestações .cIínica·s 'agudas, tais 
-como, ,oti*s, 'anginas, ,escarlati,na' e 'erisipela, 
p0dem -infecto r 'a mama dos ,animai,s. Os es
t-reptocooos do -grupo B ("St. ,ag-alactioe", rpor 
exemplo) ,e os do grupo C f'St. dysgalactiae", 
por exemplo) são patõg-enos ,aos animais, -cau
sando-lhes masfi.tesj não -são viwlentos paro o 
homem. 

O leite .cru, depoi,s .de 6 meses de conserv-a
ção 'a 1 0oC, ,ainda 'apr'esen'tci o 'estreptococo 
viáv,el j ,no queijo o gemie 'r,esiste .cêrca ,de 2 
a 3 meses. ' 

Existem na liter-a-tur-a mundiol (SOMMER, 1938'
\ HAMMER e BABEL, 1951 j FOSTER ,et 'ai 1 957 

muitos exemplos de -surtos ,escarlaHnkos ,cujo 
fonte foi a ,Iei,t-e. 

Difteria: - Seu .agente 'etiológko ê o "Cory
onebaderium diphteriae". !: 'infecção própria do 
homemj rara-niente é a germe 'encontnado 'nas 
·Iesões da mamo -das -Iameros. 

Surtos de difter.i'O, - relacionados 000 -leite 'e 
deriv-ados, têm sido -r-eferidos em ,div-ersos paí
,ses. 

Anginas em geral:  - São causadas especial
mente por estreptococos e 'estafilococos ; ou
,tros ,niioroorg-onismos podem <ser respon·sáv,eis. 

. Shigelase: - Chamada oQinda- diseMeria oaci
l a r, é pr,ovocada pelas "ShigeHa ,dysenteri'a-e", 
"Sh. <sonnei", "Sh. flexmeri" ·e 'outros do mesmo 
�M� - ' 

O germe ,atinge a l'ElHe -atr.avés do homem, 
água, ,poeira e môsca. As �higel,as, <l "sli. �Iex
fleri" ,por exemplo, permaneoem viáveis '110 léite 
conservado oQ 5oC durante 1 1  a 49 ,di-as (L1PKI
NA, 1959). São deskuídas ,pela _pa-steuriZiação. 

Disenlerias em geral: - ,Provocada-s ,por -al-. guns microorganismos pr.esentes ,no -Ieite cru,_ 
ou deriva-dos cont-aminádos ou elaborados 'com 
lei.te 'não pasteurizodo, ,as disenteri-as podem 
�ambém ser devidas aos ladidnios i-nquinados. 

"Diarréia de verão": - Causada por diV'er
sos microor,ga'nismos, ,entre êles -oe�tos membros 
do grup-o ,dos 'e'nterovirus. Sever-as ,epidemias 
têm -sido observ-adas em -crianças (MELNICK e 
SABIN, 1959 e -LEPINE et 'ai, 1 960). O "Clostri
dium perlir-i,ngens", o "Escherichia sol-i", e ,ou
tr-os genmes podem -também ser ·associados à 
'inf.écção; , 

Poliomielite: - O ,leite toem sido suspeitado 
como 'r,esp-onsável rpor -alguns surtos de polio
mielite, mas o ·evidência de ,tais fat,os é -sêmen- -
;te .cir.cunst.anci-a-I, e nada ,pode ser ,ca-nsi.derado 
camo conclusivo (BROWN, 1949). 

Hepatife infecciosa : ...., Embora ,alguma,s evi
dêncws ,epidemiológicas possam ser lembradas, 
'nada ·ai,nd-a 'existe de deHnitivo sôbr-e ,a Ir-ans

, missibilidade ,dess-a v.ir.ose pelo ,leite 'e deri
v-ados (KAP.LAN et ai, 1 962). 

Amebíase: - Tema -ainda _discutido e ,não 
devidamente comp rovado. -

Cólera : - O "Vibrio comma" ga'nha 'acesso 
-ao .Ieite 'através da água, poeira, môsca e -as 
mãos dos portadores de germe. O último sur,to, 
lfIa -Europa, foi 'constatado ,em 'Roma,_ em 1 91 1 ;  
nas tropas -i-nglêsas, no Oriente 'Próximo, foi 
observado um:a endemia em 1 922. 

Tiroglíase: - !: uma :acarose ,do queijo .cau
-sad-a pelos tiroglifos, ,cont-agiosa <lO homem 
cau'sando·lhe, .pruídos nas mãos 'e br.aços, e, 
em certos casos, ,dermatite. ROGIGK, 1 942, ob
servou, ,em diversa-s fábric-as de queijo parme-

zão, f.ocos da _ mesma tiroglíase, ,em que o 
-agente er·a o "Tyroglyphus fari'nae". 

Febre de Haverhill : - Chamada ·também "fe
bre da mordedur-a do -roto", é uma i'nf.ecção 
pr-ovoc:Jda p-elo "Stroeptobaci l lus moniliformis". 
Não 'se 'conhece 'a maneiro ,eX<ltoQ -como -se dá 
a ,tr,ansmissão :  ou dir'etament-e ,pelo _ leite, de 
vacas mor.didas pelos roatos -i'nfectados ou pela 
contaminação do ,leHe pelos 'excret,a-s do rato 
doent.e. Diver-sas epi-demi-as, -cuj-a oOri-gem era 
o leite 'e - d eriv-ados, já foram comprov.adas 
fPA'R�ER eHUDSON, 1 927; PLACE SUnON, 
1 934; OEDING e PEDRERSEN, ' 1 950; ASOCIA
CION AMERICANA DE SAlUD PUBLICA, 1961 ) .  
Em 1926, o ,erif.ema -artrítico -epidêmico - febre 
de Haverhill, Massachuset·ts, ,EUA - foi tr·onsmi
-lido pela ilngestão -de -leite ,inquinado, 'não ,pela 
mordedur-a de rato (BERGEY, 1 957). 

Botulismo:  - !: ,uma toxi-infecção devido 00 
':Clostridium botulinum", 'ou "CI. p:arabotuli-
-num". 

' . 

Tal doença, tr-ansmitida pelo ,lei-te e deri-, 
vados, oé ,rara ,no homem : 8 ,c;asos ,em 514 OÍ'nto
xicãções ,observ-ada-s de 1 899 -a 1954 ,(KAPLAN 
,et 'a,l, 1 962). Até p presente 'nõo se ,conseguiu 
iso lar êsse g erme dos solos br-asileiros. 

O microor-ga,nismo, quando ,não 'esporulado, 
é destruído pelo ·calor; 'a ,toxi'n-a é -termolábil .  

Alergia: - Não , é  r-ara, que 'em ,conseqüên
cia d-a ingestão de 'Ieite ou ,dedvados,' mesmo 
past,eur-izado, surÍ'am manif.estações ,alérgi-cas :  
lfIáusea,s, di-ar,réias e erupções cutôneas. Crê-se 
que b f.enômeno é 'devido à ·Iata lbumin'a. Há 
-anos tivemos ,ocasião de obserYar d ois ,casos 
em criança·s :  ma'nif'estações eCZiematosas gene
-ral iz-adas pelo corpo ,acompa'riha,das de -i,nten-
50 prurido. A fervuroQ, seguida _do <lqu-ecimen
,to do l ei;j;e, dura'nte uma :hora, em ba,nho-maria 
ferYente, ,resolv-eu pronlamenle o ,problema. 
A ,ingestão de derivados era também preiu-di
cia l ;  o úni-co 'aoeito era 'o requei jão que, dado 
à ,su-a tecnologia, tem -a massa -aquecida ·em 
roedor de 1 000C. 

Os -antibióticos já f.oram ,con'stat-ados 'no ·Ieite 
de con-sumo dos países econômica mente desen
volvidos, onde os animai,s ' 'com mamite são 
�ratados -com ta-I medicamento. A penicilina _ é 
o -a,ntibiótico mais comum; ·nos EUA, cêrca de 
5% dos leites, ,cru e pasteur-izado, contêm pen-i
cilina. A pesquis-a é feita 'em labor·a-tór,io, com 
técnicas micr.obiológicas 'apropr-ia-das; 'no -cam
po por meio ,de ",marocadores". Uma enzima, 
'a penicilina'se, ,i'nativ-a o ,antibiótico rpresente no 
,I'eite. O -c-a lor ilem ,pouco ,ef.eito sôbr-e o teor 
da peniciJi,na 'no -Iei.fe : -a pasteuriZiaçã-o não <l 
destróij o ,antibiótico oé ,pouco -cf,etado pel-a 
fervura ou  -autoolav-ação do leit-e. HUNTER, 
1 949, -observou que o leite ,autoclav-ado '<l 1 5  
,libras de ,pr-essão du.ra,nt-e 15  mi,nutos ,perde 
73% d o  t-epr i,nici-aI da penicilina. 

O leite ,de ,animais tratados com -antibióti
cos, ,especialmen�,e ,por 'Via ilntramamária, 'não 
deve -ser -usado para 'con'sumo público 'a 'não 
ser depois de 72 horas, 'se possível 96 horas, 
do Hnal da terapi-a ,(GROVE, 1959). 

' 

Toxicoses químicas: - As princip:ais- toxico
ses químicas provocadas pelo .J.eile são as de
vidas <lOS 'inseticidas, herbicidas, ,radionúclidos 
e metais. 

Os 'Ínsetiddas ,e ,herbicida-s dev'em , ser usa
,dos ·com ,determi'n-a-dos ,cuidados 'O fim <:ie .que 
não haja possibilidade da -sua entr.ada 'no ,Ieife. 
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Tais ,produtos podem ,ser 'absorvidos pela vaca 
e ,ser pancialment.e 'excret.ados opelo l eite. Ger-al
mente os ·roesíduos ,dos inseticidas 'e ·herbiódas 
d esaparecem ,do produto 'em poucos 'dias, mas, 
há ,casos ·em que o ·sua ·ação ,r-esidual perma
nece durante longo t,empb. Exist'em d ois tipos 
distintos de insetidcl-a,s sintéticos, os hidrocar
bon-a dos 'dor-ados e os .hidroc'arbonados fosfo
rados. Eintre os primeiros ,citam-se o DDT, 
dieldrin, ·Hndana, 'metoxiclor, ,pert-a'na, ,dilan, 
tox-afeno, BHC, 'endrin, DDD ; entre os 's-egun
dos, dipter.ix, ma'lathiona, ,parathion, diàZiinon, 
,assuntol -e Ronnel. Os hidrocarbonados c1or.a
dos estão_ 'sl?ndo -su bstituídos pelos hi,�rocar
bana dos fosforados, dada à menor nocividade 
dêst.es último's (Comissão da FAO/WHO, 1 960; 
J ORDÃO, , 1961 ; KAPLAN 'et 'a,l, 1 962). 

' Quanto aos radionúclidos, os mais perigosos 
são -o 'estrôncio-90 'e o 'iôdo·�131 . O primeiro 
tem uma longa meia-vida, 28 -anos; o ,segundo 
uma ,curt-a meia-vida, 8 ,dias. O iôdo - 131 
a cusou acidente em 1957, na Inglater.ra, 'sendo 
necessário .conden'ar ,o leite de 600 rebanhos. 
N'o Bra,si l, S ILVA -e LIMA, 1963, observaram 
que os t-eores de -estrôncio-90, ·encontrados nos 
leites de vôri-as procedêndas do ,Estado :de São 
P-aulo, oQcham-se abaixo ,do 'nível máx-imo per
mi,ssív,el, 80 piocur.i-es ,por oJi.tr-o. A 'Variação -aqui 
·encontnada foi g r-a'nde, 1,5 () 13,4 piocuries por 
1itro; o ·t.eor do -cálcio variou -de 1 ,23 'a 1 ,40 
grama dor Ii-tro. ' , 

Os metais, tai,s 'como 'o -cádmio, -ohumbo, 
zinco, estanho e .cobre, ,são potancia-Imente na
civos ao homem. ROGICK ,et -ai, 1956, pesqui
sando ,chumbo mo ,Iei,te ,pa-rleuriz<ldo 'engarra
fado, -consumido 'em São Paulo, ,observaram 
quantidades variáveis de O ,a 0,004 mg por 1 00 
ml. As drôsticas medi,das profiláticas, -adota
das 'em reloção à 'est-a'nhagem do 'equipamento 
e dos :Iatões, fizeram ,desaparec;er a anorma
lidade, de maneir-a tal que -não mais ·foi -encon
trado chumbo 'no lei.te pasteuriza-do do comér
cio paulislano. 

'Rec-entement-e, 'a afia-toxina e ,as substôncias 
hormonai-s vêm 'sendo obj-eto ,de estudos. 

A toxina ,da torta -de -amendoim, -afia-toxina, 
-apar-ece ,no I-eit-e 12 a 24 horas ,após ,a adminis
·tração do rareio tóxico, e ,desapar.ece 3 dias 
depois ,da suspensão do 'r,egime (VAN der 
LINDE et ,ai, 1 963). - MORAES, 1 964, chama a 
a-Ienção sôbre {) poder carcinogênico da af.la
tOl�ina ,� ·as fundadas -suspeitas de seu ef.eito 
pera o ,homem. 

Segundo ,FERRANDO, 1962, 0 leite contém 
diversas .substâncias com pr-opr-iedades horimo
,nais :  'estrógenos, ·andrógenos, -cor.ticosteroídes, 
etc. Pouco se sabe -sôbr,e -a -inocuidade para o 
homem dos 'estrógenos -empregados pelos cria
dores 'para otivar ·a -engorda dos -animai,s do
mésticos; ,parcos são ·os conhecimentos sôbre 
outras -substâ-nci-as hormon-ai-s que !podem estar 
proesentes no leite. Nada a rnda existe 'em defi
,nitivo -sôbr,e o 'assunto : tal campo, vasto e 
ignato está -aberto paro -o estudo 'e argúcia  
dos pe�quh;adoreS. 

I V - CONSIDERAÇõES FINAIS 

A Comissão. da FAOIWHO, 1960, diz que as 
i-nformações . 'sôbre a presença, viabilidade e 
patogeniddade dos agentes ,p atógenes no lei-te 
e ·dE'rivados, ·são r,elativamente . poucas e po-

bra>j muitas dela's são ba�eadas em 'experiências anllga� -e mal -conduzidas. Recomenda 'no
vos 'estudos haseados em �éoni-cas mais oQvon
ça,da-s, e��ecialmente '�o . que �iz ,roespeito õ 
termo�lablhdade dos microorganismos 'no ,leite , 
sua -sobrey,ivêncio e virulência nos ,derivados' 
prepar-ados de leite cont'aminado. iP,esquisa� 
deviem ser feHas, à luz da ,teonologia moderna 
notadamente em relação ,aos viru-s e -agente; 
pamsitários, prôpriamente ditos. . 

A questão da viabi,lida,de e !pa-togenicidade 
da "'Escherichi-a ,coli" ,no leite" ,e derivados é 
,assunto, s-e não ,dis-cutív-el, !pe lo menos muito 
pouco .estu9ado. Ai'nda r·ecent'emente, MURRAY, 
1962, exammando 1 1 1 4  'amostras de !Iei-Ie ,cru 

, i'solou 262 ,colõnios de "E. .col í";  estudando, 
sorolêgicamente, -as "-Escheri-chi,an ,isoladas ob
servou que 'nenhuma delas era um sorotipo 
.enteropatogênico. ' Conclui, que -é opossív-el de
mor:strar�se 'no ,Iei.t-e um pequeno grau de -con
tammação por sorotipos .enteropatogênicos de 
"E . .  coli", d emr,e -um 'número muito grande de 
"E. ,coli" ínão patogênica. 

A questão da pr,esença 'e signifioação dos 
col iformes 'no leite e derivados é, 'no enlanto, 
a,ssunto 'não mais discutíV'el 'e já ,sufici'entemente 
'estudado. Os ·coliformes - mi-croor,g-anismos de 
'OrI(:lem recai ou ,não - 'nos produtos de lacti- , 
címos, de ma,n-eira gepal, -servem para -aquila
tar -o grau de ,sanidade 'e o método de f.r.aba
lho ,dur.a'n'te a produção, -a ,tecnologia e -a con
servação :do 'leite 'e ·derivados. O -isolamento de 
col iformes do ,leit-e ,e deriv-ados ,não deve ser 
int-erpr-et-ado da mesma ·maneira ,qu e '  em r.ela
ção à água, conforme ,friZiam FOSTER >et 'ai, 
1 957. Na água a pr-esença ,de -coliformes é, 
quase univ-ersa,lmenle', interpretada como í,ndice 
de contaminação: água contendo germes do 
grupo "Escherichia - Aer·obacler" é ,considerada 
·como fonte pot-encial de bacléri,as :patogênicas 
para o homem. Os coliformes - -ausent,es em 
1 ml _de leile -cru a'ssêticamente obtido de va
c�s . aparenteme�te ,sadio� -sem manifestações 
climcas de mamlte (,ROGIl.K 'et ai, 1963) - são 
quase 'sempre opr-esentes ,no' leite logo -após a 
ordenha; no lei-t,e adequadamente pasteurizado 
é 'sinal de contaminação posterior. Os "STAN
.oA.RD MEHODS", 1960, americanos 'lembram 
mUito bem que os testes para o grupo cali
forme -não são util izados, nem 'par-a ,evidencio r 
'especificamente -uma poluição fecol, lfIem pa
ra ,identificar ·a "E. -coli". Essas provas são 
usadas, ,sobr-etudo, paro "avaliar o cuidado ge
roal" -empr,egado opara r-eduzir, ao mínimo, a 
contaminação baderiana e p a ra ,retardar, n a  
medida do ,possível, o 'crescimento baderiano 
nos lacticínios. ' 

A colimetria, -a baclerimetria, o f.osf.ataseme
tri� e o -teste da operoxidase -são provas, roti
'nelramente, us-ada·s para o ,contróle da pasleu
rização do ·leHe. O tra tamento térmico adequa
do, os -cuidados posteriopes a f.im de evitarem
se -reinf.ecções, -a conserv-ação do ,produto >em 
,temperaturas .inferiores a 1 00C são meios, u'ni
'Versalmenle aceitos, ,par-a ,obter-se um produto 
saudável e higiênico, .e, de ,relativa durabiH
da-de. Embor-a tôdas as ,doenças, Inf.ecciosas e 
parasitárias, transmissíveis ,pelo leite e der;iv-a
,dos 'possam ser oprev-enidas opela pa-steuriz-ação, 
-ela  'não d estrói 'a 'enterotoXÍ'na estafi locócica : 
'est-a é ,termoestável, -resi-ste mesmo à fervuro, 
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embor-a (] próprio ge�me que (] produz, seja 
termolábil. 

Mos, ,simpl'esmente, pasteuriz-ar o 'Ieife 'não 
é o suficiente (ROGICK, 1962) : 'nem todo 'Ieite 
cru é. .pasteurizável. Em outr-os palavr-os, sô
mente deve oSer ,submetido à pasteur.ização o 
I·eite que -apresente det·erminada ,eon-t·ag em mi
crobiona, ordenhado higiênicamente por ho
mens sãos, ·e, obtido ,de -o·nima·is >sadios . e .  cor
retament·e aliment-odos. 

A ,produção ·adequa.da de um leite ·cru pa·s
t.eurizável ·é ,de 'copit-ol ,importâ·nci-a, ,pois, os 
microorganismos ,patógeno.s podem >Ser oCOntro
lodos e a formação dos -toxi.na·s ,impedido ; o 
númer,o dos bactérias 'esporuladas e il"ermodú
ricos, diminuído; os propri,edades organolépti
aos do' ,produto, con.serv.adas; o 'inquinamento 
químico 'e h ormona·1 ·evitado. Isto é >só possí
Vlel pelo oCOntrõle higiênico-sanitár.io do .reba
nho, de ·animal, do homem, do v·a·silhame, dos 
i'ns�alações, do 'equipamento, do -ambiente, do 
refriger-oção e do ·tr<:l'n'sporte do ·I·eit·e. 

A \ past,eurização, o u  -outro qualquer tr·a-la
mento, .não transformo ·Ieire 'ruim 'em leite bo�. 
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FÁBRICA E ESCRITÓRIO: 
MANTIQUEIRA - E. F. C. B. 

MINAS GERAIS 

Correspondência: 
Caixa Postal, 26 

SANTOS DUl\IONT 
l\llNAS GERAIS 

RIO DE JANEIRO 
Caixa Postal, 342 

SÃO PAULO 
Caixa Postal, 3191 

PELOTAS - R. G. do Sul 
Caixa Postal, 191 

Á venda em tôda parte. Peçam amostras grátis aos representantes . 
ou diretamente ao� fabricantes • .  

Criadores' de bovinos da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de 
pedigree, puros por cruza, etc. 
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Hábitos e Tabús Alimentares 
Dr. Ernesto Aichinger 

Prof. da Universidade do Paraná 
-

Por hábito a l imentar costuma-se enténder 
aquilo que se come, por diver�os motivos. 

Um dos motivos preponderantes, sem dú
vida, é o que podemos chamar de étnico e 
que,  se transfere, igualmente para outras 
etnias. 

Assim os chineses são os inventores do 
spaghetti, que Marco Polo trouxe para a 
Itá l ia e tão grande aceitação teve que o 
consideramos prato ita l iano, embora já s,e 
possa classificá-lo, hoje, de universal.  

Germânicos e eslavos gostam de repolho 
azedo, o célebre chucruts. O queijo l imbur
ger, tão famoso pelo seu odor, é uma "de
licatesse" para os germânicos. 

Em algumas regiões da China cria-se um 
cachorro de raça chou-chou com a finali
dade única de comê-lo em pratos como nós 
preparamos a carne de porco, que, por sua 
vez, os muçulmanos e israel istas não atin'em 
como a comemos. 

Razões religiosas criam hábitos al imen
tares. Os cristãos comem peixe, obrigato
riamente, na sexta-feita santa e facultativa
mente nas sextas-feiras da quaresma que 
ontecedem o dia da morte de Jesus Cristo. 

Os israelitas', na sua" páscoa, se al imentam 
de pão ázimo, isto é, pão não fermentado. 

OJtro hábito al imentar é criado pela ne
cessidade. Come-se aquilo que se consegue 
mais fàcilmente, aquilo que está próximo 
e, portonto, toz parte do meio ambiente. 

O índio do Amazonas acha o macaco um ' 
prato delicioso, desde que seja bem torrado 
e não apresente partes ensangüentadas. 

.o índio xetá, da Serra dos Gourados, no 
Paraná, gosta imensamente de larvas de in
setos que prol iferam debaixo da madeira 
podre, no mato. Torra-os e conhecidos meus, 
que tiveram oportunidade de provar êste 
pràto, acharam o sabor igua lzinho ao de ca
marão no espêto. 

Na Africa a carne de elefante é aprecia
díssima. Aulas "in vivo" são dadas para 
mostrar como se esquartejo o paquiderme. 
Razões econômicas também as temos. E o 
caso da introdúcão da farinha de mandioca 
na a l imentação: Na época colonial a preo" 
cu poção do dono de muitos escravos era 
encher a barriga dos ' mesmos. A farinha 
incha e enche. Se Maria Antonieta se cele
brizou, entre outras coisas, pela frase : Se 

o povo não tem pão, que coma biscoitos, 
tal não era endossado por Luiz XIV. Este rei 
verificou que os franceses não eram apre
ciadores da batata ing lêsa pelo simples fato 
de que não a achavam d igna do seu pala
dar apurado. Isto podia ser bom para os 
poloneses e a lemães, mas não para os fran
ceses. Usou então pequeno artifício, com 
o qual disseminou o plantio e consumo em 
terras gauleses. ' 

Plantou batatas nos, jardins reais e cercou 
as plantações com arame. Colocou, ainda, 
guardas. O povo achou, então, que também 
devia comer o que o rei comia. Batata não 
podia ser privilégio da realeza. E começou 

. furtar e semear a batata dos canteiros reais. 
Naturalmente os guardas tinham ordem de 
fechar os olhos. , 

Razões desconhecidas aparecem como no 
caso do resguardo da mulher após o parto : 
comer gal inha durante 40. dias. ' 

O complexo sexual, muito ai:entuado nos 
homens, cria hábitos a l imentares. O tomate' 
entrou na a l imentação em virtude de sua 
semelhança com parte do órgõo sexual mas
culino [r: elucidativo o gesto que fazemos 
ao dizer : Uns tomates !] , 

Os grãos do boi e do galo são servidos, 
amanteigados, em muitos restaurantes, como ' 
petiscos. 

O orix é um dos antílopes mais raros do 
mundo, que vive na Arábia. Seu desapare
cimento se deve à crença de que o pó de 
seus enormes chifres confere vigor sexual, 
e os árabes, enriquecidos com o petróleo, 
caçam cruelmente o animal com metral ha
doras, em automóveis ou aviões. Salvaram
se quatro exemplares que foram levados pa
ra o deserto de Arizona, nos Estados Uni
dos, cujo clima mais se assemelha ao de 
Geu luqar de origem, o Kuvait . 

A moda, creio, poderá criar nôvo hábito 
a l imentar :  o do consumo exagerado de gor
duras. Em 1 900, 65 de cada 1 00 ing lêsas 
eram louras. Hoje, apenas 30% o são. O 
mesmo decréscimo registrou-se na Suécia, 
Noruega, Dinamarca, Canadá e Austrália. r: que a a l imentação atual, variada e rica 
em gorduras, escurece o cabelo. Mas a 
causa mais importante dêste fato parece ser 
a seleção natura l : as louras resistem me
nos que as morenas às enfermidades da vida 
urbana e industrialIzada. Explicar a razão' 
preponderante é que vai ser difícil. Nós, que 
lutamos pela boa a l imentacão e somos ar
dente defensor da proteíná animal, vemos � 
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uma sombra resultante, por paradoxal que 
pareça, dá evolução da ciência. 

As estatísticas demográficas demonstram, 
sem dúvida, ·que quanto menor é o consumo 
de proteínas an imais num país, tanto maior 
a porcentagem ela natalidade. Esta fecundi
dade dos povos pobres se deve, em parte, 
a razões psicológicas e culturais. Apesar 
disso, o mecanismo fisiológico não deve ser 
subestimado. Com efeito, o fígado sadio neu
tral iza os excedentes de certos hormônios 
sexuais; ma�, quando a dieta carece de um 
mínimo de proteínas o fígado costuma de
generar. Então, seria incapaz de neutra li
zar tais hormônios e a fecundidade aumen
taria. 

A Suécia, país de alto consumo de pro
teína nobre, é o de menor natalidade mun
dial, e Formosa é o de menor consumo de 
proteína animal e o de maior natalidade. 

São significativas duas observações re
centes : Em Pôrto Rico, a nata l idade era 
muito alta até 1 947, quando nova orientação 
política transformou o reg ime a l imentício 
do povo. Nos sete anos seguintes a nata li
dade diminuiu mais de 20%; ao contrário, 
os nascimentos triplicaram entre os esquimós 
de Point Barrow, desde quando, ao instalar
se um labóratório de investigações árticas, 
substituiu-se parte ,de sua dieta de peixe, 

, por proteínas vegetais. 
Na hora em que 'o povo associar proteína 

animal  com diminuição de viri lidade, a luta 
em pro! de al imentação boa e sadia vai ser 
redobrada. O hábito a l imentar pode ser 
criado; Assim temos verificado que as crian
ças, por imitação do , coelho Perna longa e 
do marinheiro Popeye, já aceitam com mais 
facilidade, e mesmo pedem, cenoura e es
pinafre. 

Por sol icitação dos fabricantes de queijo, 
dos Estados Unidos, o criador de Joe Sopa
po, fêz com que êste herói das histórias em 
quadrinhos começasse a ' comer queijo. O 
resuliado foi imediato : houve aumento de 
30% no consumo de queijo . 

Uln capítulo à parte nos hábitos al imenta
res é a aguardente. Embora não seja, na 
verdade, um al imento, ela está nos códigos 
bromatológicos. O consumo "per capita" 
por ano no Brasil é de 1 3  garrafas. A capi
tal de São Paulo consome, por d ia, 200 000 
l itros. Justificativas para tomar aguardente 
existem muitas. Assim, com sucupira cura 
tumores, com sassafraz ou maxuxo, é bom 
contra r'eumatismo, com flor de sabugueiro 
cura restriado, com pau-brasil é bom con
tra suspensão de mestruação, com galho 
sêco de catuaba ou catingueira é conside
rado afrodisíaco; com cabeça de negro cura 
sífilis, com café cura resfriado. E para a 
gargonta, pinga com sal, remédio que o 
Curió; personagem de Jorge Amado, usava 

sempre quando suas funções éle camelô de 
loja lhe cansava a garganta. Só que não 
usava o sal .  

Tabus alimentares 
Tabus al imentares são 'restrições que se 

fazem a diversos a l imentos. As origens são 
as mais diversas. Por motivos religiosos os 
muçulmanos não comem carne de porco e 
não bebem vinho. Os adventistas não se 
al imentam de animais mortos. As suas fontes , 
cle proteína animal são os ovos e o leite. 

No Paraguai, no século passado, os fra
des proibiam o uso do mate por considerá- ,  
lo afrodisíaco. E o consumo aumentou es
pantosamente. 

Tabus al imentares estão espalhados por 
tedo o Brasil. 

Em Santa Catarina e Paraná não se come 
o l inguado, em algumas regiões, pois êste 
peixe teria o seu formato chato ,por ter pe
cado contra Deus. 

' 
Aqui em Minas e no Espírito Santo 60% 

da população não bebe leite com frutas. 
Em a lgumas regiões dêste Estado, o maior 
produtor de leite, os rapazes de 12 anos dei-
xam de beber leite por crença de que afina 
a voz. 

Na Bahia a lista de tabus é grande: Aba
caxi comido antes da festa da Conceição 
(8 de dezembro) pr.oduz perturbações gas
tro-intestinais, febre, doenças pulmonares. 

Carne de porco - Se o osso da carne 
for chur:ado produz ferida na garqanta. O 
chocolate é considerado como Uesquentador 
de tripas", "afrouxador de nervos", e, quan
do tomado em jejum, enfraquecedor dos 
pulmões. 

Tapioca comida em jejum abre o corpo 
para qua lquer maldade. Chupar cana ou 
abacaxi e beber água após dá l íngua reta
lhada. 

Não pode comer o último bocado do 
prato a lheio fica miserável . , 

Deixar dinheiro sôbre o lugar onde 'se 
come, empobrece. 

Não se come carne fresca em casa de 
defunto fresco. Quem tem tosse não pode 
comer côco. Carangueijo agrava doença 
de pele. Baca lhau produz pus nas feridas. 
No Maranhão acha-se que as frutas cítri
cas fazem mal  para o fígado. A mãe em 
fase de amamentação, se estiver esperando 
outr,) filho, desmama a criança pela crença 
de que o leite faz mal. 

Recentemente surgiu nôvo tabu, que pode
mos classificar de político. 

Em Quênia destruiram-se ovos que vinham 
de Angola, um lugar maldito para os negros 
já que Angola continua sob a tutela portu
guêsa. Por ordem do govêrno os funcioná
rios jogaram os ovos pelas janelas de um 

(C:mclui na pág. 24) 
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DANILAC INDÚSTRIA E ·  COMÉRCIO LIDA. 
INSTALAÇõES MAQUINAS E PRODUTOS PARA INDOSTRIA DE LEITE 
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BALANÇA DE. RECEPÇÃO 
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sobressalentes 

MÃOUINA PARA FABRICAR LEITE EM PÓ 

Pasteurizador e �esfriador 
de pla�as 

fornecido de nosso estáque, ou 
importodo diretamente 

da Dinamarca 

Rua Barão de Itapetininga, 221 1 0.°, Fone 32-0692 - Caixa Postal 451 4 

SÃO PAULO 
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P.asteuriz a ç ã o  do . Lei te  

Dr. J. J. Carneiro Filho 
Pref. Hcnoris Causa do ILCT 

05 Livros Santos do Antigo Testamento, 
divino p.atrimônio de um povo de pastôres, 
simbolizaram no leite as bênçãos temporais 
do Criador (Da saudação de Pio XII aos 
membros do XIV Congresso Internacional 

de Lacticínios - Roma, 1 956). 

A medida que se vão desenvolvendo os 
conhecimentos humanos, o problema do 
leite se torna mais complexo; as novas con
quistas no terreno da nutrição mostram de 
modo nítido seu significado na al imentação. 
Alimento completo, al imento exclusivo das 
crianças, al imento básico dos velhos, o 
leite entra no regime al imentar de várias 
doenças e deve figurar como parte impor
tante . de nossa al imentacão. Contém os 
quatro grupos fundamenta ís de substâncias 
importantes na a l imentação, isto é, hidratos 
de carbono, proteínas, matéria gorda e ma
térias minerais, a lém de vitaminas . . E pre
ciosa fonte de cálcio e fósforo. 

HIGIENE DA PRODUÇÃO 

E ponto básico, é condição primária para 
que.  um leite seja sanitàriamente bom, que 
seja produzido higiênica mente. Por maio
res que sejam os benefícios da pasteuriza
ção ou de qua lquer outro tratamento, não 
reside só aí o problema do bom leite. E 
preciso insistir, de início, na importância da 
higiene da produção que é essencial, qual
quer que seja a fina l idade a que o leite se 
destine. E ela exige formação adequada do 
operaria agrícola, a campanha educativa 
nos meios produtores é da mais alta im
portância . . 

O QUE É PASTEURIZAR 

A pasteurização ·é um complemento à 
produção higiênica. Como método clássico 
de tratamento do leite tem dado provas 
de sua eficácia que conserva seu valor mes
mo em escala industrial.' Esta técnica que 
deve seu prinCípio a Pasteur, nasceu em 
1 864 apl icada ao vinho e foi em 1 866, apl i
cad� por Soxleth ao leite, seguindo o me.s
mo princípio enunciado por Pasteur. Porcher 
definiu em têrmos claros os objetivos da pas
teurização:  " Pasteurizar o l eite é destruir, 
pelo emprêgo conveniente do ca lor, a quase 
tota l idade da flora banal e a total idade 
da flora patogênicoí quando existe, esfor
çando-se por não modificar senão ao m í
nimo os equil íbrios químicos, assim como os 
elementos bioquímicas, d iástases e vitami
nas". 

A pasteurização oferece duplo fim : higie
nização por destruição dos germes patogê
nicos e prorrogação da vida do leite pela 
redução da flora microbiana. Para manter 
êstes benefícios o produto pasteurizado de
ve ser resfriado e conservado a baixa tem-
peratura. 

. 

PROCESSOS DE PASTEURIZAÇÃO 

Progressos consideráveis têm sido obtidos 
nas técnicas de trabalho, tratando-se o leite 
sem alterar sensivelmente sua composição 
ou sua constituição. Segundo o excelente 
trabalho de Kay e seus colaboradores, pu
bl icado conjuntamente pela F. A. O. e pela 
O. M. S., três sistemas de pasteurização 
podem ser considerados : 

1 )  - Sistema descontínuo, em cubas, ado
tados apenas para pequena quantidade de 
leite; 

2) - Sistema de pasteurização baixa, con
tínua, de ação prolongada, servindo a ope
.rações superiores a 700 l itros por hora; 

3) - Sistema moderno de pasteurizacão 
rápida a a lta temperatura, tratamento con
tínuo durante tempo muito curto. 

O primeiro processo é hoje desconhecido 
na técnica industrial. O segundo dá resul
tado satisfatório, mas, tem grandes incon
venientes de ordem prática : exige muito 
mais tempo do que o processo rápido, pois 
só, o aquecimento exige aproximadamente 
30 minutos (mais ou menos 63°C) para que 
o leite seja depois resfriado;  a aparelha
gem ocupa muito espaço, as instalações 
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são caras. e a reguíagem 'da temperatura 
não tem a precisão dp terceiro processo. 
O último sistema - chamado pasteurização 
rápida a alta temperatura, mais moderno, 
é gera lmente adotado. O leite aquecido a 
72°C durante 1 5  segundos apenas. Há vá
rias outras combinaçães de temperatura e 
de tempo, longamente examinadas em in
quérito realizado pela Federação Interna
cional de Lacticínios, pelo qual se verifica 
que não há uniformidade neste sentido nos 
d iversos países. Para êste sistema há diver
sos tipos de oparelhos, todos de funciono
mento contínuo; os aparelhos parabólicos 

. - e tubulares são hoje pouco empregados. 
O sistema Stassano permite o aquecimento 
do leite nas duas faces, em camada exces
sivamente delgada, reduzindo a duração 
do aquecimento a 2 ou 3 segundos. Modi
ficações foram introduzidas no aparelho 
com aperfeiçoament9 dos modelos recen
tes. A técnica evoluiu de preferência para 
os aparelhos de plac,as com grandes pro
gressos na sua construção. A limpeza é feita 
fàcilrjJente em circuito fechado; a desmon
tagem, necessária periôdicamente, não ofe
rece dificuldades. 

AÇAO INDISCUTIVEL 

Se a pasteurização não prejudica as qua
lidades do leite, sua ação sôbre a sanidade 
é indiscutível e ' considerável,' suprimindo as 
doenças que por êle podem ser veiculadas. 
Citemos apen.as a lguns exemplos : Em Estras
burgo a morta l idade infantil caiu de 25 a 
menos de 5% com cr simples pasteurização 
do leite. Na Itá l ia, Canadá e outros países 
fatos semelhantes foram verificados. Nos 
Estados Unidos, Frank menciona u'ma esta
tística com referência à a l imentação com 
leite cru e pasteurizado; no primeiro caso 
houve, em 1 940, 37 epidemias transmitidas 
pelo leite, com 1 462 doentes e 27 mortes; 
no segundo caso, com leite pasteurizado, 
houve apenas uma epidemia, com 1 00 do
entes e _ nenhum caso fatal. Não é necessá
rio insistir nos resultados benéficos que a 
pasteurização véio trazer à garantia de 
consumo de um leite bom; a técnica está 
amplamente generalizada e modernos a per
feiçoamentos foram introduzidos no pro
cesso, destruindo tôdas as críticas contra 
êle levantadas. 

. 

Institutos de pesquisas dos mais conheci
dos, dirigidos por técnicos de a lto valor, 
estabeleceram normas de tratamento do 
leite na prática corrente e chegaram a con� 
clusões concordantes no que se refere à 
garantia da eficácia. da pasteurização;  
bem conduzida e seguida de resfriamento a 
temperatura inferior a 1 0°C, dá resultados 

. excelentes. 

ESTADOS UNIDOS, SUÉCIA E 

DINAMARCA 

Não se pode garantir, sob o ponto de 
vista sanitário, o consumo de leite cru. Nos 
Estados Unidos, apesar dos severos cuida
dos · higiênicos,. ci quase tota l idade do leite 
é pasteurizada;  o leite especial, certificado, . 
só é produzido em muito pequena quanti
dade .e cercado de exigências extraordinà
r amante seVElras, dificí l imas de serem obti- ' 
das na prática corrente. Na Suécia, onde 
vimos as mais belas leiterias do mundo e 
onde o tratamento do leite atingiu, por as
sim dizer, a perfeição, pràticamente todo 
o leite de consumo é pasteurizado. Na Di
namarca os últimos dados que possuímos 
informam que mais de 95% do leite de con
sumo é pasteurizado. E citamos êstes três 
países porque como se sabe são hoje inde
nes de tuberculose e de brucelose. 

EMBALAGEM PERDIDA 

A pasteurização oferecendo tôdas as ga
rantias exige que se evite a contaminação 
posterior, no engarrafamento, e as usinas 
bem organizadas possuem perfeito servico 
de l impeza e esterilização do vasilhame; 
Grandes progressos foram feitos na subs
tituição do leite em latões pelo produto 
engarrafado. Em muitos pa íses vem sendo 
empregado para acondicionamento do leite 
o processo de cartão, seja parafinado, seja 
com fôlha de alumínio ou película de polie
tileno, que tem feito reais progressos. A 
garrafa é incômoda no transporte, é frági l  
e a tendência parece ser a sua substituição 
pelo cartão, chamado " embalagem perdi
da", que suprime a recepção e a lavagem 
de garrafas, diminuindo o pêso e protegen
do melhor o leite contra a ação da luz. 
Enquanto que o pêso de um l itrro de vidro 
é de cêrca de 650 a 700 gramas, na em
balagem cartão, para o mesmo volume, ' o  
pêso varia d e  1 8  a 35 gramas, o que repre� 
senta considerável reducão dêste pêso além 
de espaço no transporte. O ·  grande incon
veniente no uso do cartão reside não só 
no seu preço, mas, também, no das máqui
nas. de acondicionamento. Progressps rápi
dos têm sido obtidos pelo emprêgo de no
vas matérias p lásticas que trazem possibi l i
dades de . redução dos preços. 1: indiscutível 
que a embalagem em cartão ganha terreno; 
basta considerar que era desconhecida nos 
Estados Unidos em 1 929 e que, em 1 960, 
era utilizada em mais de 50% do leite con
sumido no país, atingindo êste índice a 75% 
nas grandes . cidades. Na Suécia, el11 1 954, _ 
apenas' 2% do leite de consumo era em-o 
balado em cartão, e em 1 961 , mais de 50% 
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dêste leite usava a nova embalagem. Na 
Alemanha o emprêgo desta emba lagem do
brou nos ú ltimos quatro anos, atingindo a 
50% em 1 965. A introdução dêste processo 
representa grande prog.resso ;  tecnicament.e 
o problema está resolVido e sua genera l i
zacão é questão de preço e talvez de re
forma " de hábitos tradicionais. 

DEVIA SER OBRIGATÓRIA 

Aqui nos l imitamos ào exame da pasteuri
zação do - leite _destinado ao consumo em 
natureza ; seu emprêgo para o leite desti
nado à fabricação de queijo e ao creme 
para mcinteiga não deve ficar. em .segundo 
plano. Ainda, recentemente, (ornaiS desta 

Capital noticiavam o aparecimento de uma 
. epidemia de tifo em São Paulo, cuja ori

gem foi atribuída ao consumo de queijo 
fresco, procedente de Minas Gerais e fabri
cado com leite cru. 

A literatura especializada nos relata ca
sos semelhantes em outros países e dos 
quais dá referência mesmo em relatórios 
da Organização Mundial da Saúde. Tive
mos ocasião de focal izar o assunto em Se
mana do Lacticinista, realizada no Instituto 
"Cândido Tostes". Já em 1 942 o prof. Wil
son da " London School of Hygiene and Tro
pical Medicine", escrevia : "Se a pasteuri
zação se tornasse obrigatória e univers.al, 
pràticamente não-mais existiria enfermidade 
transmitida pelo leite." 

DAN I LAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
liquido e em pó, mundialmente preferido. 

Representante exclusivo 'do famoso coalho "GLAD", 

Rua Barão de Itapetininga, 221 - 10.0 andar - Tel. 32-0692 - Caixa Postal 4 514 
End. Telegráfico "DANALAC" - São Paulo • 
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Congratulamo-nos com o Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" pela aquisi
ção das novas formas plásticas, prensas e mesa de nossa fabricação. 

Fabricantes das renomadas formas plásticas, redondas e retangulares para 
quei jos de todos os tamanhos e tipos como:  Prato - Lanche - Mihas - fresca I e -
prensado - Mozzarel la Provolone - Parmezão - Roquefort - Ricota e outros. Mê
sas de todos os tipos e tamanhos revestidas com p lástico, com e sem rodas. Prensas 
móveis para queijo. Máquinas automáticas para quei jo .  Máquinas para lavar for
mas. Vagonetes para formas. Coadores para lei te. Baldes para ordenha. Fi ltros para 
recepção - Bicas. 

Patentes : N. 1 60.071 - 1 75.896 - 1 75.879. 

® 

BRAS HOLANDA LTOA. 
Caixa Postal, 1 250 CURITIBA Paraná 
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Onde Trabalham 
Diplomados pelo 

os Técnicos 
I. L. C. T. ? 

Pautilha Guimarães 

Sentimo-nos felizes e muito honradas por 
mais esta oportunidade de nos dirigir a? 
seleto auditório da XVl.a Semana do Lactl
cinista, especialmente hoje, 'que contamos 
com a presença de tantas pessoas de desta
que da administração públ ica, um elevado 

' número de industriais e uma grande repre
sentacão de nossas cooperativas de lacticí
nios, destacando os Presidentes das três Co
operativas Centrais do Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e São Paulo, participando pela 
primeira' vez desta semana. 

Nossos agrcidecimentos a todos e muito 
especialmente àqueles que atenderam ao 
nosso convite, e aqui vieram para assis
tir a esta palestra e debater um dos mais 
importantes, senão o mais importante assun
to para desenvolvimento da indústric:' de lac
ticínios, que é o preparo e aproveitamento 
de profissionais especializados. 

Acôrdo Purdue: - Antes de entrar no as
sunto propriamente dito, desta palestra, sen
timo-nos na obrigação de prestar a todos 
os presentes, informações sôbre o desenvol
vimento do programa de Cooperação da 
I JSAID, atravé,. do acôrdo Purdue-8rasil e 
Universidade de ' Minas Gerais, que hoje 
estende seus benefícios 00 Instituto "Cândi
do Tostes".  

(Conclusão da pág. 17) 
depósito, provocando a a legria da popula
cão, apesar dos dificuldades de abasteci
mento. Em outros cidades, as laranjas tive
ram o mesmo fim e passaram até sob rolos 
compressores: 

E o povo negro vingou-se infantilmente do 
antigo dominador branco, rolando na rua, 
esmagando com o corpo os produtos da co.
lônia de Portugal. 

Há 15 meses, que o nosso projeto conta 
com a colaboração de doi,s excelentes pro
fessôres americanos Mr. Roy Stein e Mr. 
Richard Day, os quais já são muito conhe
cidos nos meios' lacticinistas. Ambos, estão 
bastante integrados em nosso meio, pois 
aprenderam o português com facilidade. 
Mr. Day está um autêntico brasileiro, fala 
muito bem nossa l íngua com tôdas as suas 
gírias 'e para completar o seu entrosamento 
vai se casar no próximo dia 1 9  com uma 
mineira ' de Ponte Nova. I:le ' tem prestado 
ótima colaboração ao ensino. Atualmente 
é ,  o professor da cadeira de Microbiologia 
que é dada no 3.° ano do curso técnico. 
Tem , ministrado um ensino ' essencialmente 
prático muito objetivo. Além disso vem pre
parando desde o início do ano culturas de 
fermentos lácticos liofilizados, utilizando o 
equipamento doado pelo projeto. -Muito 
breve o I nstituto "Cânc;lido Tostes" . poderá 
fornecer à indústria fermentos l iofilizados. 
Mr. Roy Stein vem planejando e cuidando 
ativamente dos processos de importação 
de máquinas pesadas para reaparelhar e 
aumentar a fábrica do I nstituto, com se
ções de sorvetes, leite em pó, manteiga, 
queijo e beneficiamento de leite, etc. Mr 
Stein tem ainda prestado excelente colabo
ração ao nosso programa de assistência à 
Indústria, pois tem nos acompanhado em 
algumas viagens, procurando sempre se fa
mi l iarizar com os problemas da indústria a 
fim de poder melhor orientar o programa 
de ensino. 

Grande parte do material de laboratório 
já se encontra no I nstituto, tais como Crios
cópio Fisk, Balanças, Estufas, l iofilizador, 
potenciometro, etc. 

A maquinaria pesada já foi tôda adqui
rida, espera-se tê-Ia instalada até o pró
ximo ano. 

O programa vai indo relativamente bem, 
mas a sua lentidão em fazer melhor uso de 
todos os auxíl ios recebidos ' tem nos preo
cupado bastante. 

Se o govêrno de Minas, não integrar o 
Instituto no Sistema Universitário conforme 
prometeu, se a escola não puzer mãos a 
obra e traba lhar com afinco, para real izar 
um ensino mais apl icado e desenvolver ao 
mesmo tempo um programa de pesquisas e 
entrosamento com a I ndústria não vemos 
muitas possibi l idades do projeto ser reno
vado no final de dois anos que estão para 
completar em abril de 1 966. 
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o que consideramos uma grande perda 
para o nosso ensino. O interêsse ,em. fazer 
o' melhor uso -possível desta grande a luda é 
de todos nós, é seu .amigo industrial" é 
mais ainda do nosso querido I nstituto, que 
tem agora a maior oportunidade de. tôda a 
sua existência de 25 anos de valoroso tra-
balho educativo. especializado. 

. 

Por isso, estam-os a lertando' e ao mesmo 
tempo fazendõ um apêlo, nesta reunião, em 
que todos os· presentes serão os maiores be- . 
neficiados pelo progresso do I nstituto e do 
ensino de Lacticínios. 

Com o colaboração .de todos, podere
mos dinamizar o programa e merecer 'a con
fiança dos americanos que têm, mostrado 
grande interêsse em nos ajudar. 

. O 'auxílio da USAI D  que é hoje de 200 
mil dólares e 2 professôres, poderá ser ama
nhã de 400 mil e 4 professôres se entrar
mos em um ritmo de trabalho e prog'resso, 
que prove a utilidade de sua ajuda. 

Com relação aos nossos bolsistas nas Uni
versidades americanas temos notícias pro
missoras. 

Os 4 "que já enviamos vão ,muito bem. 
Oto Arantes e' José Otávio Vi lela, foram 
apresentados aqui em 1 963, como os pri
meiros bolsistas 'do programa estão fazendo 
o último ano do curso superiqr de lacticí
nios, regressarão em julho de 1 966, Antônio 
Carlos Ferreira e Samuel Hosken, apresen
tados aqui no ano passado, estão fazendo 
excelente curso na Universidade de Purdue. 

A seleção de jovens, para serem envia
dos neste programa prossegue com bons 
resu Itados. 

Temos a satisfação de lhes apresentar 
mais dois candidatos que estão quase apro
vados em ing lês e seguirão em dezembro 
próximo. 

1 .  Francisco Moreira Sarmento, natural 
de Guarani (sobrinho do professor Furtado), 
tem 1 8  anos de idade, foi aluno de destaque 
, não só nos estudos como em comporta
memto. Francisco é possuidor de grandes 
dotes pesr30ais que lhe ajudam a fazer ami
gos em tôda parte. piplomou-se em dezem
bro de 1 964, estuda inglês com muito gôsto 
e dedicação. 

2. Otacílio Vargas é filho de agricultor 
natural de Guaçui, Espírito Sanot. Tem 21 
anos, é o primeiro capichaba a ser contem
plado neste programa. Diplomou-se em 1 964. 
f: técnico da c.c.P.L. desde janeiro do cor
rente ano, onde é muito estimado pelo seu 
chefe, devido sua capacidade de traba lho. 

Meus caros jovens Francisco e Otacílio, 
confiamos em voéês, estamos certos de 
que seguirão o exemplo de seus 4 colegas 
que hoje br: lham nas Universidades Ame-

rica nas. Contamos certos de que em seu 
regresso integrarão o corpo docente do 
I .L.C.T. 

O Instituto nos seus vinte e quatro anos 
de traba lho, isto é, de 1 940 a 1 964, diplo
mou vinte e duas turmas de técnicos, assim 
distribuídos : 

1 8  turmas - curso de dois anos - 237 técnicos 
4 - curso de três anos - 63 

300 técnicos 

Onde trabalham êsses técnicos ? 

1 47 trabalham na indústria ou em outras 
atividades ligadas ao . ramo. 

1 53 abandonaram a profissão, portanto 
mais da metade dos técnicos aqui doploma
dos exercem outras atividades, completa
mente fora dos lacticínios. 

Nos diversos setores da indústra 
onde estão ? 

1 7  professôres e técnicos trabalham no 
Instituto "Cândido Tostes".  

En�ino - 6 são professôres em escolas 
agrotécnicas. 

Inspeção - 5 trabalham no Ministério da 
Agricultura - S I PAMA. 

Fazenda - 9 trabalham ou são proprietá
rios de fazendas. 

37 total. 
Na indústria de Lacticínios e Comércio de 

máquinas trabalham 1 1 0. 

Firmas maiores empregadoras:  

Barbosa & Marques S.A. - emprega 10 técs. 
Leite Glória - emprega 8 fécs. 
CCPL - emprega 5 técs. 
Coma (Varginha) - emprega 4 técs. 
Nestlé - emprega 3 técs. 
José Mauríc. Marcondes - emprega 3 técs. 
Cia. Fábio Bastos - em prega 3 técs. 

Em Cooperativas trabalhalTl 1 7  (dezem
bro), sendo que nas três centrais estão em
pregados : 

CCPL - 5 
CCPR - 2 
CCLP - 1 
1 6  técnicos openas são proprietários, sen

do que mais quatro ocupam cargo de 'geren-
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te de emprêsas. Por Estado, êsses estão 
assim distribuídos : 
Minas Gerais 81 Alagoas 1 
Rio de Janeiro 1 0  Paraná 2 
São Paulo 1 0  Santa Catarina 3 
Goiás 6 Mato Grosso 4 Guanabara 6 
'Espírito Santo 6 Pernambuco 4 
Rio Gr. do Sul 5 Bahia 4 
Estados .Unidos (fazendo CU,rso Superior 5 

1 47 
Dos 1 53 (cento e cinqüenta e três!" que 

abandonàram a profissão, não nos foi pos
sível obter maiores informações sôbre as 
profissões que exercem. Sabemos entretan
to que 1 4  (quatorze) fizeram Cursos Supe
riores diversos. Sendo seis em Medicina, 
quatro em Engenharia, três em Odontologia, 
um em Veterinária, oito são funcionários de 
Banco, inclusive do Banco do Brasi l .  Dois 
são coletores estaduais. 

Assim vemos, que são poucos os técnicos 
em lacticínios que prosseguiram os estudos 
fazendo Curso Superior, o que vem provar 
justamente o contrário que muitos argumen
tam de que esta ' escolei está servindo de 
Ginásio par9 muitos j c;>v.ens c�mpletarem a 
sua educaçao secundaria e Ingressar em 
cursos superiores. 

Especialmente nesses ú ltimos quatro anos, 
desde que o curso passou a equiva ler ao 
científico, parece-nos que o interêsse tem 
sido ainda menor, pois ápenas três dos ses
senta e três rapazes aqui diplomados no 
Curso de três anos ingressaram em Facul
dades. 

A grande maioria dos jovens que aqui 
vêm estudar, é pobre, e precisa de traba
lhar. Ao concluir o curso se encontrar boas 
condições e se forem bem preparados não 
abandonarão a profissão. 

Pelo que vimos; podemos concluir que o 
aproveitamento dos técnicos pela indústria 
é relativamente baixo, cêrca de 50% ape
nas. Em nosso ponto de vista pessoal, pelos 
muitos contatos mantidos com os técnicos 
e com a indústria consideramos três fatôres 
responsáveis : 

1 .°) Preparo Profissional deficiente; 
2.°) Trabalho árduo e contínuo; 
3.°) Salários baixos. 
A ocasião é excelente, pois aqui estão os 

industriais, professôres, e autoridades res
ponsáveis pelo ensino que muito poderão 
fazer para resolver êstes problemas. Fare
mos um l igeiro comentário sôbre a lgumas 
causas prováveis dessa fuga de técnicos 
para outras atividades, . procurando arial isar 
os pontos que consideramos sejam de res
ponsabil idade da escola e da indústria e 
do próprio técnico. 

Não temos nenhuma . intenção de fazer 
críticas sômente pretendemos anal isar 'fa
lhas que com a colaboração de nós todos 
poderão ser supridas, e devidamente solu
cionadas. 

Escola : 

Fo[to 1 
Causas prováveis :  

Seleção 
Ensino prático 
Estágio na indústria 
Conhecimentos dos problemas da 

indústria 
Insta lação, e 
Maior volume de leite. 

Indústria : 

FO[to l Compreender a necessidade e ,o 
valor do técnico 

. 
Salário compensador 
Condição de .trabalho 
I nstalaçõ,es. 

Escola : - Seleção 
1 .  A Seleção baseada numa simples pro

va escrita de Português e Matemática, leva 
a escola a admitir indivíduoG que jamais se 
adaptarão 'ao trabalho pesado de uma in
dústria e el imina em muitos casos elemen
tos que seriam excelentes profissionais. Pa
ra uma profissão, que exige pendores espe
ciais e muita capacidade de trabalho como 
essa, ' há necessidade de mudar os métodos 
de seleção para os cursos de lacticínios. 

2 .  Trabalhos práticos: Pelo menos um 
têrço do número de aulas deveria ser dedi
cado a trabalhos práticos. I ncluindo desde 
a recepção e tôdas as operações de uma 
fábrica, a lavagem e esterilização das má
quinas, até a manipulação dos produtos, 
contrôle dos laboratórios, deveriaQ1 ser rea
l izados com a participação intensiva de to
dos os a lunos. Aluno que aprende fazendo, 
aprende mesmo ! E adquire hábito de tra-
balho. 

' 
Tooo$ os trabalhos da fábrica deveriam 

ser rea lizados uma vez por semana, por 
exemplo, aos sábados, p�los a lunos, sem 
nenhum auxílio de empregado. Esta medida 
poderia ser adotada para o t.erceiro ano 
que já tem mais conhecimentos. A fim de 
dar aos estudantes oportunidade de apren
der a comandar, um ou dois seriam desig
nados para dirigir os trabalhos de seus co-
legas. ' 

3.° Estágio : O estágio nas diversas indús
trias de leite em pó, queijo, manteiga, usi
nas de beneficiamento de leite, deveria cons
tar do currículo da escola. Nenhum estudan
te deveria ser diplomado sem ter feito pelo 
menos um estágio de seis meses em · tôdas 
as indústrias acima mencionadas. A melhor 
época para êsses estágios seria o período , 
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de férias de verão, isto é, os meses de de
zembro, janeirá, fevereiro, qua!}do a indús
tria -tem maior quantidade de leite de qua l i
dade mais inferior, devido ao calor, à chu-
va e às inás estradas. . . 

O controto de estudantes do segundo e 
do terceiro ano, por um período de três me� 
ses, com salário suficiente para a sua manu
tenção, seria a melhor colaboração que a 
indústria prestaria a êste programa de for-
macão de técnicos. ' . 

. Sendo o 3.° ano obrigado a ' fazer êsse 
estágio com a àpresentação de relatório, 
a festa de formatura deveria se rea l izar em 
março antes do início das aulas. Os alunos 
sairiam 'para o estágio em dezembro e re
gressariam ao I n'stituto em' março para a 
formatura e apresentação de relatório, dis
cussão com os professôres sôbre as experi
ências e observacões feitas durante o está
gio. Dessa formá estamos certos -de que 
melhoraremos muito o nosso ensino. 

4.°) Falta de conhecimentos dos proble
mas : 

Oferecer aos professôres do Instituto con
dições para visitar periôdicamente as ' in
dústrias mantendo com elas contatos e pro
gramas de cooperação, seria medida de 
grande alcance para manter o corpo do
cente técnico famil iarizado com as condi
ções e problemas da indústria. Pois o pro
fessor que fica sômente aqui em J uiz de 
Fora se desatualiza. Nestes contatos, am
bos se beneficiariam, a indústria com os no
vos conhecimentos levados pelos nossos mes
tres e êstes com o conhecimento da situacão 
rea l, que seria base para suas aulas, sUas 
pesquisas. Esta aproximação da escola com 
a indústria facil itaria a reformulação dos 
programas de ensino que devem ser atua
lizados em funcão das necessidades reais 
da indústria. . 

Instalações e quantidade de leite: 

Insta lações completas, para o beneficia
mento de leite e manipulação de todos os 
produtos, tais como leite em pó, queijo, sor-

, vete, manteiga, com uma quantidade de 
leite suficiente para um traba lho em base 
industrial são ind ispensáveis ao ensino de 
lacticínios. 

O contrôle de compra da matéria prima 
a venda cios produtos, enfim tôda a con
tabil idade de'veria ser informada aos alu
nos, para util ização nas aulas práticas da 
cadeira de economia e administração do 
curso. Esta cadeira deveria ser uma das 
mais importantes, pois na indústria grande 
parte dos técnicos a lém de funções técnicas 
desempenha trabalhos administrativos. 

A fábrica do Instituto deveria funcionar 
com autonomia, fora do orçamento. Tendo 
operários pagos pelo. Estado sua renda seria 

autosuficiente e as sobras poderiam ser em
'preÇladas para desenvolver o serviço de ex
tensão e assistência que vem sendo tão bem 
planejado e executado pelo professor Cid 
Stehling e outros. 

Horários de trabalho fora ' do expediente 
de serviços da fábrica, tendo início às . 6  
horas da manhã, com a participação obri
gatória dos a lunos em . grupos a lternados 
seria excelente medida educativa para ' criar 
no jovem habitos de trabalho. Porque quan
do estiverem na. indústria, terão de iníciar 
suas · atividades às 6 horas da manhã ou 
mais cedo. Para .que isto sela realizado é 
necessário que a Escola tenha apenas tan
que de estocagem para guardar o leite a 
ser trabalhado no dia seguinte. O a luno 
assim treinado não sofrerá aquêle choque 
que muitas vêzes o leva a abandonar a pro
fissão. A mudança de vida um tanto folga
da, de estudante sem muitos trabalhos prá
ticos para um serviço de responsabilidade 
pesado e contínuo como é o da indústria, 
em grande parte situada no interior é pou
co atraente para um jovem recém-formado 
sem hábito de' trabalho. Se o rapaz não ti
ver bom preparo profissional para provar 
a sua capacidade a fim de merecer um 
salário compensador, abandonará com cer
teza a carreira. Vai à procura de trabalho 
mais fácil, mais leve e mais rendoso, o que 
é muito humano. 

Responsabilidade da indústria 

1 .  Estágio remunerado : 

Proporcionando estágios remunerados aos 
estudantes, a indústria estará em grande 
parte contribuindo para o preparo profis
sional dos técnicos e ao mesmo tempo leva
rá vantagens, porque durante o estágio po
derá selecionar os melhores elementos que 
lhe interessam contratar no futuro. Com 
estágios de três meses, de oito horas de tra
balho diário, e mais as práticas realizadas 
na Escola, o curso será bastante apertado. 
Sômente ficarão nêle os indivíduos dispos
tos ao trabalho. Os inadaptáveis, estamos 
certos, abandonarão o curso, e é justamente 
êsse o objetivo. 

2 .  Compreender a necessidade e o valor 
do técnico. 

Muitas indústrias, não dão o devido valor 
à técnica. Não compreendem o valor da 
ciência apl icada, preferem continuar o seu 
artezanato e acham desnecessário o con
trato do técnico. Preferem às vêzes um prá
tico sem nenhum conhecimento ' porque acei
ta um pequeno salário. Temos visto exem
plos de indústrias que sômente pela falta 
de contrôle da percentagem de água ' na 
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manteiga perdem quantias suficientes .para 
pagar quatro ou cinco vêzes o salário de 
um técnico que evitaria tantos outros des
perdícios. -

3 .  Salário compensador. 

Não há nada, absolutamente . nada que 
se possa comparar para estimular ou. deses
timular o técnico do que o salário. Este é 
um problema muito sério . que não nos atre
vemos a aprofundar, mas chamamos aten
cão dos senhores industriais e dirigentes de 
éooperativas. Com bons salários a nossa 
indústria poderá obter melhores técnicos e 
estimular o formação dos jovens. O salário 
de um bom e competente técnico numa em
prêsa pode ser considerado como um inves-
timento e não como gastos. ' 

4 .  Condições de trabalho e instalações : 

As 'condicões de trabalho encontradas pe
los técnicos em muitas indústrias às vêzes 
são tão pouco atraentes. Há casos em que 
a indústria dispõe de recursos para melho
rar suas insta lações, mas infel izmente para 
fazer uma economia que não se justifica 
deixam de fazer as insta lações indispensá
veis à melhoriá de seus produtos. Isto cons
titue um fator de grande desestímulo para 
o ' técnico. ' 

Responsabilidade do Técnico 

r Vocacão 
Falta 1 Prepáro Técnico 

Capacidade de trabalho. 
São êstes três pontos os maiores respon

sáveis pela fuga dos jovens para outras pro
fissões. Entretanto tais deficiências podem 
ser, em grande parte, corrigidas pela Escola. 

Os rapazes de 1 5, 16 anos e até mais 
idade ao ingressarem no I nstituto, na sua 
gronde maioria não possuem ainda uma vo
cacão definida. Mas a escola pode através 
de' um ensino orientado e objetivo desper
tar-lhes interêsses e gôsto pela carreira. 

O preparo técnico a escola e a Indústria 
poderão proporcion'ar-Ihe, pois o jovem que 
não tiver capacidade de acompanhar o 
curso e rea lizar os trabalhos exigidos, deve 
ser eliminado, para evitar a diplomação de 
elementos sem uti lidade à indústria. 

Talvez muitos não compreendem 'porque 
pregamos tanto, porque lutamos para, me- , 
Ihorar o ensino, porque todos os anos esta
mos aqui, batendo na mesma tecla. Para 
esclarecer ou para nOS tornar melhor com
preendidas, vamos mostrar como será o nos
so trabalho de extensão lacticinista nos prá
ximos dois meses de julho e agôsto. Na prá
ximo semana iremos a Goiás colaborar com 
o servico de extensão da ACAR-GoiáG, no 
planejamento de um programa de assistên-

cio à Indústria do Estado. O qual será rea- ' 
lizado ou melhor executado por um técnico 
dêste Institufo contratado por aquêle Ser
viço de Extensão. Neste planejamento in� 
clui-se assistência técnica às indústrias exis
tentes no Estado e a construção de novas 
fábricas e organização de cooperativas de 
lacticínios. De Goiás seguiremos para _ o Es
pírito Santo, por sol icitação do Govêrno do 
Estado, onde orientaremos a aquisição de 
equipamentos para mais quatro cooperati
vas de lacticínios. Do Espírito Santo viaja
remos para . Pernambuco, ' a fim de inaugu
rar uma nova fábrica de queijo e manteiga, 
a segunda que se organiza no Estado, para 
fabrico de queijos finos. Esta firma possui 
um técnico diplomado pelo I lCT, no ano 
passado, através do nosso programa de 
bôlsas, e é filho de um dos proprietários. 
Dal i  seguiremos para o Ceará onde orien
taremos a construção de postos de recepção 
de leite no interior, para a única Coope
rativa de lacticínios existente no Nordeste, 
Trata-se da Cooperativa de MiJranguape a 
30 kms de Forta leza, e que instalou um equi
pamento que há mais de vinte anos estava 
encaixotado. Depois desta viagem seguire
mos ao Sul de Minas, região de Machado, 
Varginha, Pouso Alegre, para colaborar, com 
o Serviço de Extensão ministrando cursos de 
lacticínios para complementar a campanha 
do aumento de consumo do leite que está 
sendo desenvolvido pela ACAR. 

Do Sul de Minas seguiremos para Cam
pos onde continuaremos a orientação ini
ciada há um mês à uma CQ.Operativa de 
Lacticínios que há quatro anos vem tentan
do se organizar. Depois iremos ao Norte 
do Paraná orientar também a organização 
de mais quatro cooperativas de lacticínios 
da região de londrina, Maringá e Manda
guari. Recebemos ainda na semana passa
da representantes destas cooperaitvas em 
nosso Escritório que foram nos pedir orien
tação para fazer funcionar usinas de bene
ficiamentos de leite e fabricação de quei
jos e manteiga para abastecer cêrca de 
dez cidades do Norte do Paraná, com uma 
P?pulação de aproximadamente 500 000 ha
bitantes. 

Este é o trabalho que vamos realizar em 
dois meses apenas. E assim tem sido durante 
os sete anos de Extensão lacticinista que 
desenvolvemos. Esperamos que agora os se
nhores possam aval iar  como nos sentimos, 
percorrendo êste país tão grande com imen
so potencial, vendo diàriamente, a vontade, 
o desejo do nosso povo, de se organizar e 
de progredir, mas falta-lhe assistência téç
nica. 

Sabendo agora, que a metade dos' jovens 
que aqui se forma todos os anos abandona, 
uma profissão de tamanha importância no 
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desenvolvimento ' de uma indústria sempre 
crescente e de tão elevada influência na 
vida sócio-econômica de um povo, não po
demos perder nunca esta grande oportuni
dade de aproveitar o máximo o auxílio que 
os Estados Unidos da América do Norte 
nos oferecem em equipamentos, professôres 
e Bôlsas de Estudos. 

Se pudéssemos organizar nos 1 8  Estados 
do Brasil que já possuem Serviço de Exten
são, Programas de lacticínios, nos moldes 
do que é desenvolvidó pela ASCAR, no Rio 
Grande do Sul, a nossa produção dobraria 
em cinco anos. E: justa�ente o que estamos 
tentando fazer em Santa Catarina, Paraná, 
Goiás, Espírito: Santo. Mas onde encontra
remos técnicos com, a qual ificação necessá� 
ria para êste serviço ? Temos, sim a lguns 
elementos, com boa experiência, mas êstes 
estão bem colocados, o que necessitamos 
em número cada vez mais crescente, pode
�iam ser preparados ' com efidência e diplo
modos com mais maturidade em Cursos de 
n ível mais elevado. E é por isto que insisti
mos ta�to . na criação do Curso Superior 
de lactlcínlos. 

Enquanto esperamos, temos procura"do en
caminhar para o Serviço de Extensão, al
guns técnicos diplomados neste Instituto e 
assisti-los na medida de nossas possibilida
des de tempo e apoio do nosso Servi co, 
que nem sempre nos facilita. Se considerór
mos o orçamento desta Escola, cada Técni-

co aqui diplomado custa aos cofres públi
cos (Federal e Estadual) cêrca de oito mi
lhões de cruzeiros. O técnico bem prepara, 
do é a mais va l iosa colaboração. que .o 
Govêrno pode dar à Indústria. f:le é mais 
importante, mais decisivo no progresso da 
indústria do que tôdas as máquinas que se 
possa adquirir. Pouco valerão modernos pas
teurizadores, padronizadoras, laboratórios 
etc., 'sem o elemento humano capaz para 
fazê-lo funcionar bem e econômicamente. 

A responsabi l idade é de todos nós. E: da 
escola, é sua, meu caro amigo industrial. 
Da nossa colaboração depende a qual ida
de do técnico que daqui ' sairá. Vamos zelar, 
vamos cuidar com todo carinho dêste pre
cioso material humano que aqui ingressa · 
todos os anos e daqui sai para servir a mais 
brasileira das indústrias. Unidos, indústria 
e escola, : façamos . uma verdadeira aliança 
para o progresso da indústria de lacticínios 
brasileira. 

(Nota : o presente trabalho foi apresen
tado na Xv.l.a Semana do lacticinista 1 966). 
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f I :1: Máqtrinas para picar forragens :j: 
:�: Sempre a melhor solução para o seu :!: � � 
:1: problema :1: � � t t .:. Manuais ou motorizadas. .':' � � � � � � :i: Motores a gazolina, diesel ou elétricos. :i: � � � � :i: CIA. FABIO BASTOS COMeRCIO INDÚSTRIA. :l: � � � � � � :i: MATRIZ: Rio de Janeiro. Fi l ia is e Agências : São Pau lo, Belo :� :�: Horizonte, Pôrto Alegre, Juiz de Fora, Curitiba, Pe lotas, Uber- :!: 
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XVl l .a Semana do Lactic i n i sta 

Discurso do Dr. Homero D. C. Barbosa, Diretor do 
' I. L C. -T • por. ocasião da abertura dos trabalhos 

Dr. Hcmero Dua�te Corrêa Barbosa 
Diretor do I lCT. 

- Vai distante o ano de 1 950 quando, pela 
primeira vez, nos reunimos neste mesmo 
recinto, para a instalação da primeira Se
mana do lacticinista. 

Não é bastantel entretanto, o tempo de
corrido desde aquela Semana de saudosa 
recordação, para que nos esquecêssemos 
daquele cujo idealismo se reflete na obra 
duradoura que nasceu de sua inspiração. 

A Sebastião Sena Ferreira de Andrade 
devemos a instituição da Semana do lacti
cinista, certame que já constitui uma tradi
ção neste Estabelecimento e que pela XVl l .a 
vez se realiza, numa seqüência ainda não 
interrompida, mercê do apoio de quantos se 
interessam pela cÇlusa dos lacticínios bra
si leiros. 

Dar continuidade à obra nascida do seu 
ideal ismo constitui, talvez, a melhor forma 
de cultuar-lhe a memória e testemunhar-lhe 
a admiração e o reconhecimento pelo muito 
que realizou neste Estabelecimento de ensino 
técnico, a cujo serviço pôs todo o seu entu
siasmo, a sua inteligência e dedicação du
rante os 16 anos em que permaneceu à fren
te dos seus destinos. 

Meus Genhores : 
1: esta a XVll .a Semana do lacticinista que 

nosso Instituto realiza. Ao seu in ício rogue
mos a Deus, rlilnovando os votos do Sacer
dote durante a celebr.ação da Santa Missa, 
que abeilcoe os nossos traba lhos e a to
dos nos ájude . para que sejam proveitosas 
as nossas reuniões, as quais s irvam não ape
nas para o encaminhamento de soluções pa
ra os problemas lacticinistas sob os seus 
variados aspectos, mas que essas reuniões 
e os nossos contactos possam contribuir 

para o maior congracamento de todos os 
participantes das nossas Semanas do lac
ticinista . 

. 1: com satisfação que todos nós que mil i
tamos nesta Casa sentimos a repercussão 
que vem tendo o empreendimento, refletida 
na atenção que tem despertado no meio lac
ticinista do Pa ís, representado por técnicos 
em lacticínios, veterinários, agrônomos, quí
micos, industriais de lacticínios e de equi
pamentos e materiais especial izados, fazen
deiros, economistas e estudantes. 

A colaboracão de todos se deve certa
mente o bom ' êxito das nossas Semanas do 
lacticinista e -o interêsse e entusiasmo 
que sem'pre se verificam nas nossas sessões, 
em que se estudam e se debatem as mais 
diversas questões relacionadas com a espe
cial idade, refletem a importância da indús
tria de lacticínios em nosso País. 

A importância da indústria de lacticínios 
resulta da necessidade cada vez maior de 
se produzirem al imentos de maior valor 
nutritivo que atendam às exigências das 
populações que aumentam e cuja procura 
cresce à medida que se divulgam noções 
de bromatologia e higiene a l imentar. 

a interêsse pelas pesquisas lactológicas 
em todo o mundo e o desenvolvimento ex
traordinário da i�dústria de lacticínios de
correm do insuperável valor nutritivo do 
leite e de seus derivados. 

1: o leite, inegâvelmente, o a l imento mais 
perfeito e mais completo de que dispomos, 
ta l a sua composição em que figuram quase 
todos os princípios necessários à nutricão. 
Esta assertiva se confirma na simpleG obser
vação de que os mamíferos, na primeira 
fase de sua existênc:a - a criança, portanto 
têm no leite o seu a l imento exclusivo e, 
sob a sua influência, crescem e se desenvol
vem e explica por que -o leite e os seus inú
meros derivados são ' tão requestados na 
al imentação do homem. 

Na sua composição não só figuram to
dos os grandes grupos al imentares, como 
as substâncias que os representam se dis
põem no mais perfeito equilíbrio bio-físico
químico. 

Natural, portanto, que o homem, preo
cupado com a produção de a l imentos, pois 
que a questão envolve a sua própria sub

. sistência, dedique tanta atenção à produ-
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cão de leite e à sua industrial ização, atra
�'és da formacão de técnicos especializados 

, como os que' se formam neste Instituto e 
em tantos estabelecimentos congêneres por 
todo o mundo. 

A necessidade urgente de aumentar a 
produção de a l imentos vem despert�m�o a 
atencão de todo o mundo e contnbulndo 
para' a formacão de uma consciência uni
versal voltada' para o problema da fome 
que aflige a Sociedade contemporânea. A 
despeito de não constituir um fato nôvo na 
vida dos povos, pois que em vastas áreas 
da Terra grande parte da humanidade vem 
sofrendo ,as conseqüências de um estado 
crônico de desnutricão, a verdade é que 
sua evidência jamai's se tornou tão mani
festa. 
. O crescimento demográfico acelerado 
impõe providências no sentido de encon
trar solução adequada para o complexo 
problema social e não há dúvida de que 
a questão da produtividade se destaca en
tre as que se recomendam. 

Tivemos já oportunidade de focal izar, em 
palestra aqui mesmo proferida, e não fomos 
nós naturalmente os primeiros a fazê-lo, 
que o futuro da nossa produção leiteira em 
bases econômicas não está simplesmente no 
aumento do volume de leite produzido, mas 
no aumento da produtividade do nosso re
banho, no rendimento da produção em re
lacão à área explorada. 

Áumentar a produção sob a influênc!a �o 
aumento do número de vacas e ampl iaçao 
das áreas ocupadas pelo rebanho. se nos é 
possível face êÍ imensc: ext�ns�e;> de;> terri!ó
rio a adocão da medida slgn lflcana desln
terêsse pei'a prática dos métodos racionais 
de exploração zootécnica e resultari.a em 
conseqüências desastrosas à economia do 
particu lar e do País, o que os tempos em 
que vivemos n.ão mais comportam. 

A preocupação do aumento do v,?lume da 
producão com o alargamento das areas ex
ploradas e multipl icação do rebanho sem a 
apl icação dos recursos que a zO'?t�cnic? 
recomenda, além de manter a pecuana lei
teira atividade de baixo n ível de rendimen
to resulta, ' como é óbvio, em prejuízo da 
agricultura de subsistênca, cujas áreas se 
reduzem. . 

Nossa producão de leite, a despeito de 
já haver u ltrapássado os 6 bilhões de l itros 
por ano, é ainda muito baixa se a conside
rarmos face aos três fatôres sob 05 quais 
deve ser apreciada : 

a) número elevado de vacas em explo
ração, estimado em cêrca de 7 500 000, com 
(J produção média anuaf de 870 ft. por va�a, 
cu seja, a'proximadamertte, 2,4 It. por dia, 
o que revefa baixíssimo índice de produ
tividadej 

b) extensão da área ocupada ' pefo reba
nho feiteiro e baixo rendimento por hecta
re, calculado em aproximadamente 450 ft 
por ano, o que corresponde a pouco mais 
de 1 ,2 ft por hectare/dia, enquanto que em 
outros países êsse índice alcança 7,7 ft por 
diaj 

c) baixo índice de consumo no País, se 
considerarmos que o feite empregado na 
al imentação, em espécie ·  e sob a forma de 
derivados, corresponde a cêrca de 205 g 
" per capita" por dia, enquanto que na 
Noruega e Finlândia atinge a quase 1 200 
g e, na Argentina, a 725 g. 

Poderíamos considerar a questão da pro
dutividade a inda sob o aspecto da deman
da de produtos lácteos em vastas regiões · 
do g lobo, a brindo-se assim perspectivas as 
mais animadoras para a nossa pecuária 
leiteira e indústria de lacticínios. 

A baixa produtividade, entretanto, a par 
de contribuir para 0 baixo n ível de consu
mo interno, impede ou dificulta a competi
cão do Brasi l  no mercado internacional, pois 
que torna a produção do leite cara, como 
se poderá concluir de simples · confronto d� 
preços do produto nacional com o de ou
tros pa íses. 

A anál ise dos dados estatísticos revela 
que a produção leiteira brasileira aumenta 
mais em conseqüência do crescimento vege
tativo do rebanho leiteiro do que como 
resultado do aumento de rendimento por 
vaca. Considerando a produção de 6 bi
lhões e 1 50 milhões de It  em 1 964, seÇjundo 
informacões do Servico de Estatística da Pro
dução do Ministério 'da Agricultura e tendo 
em vista o crescimento contínuo anual; à 
taxa de 7,1 %, verificado na década de 
1 950/1 960, nossa produção de leite em 1 965 
terá alcançado possivelmente a quantida
de de 6,6 b i lhões de It. 

Esse aumento, entretanto, tem resultado 
principalmente de um número sempre cres
cente de vacas em exploração, empora em 
algumas áreas e particularmente em certas 
criações se verifique aumento expressivo na 
produtividade. 

Entre nós a média diária por vaca é, 
como já vimos, de aproximadamente 2,4 It, 
rendimento excessivamente baixo e que mais 
impressionante a inda se torna se compara
do com a média a lcançada por rebanho de 
qualquer país dedicado à pecuária leiteira. 
Essa média por vaca não atinge ainda 3 It 
por dia nas melhores bacias leiteiras do 
País. 
. A produtividade deve ser considerada 
também ' relacionando-se volume de leite 
produzido com extensão das áreas utilizadas 
para a a l imentação das '  vacas leiteiras.· 

Revelam as estatísticas que em países de� 
dicados à produção leiteira em regímen 
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intensivo mantém-se uma vaca em área cor
respondente a � ,2 hectares com a produção 
de cêrca de 2 800 It por ano, dando a mé
dia diária de 7,7 It. Conclui-se que são 2 340 
It/ano por hect,!�e de terra utilizada para a 
produção de al imentos para as vacas. 

Segundo dados d ivulgados pelo D.P.A. ?e 
S . . Paulo nas áreas . .  de·  produção de leite 
tipo "C' são necesséfrios em média 2,4 hec
tares para cada vaca com a produção de 
700 ·tl/ano, ou seja 2 11 .  p'Ür diG!o I nfere-se, 
pois, que são aproximadamente 299 It por 
hectare. 

I . 
A média brasileira de produção de elte 

por hectare na realidade é mais elevada, 
oscilando entre 400 e 490 It, correspondendo 
a ' 1 ,1 a 1 ,34 It/hectare/dia, segundo estatís
tica recente. 

Enquanto, pois, naqueles países a produ
ção média atinge 2 340 It/hectare/ano, no 
Brasil ela não a lcança 500 It. 

A baixa produtividade do nosso reban�o 
leiteiro torna elevado o custo de produçao 
do leite, desencoraja os i_nvestimentos e con� tribui para o baixo consumo dêsse que e 
o 'mais precioso dos al imentos. 

O custo elevado da produção, que decor
re dêsse baixo índice de produtividade, mas 
que também se deve ao processo infla.cioná
rio que desorganiza os orçamentos, Im�os
sibi l ita quaisquer previsões e impõe re.a lus
tamentos freqüentes . dos preços. do leite e 
derivados, resulta ainda dos sistemas em
píricos de exploração e desestimula a pro
dução. 

Nosso rebanho leiteiro conta com ver
dadeiras campeãs em muitos dos nossos nú
cleos especializados na produção leiteira 
capazes de competi� com a� �elh?r�s rece;>r
distas em países cUja pecuana leiteira atin
giu o maior desenvolvimento. Não é êste 
entretanto o objetivo a atingir. Antes preci
samos alcançar média de produção por 
vaca e por hectare que torne econômica a 
produção e rendosa a .atividade. Numa pa
lavra - produtividade. 

O remédio é conhecido e não nos pro
pomos indicar noyos. Sem al imenta5ão con
veniente em qua l idade e volume nao pode
mos produzir leite em bases econ�mi.c,!s, 
ainda que as vacas tragam o patnmomo 
hereditário das melhores l inhagens. A fa
zenda leiteira deve orientar-se no sentido 
da auto-suficiência em al imentos para o 
rebanho. 

Manter no rebanho animais sem aptidão 
leiteira, de baixa produção. e curto período 
de lactação não compensana os gastos com 
a al imentacão e manejo . Impõe-se, ao con
trário a escolha das melhores vacas, com 
a aplicação dos recursos que a �ootécnica 
preceitua, sem exageros, mas vl�an.do ao 
aperfeiçoamento do rebanho em nlvel� com-

patíveis com as verdadeiras possibi l idades 
da fazenda. Seria antieconômico manter no 
rebanho, fartamente al imentadas, vacas de 
baixa produção. 

O estado sanitário do rebanho é outro 
fator expressivo que condiciona a produti
vidade. Diversas são as zoonose.s que afe
tam o gado e que influenciam na pro.du
ção de nossas vacas, não só pelos óbitos 
que causam como, e principalmente, pelas 
lesães que deixam à sua passagem e que 
tanto retarda m  o processo de sua recupe
racão. Muitas delas, felizmente, são evitá
veis desde que observadas as normas de 
profilaxia e de polícia sanitária que a ciên
cia aconselha. 

O financiam�nto criterioso pelos gover
nos e orÇjan izações particulares e 9 apli
cacão honesta dos recursos concedidos, o 
estabelecimento de preços justos para o 
produtor, enfim medidas outras de pol ítica 
econômica são as providências que com
pletariam as cond ições capazes de estimu
lar a produtividade - objetivo que deve 
constituir a preocupação de tod.os quantos 
se empenham na obra beneménta de pro
duzir leite. 

Meus senhores, 
O segundo aspecto sob o qual planeja

mos as considerações que nos ocorreram. 
neste despretencioso discurso de abertura 
da nossa XVI 1 .0 SEMANA DO LACTICI
N ISTA se refere ao ensino da tecnologia 
do leife e de seus derivados com vistas à 
formação de técnicos especial izados. 

A necessidade de formar especial istas que 
imprimissem orientação técnica à indústria 
de lacticínios, racionalizando-lhes os méto
dos de trabalho, foi que inspirou ao emi
nente governador de Minas Gerais - Dr. 
Israel Pinheiro, àquela época Secretário da 
Agricultura, a criação da Fábrica-Escola de 
Lacticínios "Cândido Tostes", através da 
qual sonhava dar a Min.as os técnic?s �ndi.s
pensáveis ao desenvolvimento da Industna 
em bases técnicas e que lhe assegurassem 
as prerrogativas de Estado . l íder nessa '!ti
vidade que Otto Frensel disse, com multa 
propriedade, ser a mais brasileira das indús
trias. 

Minas Gerais, berço da indústria de lac
ticínios, a que Carlos Pereira de Sá Fortes 
deu o primeiro i�pulso ao in.stal<;Jr, há uf!! 
século, nas serramas da Mantiqueira, a pn
meira fábrica de queijos, em moldes das 
que conhecera na Holanda e de onde trou
xera Alberto Boeke, lacticinista de saudosa 
memória, para dirigí-Ia, não podia de fal'Ü 
retardar a iniciativa . de dar ao Brasi l . o 
seu primeiro estabelecimento de ensino na 
especia lidade e, através dêle, contribuir para 
o forta lecimento da indústria que constitui 
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umas , das bases da economia do Estado e 
do Brasi l. 

A Fábrica-Escola, hoje Instituto de Lac
ticínios, não faltou à espectativa de seu 
criador e à esperança que todos deposita
ram no empreendimento. No decurso de 
sua existência de um quarto de século de 
trabalho perseverante êste Insfituto tem ine
gàvelmente cumprido a finalidade que le
vou à sua criação, numa ,época em que 
apenas umas poucas fábricas contavam com 
a colaboração de técnicos e êstes de pro
cedência européia. 

Os técnicos daqui sa ídos desde os da 1 .0 
turma se impuseram logo à confianca .da 
indústria, cujo desenvolvimento e aperfei
çoamento muito devem aos seus ensina
mentos. 

As atividades do Instituto no campo do 
ensino não se l imitam ao Curso Técnico, 
com duração de 3 anos. Mantém ainda o 
Instituto ,CurGo de Pós-gra'duação para pro
fissionais de ,nível universitário e Curso 
Avulso de Especial iz·ação para veterinários 
e 'pesGoal auxi l iar do · óq:jão do Ministério 
da Agricultura dedicado à ' Inspeção e Tec
nologia do leite e seus derivados. 

O papel do Estabelecimento na formação 
de mão-de-obra especializada tem sido da 
mais a l fa relevância. Trabalhadores na in
dústria de lacticínios, a prinCípio recruta
dos pela DIPOA do Ministério da Agricul
tura e já agora encaminhados por iniciativa 
da própria indústria, que disputa vagas nes
ta Escola,- nela têm encontrado os recursos 
e o ambiente apropriados para a sua 
aprendizagem e daqui retornam às fábri
cas em condições de melhor desempenharem 
suas tarefas. 

No decurso dos 25 anos de suas ativida
des o I nstituto se firmou como o Estabele
cimento l íder no ensino da especialidade, 
no País. A responsabi l idade que decorre 
dessa posição impõe-lhe a necessidade de 
reaparelhar-se e rever seus sistemas de en
sino, para melhor desincumbir-se da missão 
de dar ao Brasil os técnicos reclamados pela 
indústira de produtos lácteos, atividade em 
franco desenvolvimento e que dia a dia 
mais se firma entre as melhores fontes de 
riqueza do País. 

Essa expansão ,da nossa indúGtria de pro
dutos lácteos e, em decorrência dela, a 
maior procura de técnicos indispensáveis à 
manutenção dos trabalhos em nível técnico 
elevado levaram-nos à elahoracão de um 
plano gera l de reformas e amp'l iações, em 
que se destacam:  construção de edifício de 
cêrca de 4 200m2 destinado a a lojamento 
de 220 a lunos em boàs' condicões de con
fôrto e cujas obras já foram iniciadas, e ins
talação na parte térrea do mesmo edifício, 

de dependências destinadas ao D.A. dos 
alunos com salas para projeções" bibl ioteca, 
secretaria, etc.; ampliação e reforma das 
instalações do refeitório, cozinha, copa e 
despensa ; insta lação de lavanderia; reforma 
sompleta no setor industrial,' de que resul
tará a ampliação das diversas seções em 
que se distribuem as suas atividades e subs
tituição da maior parte de seu equipamento 
industrial por máquinas e aparelhos moder
nos e de maior capacidade, reequipamento 
êste tornado possível graças à magnífica 
operação do Escritório Técnico de Agricul
tura Brasil-Estados Unidos, por iniciativa da ' 
Técnica Pautilha Guimarães e da ajuda da 
Aliança para o Progresso, através do Pro
jeto Purdue-Brasil, aqui representado pelos 
i lustres professôres Roy Stein e Richard' 
Day, os quais vêm dando ao nosso Institu
t? a . inestimável colaboração da �ua expe
nencla e da sua boa vontade; Instalacão 
de novaG salas ,de aula e sala para os Srs. \ 

professqres ; ampl iação dos laboratórios de 
físico-química e microbiologia, os quais já 
dispõem de nôvo e excelente material for
necido pela Aliança para o Progresso; cons
trução de pequeno prédio, com instalações 
frigoríficas, destinado à d istribuição dos 
produtos diretamente ao consumidor, nas 
condições que a técnica recomenda; ' refor
ma das instalações de vapor e frio industrial, 
oficinas, pátios e áreas para a prática de 
esportes, algumas iniciadas incluem-se tam
bém no plano geral de reformas e expan
são do Estabelecimento, 

Para execução de boa parte do programa 
contamos com recursos já obtidos do FFAP 
a cujo Egrégio Conselho renovamos o noss� 
reconhecimento pelo apoio decisivo que nos 
concedeu, bem como ao S IPAMA e SEAV, 
órgãos através dos quais temos recebido 
ajuda do Ministério da Agricultura, e ain
da ao CONT AP. 

A expansão do Instituto, a par de possi
bil itar a formacão de maior número de pro
fissionais, visa ' também a dar ao listabele
cimento melhores recursos para o ensino, 
que deve acompanhar a evolução da téc
nica e as conquistas da ciência apl icada aos 
ce�tros ma,is adiantados e buscar na pró
pna pesquisa a solução para os problemas 
que são próprios, específicos da nossa in
dústria. 

A instituição de estágios de treinamento 
para os a lunos em fábricas particulares, nos 
períodos de férias e o aperfeiçoamento, 
através de cursos intenGivos, de 3 anos, em 
Universidades Americanas, de técnicos aqui 
diplomados e o seu aproveitamento no cor
po docente desta casa de ensino são teste
munhos da preocupação dêste 'Instituto de 
dar melhor formação profissional aos seus 
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. a lunos e aprimorar o ensino da técnica 
lacticinista. 

Ainda aqui cabe uma palavra de reconhe
cimento ao trbalho de Pauti lha Guimarães, 
a quem se deve a iniciativa da especializa
ção de técnicos nos EE. UU. 

O programa que se traçou o I nstituto de 
Lacticínios "Cândido Tostes" é amplo e os 
recursos finance'iros já conseguidos não são 
ainda bastantes . •  Estamos confiantes entre
tanfo, todos nós que aqui mourejamos, que 
lião nos faltarão a ajuda de Deus e a com
preensão dos órgãos da administração mais 
diretamente interessados no desenvolvimen
to e aperfeiçoamento da produção de leite 
e da indústria de lacticínios, para que possa 
o nosso Instituto realizar o seu programa 
de. expansão e melhor cumprir os destinos 
que lhe inspiraram a fundacão, há um quar
to de século, por S. Excia: o Sr. Governa
dor Israel Pinheiro. 

Meus senhores, 
Finalizando, seguem as nossas últimas 

palavras uma saudação do Instituto a todos 
vós, autoridades, conferencistas, professôres, 
técnicos, industriais, estudantes que atendes
tes ao nosso convite e que aqui viestes pres
tigiar, dar corpo e a lma às nossas reuniões 
e, de qualquer forma, contribuir para o bom 
êxito da XVI I .a. Semana do Lacticinista. A 
todos vós, com os nossos agradecimentos 
e boas vindas do I LCr e 05 melhores votos 
de l:mo feliz estada nesta casa, que, sendo 
vossa, a todos vos acolhe de braços abertos. 
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I n � ú s t r i a s H e u n i  � a s f a � u n � e s U e t t  o S.A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas . de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Rna FranciscQ Valadares, 108 - Telef'ones, 1 790 e 1 1 4 7  - Caixa Postal, 15 . 
End. Teleg. "IRFAN" - Juiz de Fora - E Minas 
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Se V. S. precisa de impressos, tais como : 
Livros, 

Jornais, 

Revistas, 

Clichês, 

Convites de Casamentà e Formatura, 

Santinhos de Primeira Comunhão, 

Serviços de Encadernação, 

Em suma, qualquer trabalho tipográfico . 

Visite a . Tipografia LAR CATÓLICO ! 
ONDE É Il\lPRESSA ESTA REVISTA 

TÉCNICA ! RAPIDEZ ! EFICIÊNCIA ! PERFEIÇÃO 

Rua Halfeld, 1179 - Caixa postal 73 - JUIZ DE FORA 

�.;::.;.:.;-:.;.:.:<.:::.;:.;<.: :.: :.: :.::.: :.; �.;:.; •• ;.�.;.:.;:.; ..• ;':.;'''.J .•• :.: :.;.:.: :.;.:.: �.;.:.; :.; :.;.:.; • • .: .• : ".;:.: :.::.;,:.:::.;:'.;,:.;';6;.:""':'.;':.;':6;':�6::�:.7..:-:«:, 
� � 

I C A S A  B A D A R A  CO I N D ÚS IR I A  & C O M fR C I O  L I D A. I 
� � � � : :  �" : INSTALAçõES FRIGORfFICAS, � � ��:::T���AS, i � � � BALCõES FRIGORfFICOS, � � GELADEIRAS PARA AÇOUGUES, I 
� MÁQUINAS PARA CAFÉ � . � ESTUFAS PARA PASTEIS, � 
� VITRINAS, � 
� BALANÇAS AUTOMÁTICAS, � � � 
� CORTADORES DE FRIOS, � � RESFRIADORES DE LEITE. � � INSCRIÇÃO N. 1245/4900 � 
� � � AVENIDA GETúLIO VARGAS, 367 - TELEFONE, 1620 � � � � JUIZ DE FORA - '  MINAS GERAIS I 
t ... .<."' .. Á.;".:.."'<."'..,�..,i9;".,"."..ú.;""'".".;".;,." •• , •. , •. , • •  '.; :.::.:.:.::.".::.::'.::.:'".".".::'" :."" "'1+::.,,.,,.;:.;:.;,.;,.;,.;:.;;.;:.:,.;:.:<.c:.:'r.' 

METALORGICA BARRA DO PIRAí LTDA. 

FABRICA DE VASILHAME FARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 116 

Enderêço telegráfico:  "METALúRGICA" 

BARRA DO PffiAí - ESTADO DO RIO DE JANEffiG 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEJ,VI, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50% com a encomenda 

50 % financiados em 12 meses, 

Latas inteiriças, Baldes comuns, Baldes para ordenha, Baldes com bico e gra

duação, Baldes graduados c'om bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques de 

aço inoxidável, Tanques dupl'os para queijo em aço inoxidável. Depósitos pa

ra creme, D epósitos
, 

para manteiga, Fôrmas para qúeijos tip'o mineiro e pra

to. Liras, Resfriadores, pasteurizadores; Reformas ele vasilhame em geral . 
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XVl l.a S e lTl a  n a  d o  Lacti c i n i sta 

Discurso do Sr .. Otto Frensel 

Ofto Frensel 
Presidente da Associação 
Brasi leiro do Lacticinista. 

Senhores Membros da Mesa ! 
Minhas Senhoras ! 
Meus Senhores ! 
e meus amigos felctianos ! 
Novamente não estarei presente para 

comparti lhar vosso sempre tão amigo con
vívio e auferir os sempre bri lhantes ensi
namentos que tantos entre vós, com tanta 
boa vontade e competência, vão dissemi
nar, certamente, também durante esta Se
mana do Lacticinista, por cuia merecido 
êxito antecipadamente formulo os meus mais 
sinceros votos, -como também de felicidade 
de cada um de vós: Estarei. longe, repre
sentando os ' Iacticínios brasi leiros, como 
Presidente de sua Associação Brasileira de 
Lacticinistas e editor, há 38, de seu "Bole
tim do Leite", no XVI I  Congresso Interna
cional de Lacticínios o qual, coincidente
mente com o mesmo número da presente 
XVI I  Semana do Lacticinista, também se 
inaugura nestd mesma data e deve perdu
rar esta mesma semana de 4 a 8 de iulho de 
1 966. Na minha volta espero ter enseiO' pa
ra transmitir-vos, embora mui pàl idamente, 
dada a minha fraca capacidade, algo da
quilo que me foi possível observar e apren
der. Simultânea mente, bem como antes . e 
depois dêsse transcendente evento lactici- . 
nista mundial, terei o prazer e a honra de 
poder acompanhar uni dos mais destaca
dos grupos de lacticinistas brasileiros que 
também vão comparecer a êste Congresso. 
São os amigos e companheiros : Alfredo 
Mayer, da Lacticínios Mayer S.A., de Santa 
Rosa, Rio Grande do SUl i  Antônio Estêves 
Marques, da Comércio e Indústria Barbosa 
& Marques S.A., de Minas Geraisi Frank 
O. Delamy, da Lacticínios Rex Ltda., de Pp
ços de Caldas, Dr. Giorgio Rossi, da Po
lenghi S.A:, Guilherme Jensen, da Cia. J en
sen, de B lumenau, Santa Catarina, Dr. J osé 
Humberto de Vasconcelos Dutra, de Tim
baúba, Pernambuco, Dr. Pedro Zimmermann, 

Deputado Federal, de B lumenau, Santa Ca
tarina, Reynaldo Guazzel l i, de Lacticínios 
Rex Ltda., de ·Poços de Caldasi Walter 
Dockhorn, da Germano Dockhorn S.A., de 
Três de Maio, Rio Grande do SUl i  Wil l i  
Wegner, Chefe da Secção de Lacticínios da 
A. S. C. A. R:, de Pôrto Alegre, e Zildo de 
Marchi, da Lacticínios e Cerais S.A. -
LACESA, de Laieado, Rio Grande do Sul .  

Com profunda saudade lamento a ausên
cia nessa excursão lacticinista dos compa- , 
nheiros da iornada grandiosa de 1 962, notÇl
damente o inolvidável amigo José Assis Ri
beiro para o qual deixo aqui a minha mais 
sentida homenagem, aliando-me incondicio
nalmente a tôdas aquelas que com '  muita 
iustiça lhe deverão ser prestadas nesta XVI I  
Semana d o  Lacticinista. 

Não pretendo a longar-me em considera
ções sôbre o '  passado, mesmo mais recente, 
entre cuias acontecimentos se destac,a a li
beração do preço do leite para o produtor . .  
Nas colunas do nosso veterano " Boletim do 
Leite" se encontram registrados todos os 
acontecimentos lacticinistas de a lgum des
taque. Particularmente os referentes ao nos
so I .L.C.T. tiveram relêvo especial no artigo 
" Dias Felctianos" que se encontra na edicão 
de iunho corrente a qual espero saber 'es
tar em vossas mãos no entretempo; Entre 
os grandes acontecimentos lacticinistas na
cionais se destacam incontestàvelmente al
guns, como a decisão da Leite Glória Ltda. 
de iniciar a instalação de sua terceira gran
de fábrica de leite em pó no Basil, em Ita
petinga, no Estado da Baia, formulando, 
com isso, um voto de confiança ao' Brasil 
€ aos seus lacticínios, que esperamos seia 
devidamente apreciado. Outro acontecimen
to de transcendente destaque foi, certamen
te, a fundação da União Brasileira das Co
operativas Centrais de Lacticínios, compre
endendo in icialmente as de ,Belo Horizonte, 
Rio. de Janeiro, Paraná e São Paulo. 

Um preito da mais saudosa homenagem 
deve, ser prestado aos nossos amigos e .gran
des l íderes lacticinistas, desaparecidos du
rante êste ano:  Carlos dos Santos Costa, 
Eduardo Duvivier, Agostinho Bossi e José 
Vieira Berretto Júnior. 

Empenhados há 47 anos, desde 1 91 9, em 
favorecer tudo que possa beneficiar os lac
ticínios brasileiros, não podemos deixar de 
recomendar a todos os presentes a sua par� 
ticipação na próxima 1 .0 FENAL que será a 
Primeira Feira Nacional de Lacticínios e Ex
posição Agro-Industria l do Alto Taquari, a 
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RECORTES DE JORNAIS 

8ra�iI�iro ���� � .�Ó 15 Iitro� �e I�ite por ano, em m��ia 
O Rebanho leiteiro, do Brasi l  é represen

tado por 35% do total de boy.inos - 21 mi
lhões de cabeças das quais 7,4 mi lhões de 

' vocas em locte;cão. . Erl"bora ainda' não tenha ating ido um ín
dice de produção -capaz de suprir ' as defi
fiências do mercado consumidor, de ano 
para ano as estatísticas são mais anima
doras. Em 1 964, a pr.odução foi de 5 milhões 
9l?·9 mil 338 toneladas correspo.ndendo ao 
valor total de 506,8, bilhões ,::I e cruzeiroscom 
um incremento da ordem de 1 1 ,2% sôbre 
1 963. Ao mesmo tempo a produção por 'Vaca 
apresentou acréscimo de 5% e a produção 
diária subiu a 6%, representados por 3,4 l i
tros diários por cabeça. 

Enquanto isso, o índice de consumo da 
população passou por uma elevação de 7%, 

. atingindo 75 l itros/habitantes/ano, ou 208 
gramas/habitante/dia, o que sign ifica mais 
de 7 gramas de proteína. Leve-se em conta 
entretanto, o baixo índice de produtividade 
nas bacias leiteiras dos grandes centros 
consumidores, que não ê süperior a 270 li
tros/ano/hectare (pouco mais de 700 gramas 
diárias). 

Analisando ta l situação, diz o Sr. Lindol
fo Martins Ferreira, presidente da Comis
são Pecuária do leite da Confederação Na
cional da Agricultura : Fala-se com razão, 
que a produtividade do rebanho nacional 
é baixa. Seria impossível que não fôsse, 
após tantos anos de omissão no que diz 
respeile a providências governamentais, mui
las delas, até contrárias à pecuária leileira. 

real izar-se em Laieado, no Estado do Rio 
Grande do Sul, de 1 .° a 9 de outubro p. f. 
Na Comissão Executiva, composta dos mais 
importantes representantes das classes pro
dUTOras, se encontra o nosso ' amigo e téc
nico lacticinistas, José Inácio Gonçalves, 
como 2.° Vice-Presidente e Presidente da 
Comissão de Leite e Lacticínios. Com a sua 
organização, assim, eficientemente garanti
da, estamos certos de que a próxima 1 .° 
FENAL terá o maior e merecido êxito ius
t'_'mcnle no setor lacticinista. 

Renovando os meus sinceros votos de me
recido êxito de mais esta XVI I Semana do 
Lacticinista, comprovante da excelência dó 
oportuna in iciativa do nosso inesquecível 
amigo Sebastião Seno Ferreira de Andrade; 
merecedor, por isso, de nossa eterna grati
dão e saudade, formulo também a todos 
os porticipantes dêsse nosso acontecimento 
lacticinista máximo os meus votos de feli
cidade e bem-estar pessoal. 

Para melhorar  a produtividade são indispen
sáveis, além de uma política de govêrno 
adequada e firme, conhecimento técnico e 
inversão vultosa por parte dos criadOres, 
para desenvolver as pastagens, adquirir ani
m9is de mais va lor genético e levantar 
cêrcas para o gado. Só'  a melhoria de pas
tagens exige prazo mínimo de dois anos. 
A do gado, mais cinco. Por isso, milhares 
de produtores não puderam aceitar finan
ciamentos oficiais para inverter num negó
cio deficitário e tratado de maneira discri
minatória há mais de 20 anos. 

ALIMENTO - LEITE 

O fator mais importante na produtividade 
do rebanho leiteiro é o valor da a l imenta
çao do gado. Já excedia êle, em 1 963, de 
40% no custo de produção, O uso pouco 
racional de a lguns concentrados à base de 
subprodutos de a lgodão, trigo, etc., tende a 
suplementar o fraco pasteio de campos natu
rais. A inexpressiva e dispersa á rea de pas
tos artificiais, a pouca difusão do cultivo 
de forrageiras visando ao rodízio das pas
laÇler/; e a quase nenhuma adoção de si los 
e fenis para a conservação de forragens 
são, segundo os técnicos, causa da defi
cie/lle al imentação do gado leiteiro e, con
seqüentemente, do ba ixo rendimento. 

Os dados divulgados pelo Censo Agrícola 
de 1 960 percentuam, para todo o país, os 
seguintes índices : 1 1  ,3 de área de lavourai 
46% de área de pastagens i 24% de matas 
i ncu ltas e improdutivas, consideradas sôbre 
265,4 milhões de hectares, área total dos 
estabelecimentos agrícolas recenseados. As
sim, temos 1 22,1 milhões de hectares ocupa
dos por pastagens. Mas apenas 1 7,1 milhões 
de hectares são pastos cultivados. 

INDUSTRIALlZAÇAO MiNIMA 

Das 5 989 338 toneladas de leite produzi
das em 1 964, apenas 628 1 97 foram destina
das à industrial ização. A outra parte foi uti
lizada no consumo "in natura".  

Tivemos naquele ano a seguinte distri
buição : 
Leite Pasteurizado . . . . . . . . . . . .  . 
Man!�iga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Quelj�. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Requel jao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Refresco de leite . . . . . . . . . . . . .  . 
Caramelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leite em pó . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leite em pó industrial . . . . . . . .  . 
Leite condensado . . . . . . . . . . . .  . 
Lactose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, 478 000 ti 
25 368 ti 
41 088 ti 
2 030 ti 
1 276 ti ' 

1 138 ti 
46 700 ti 

7 048 ti 
1 4 655 ti 

487 ti 
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Lactose Albumina . . . . . . . . . . . . .  . 
Farinha Láctea . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Doce le leite . . . .  - . . . .  , . . . • . . . . .  
Caseína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 ti satisfazer as exigências para manter o ma-
3 825 tij.�_nejo e a l imentação adequada do rebanho, 
1 572 ti" "'apresentando ainda dois fiadores, cadastra
l 423 t i  dos no Banco do Brasil .  

1 93 ti  Leite evaporado . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leite fermentado . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ricota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 35 ti PREOCUPAÇAO 
276 ti 

o valor total da quota industrial izada al
cançou pouco mais de 1 55 bilhões de cru. 
zeiros. 

. 
A produção ' brasileira de manteiga, que 

se e:·evara em 1 962 a 29 779 toneladas, no 
valor de W,5 bilhões de cruzeiros, caiu em 
1 963 para 22 041 toneladas, ou 9,9 bilhões. 
Minas Gerais é o responsável por cêrca de  
50% da produção de manteiga do País 
(1 0 91 2 toneladas em 1 963). 

Os quantitativos atribuídos a São Paulo 
e Goiás, por sua vez situam-se ao redor de 
3 mil toneladas - 3 225 e 3 097, respectiva
mente - o que equivale a 1 4,63 e 1 4,05% do · 
tota l. . 

O Rio Grande do Sul foi outra unidade da 
Federação que teve participação destacada 
na pauta, com 1 363 toneladas, ou 61 3,4 mi
Ihões de cruzeiros (6,1 8%), enquanto o Es
tado do Rio figurou com 1 1 56 t. . 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
ABRE CRÉDITO 

Um crédito de 580 milhões de cruzeiros 
destinado a aquisição de gado leiteiro para 
posterior revenda a pecuaristas, foi aberto 
pelo Ministério da Agricultura através do 
Serviço de Promoção Agropecuária. O cré
dito será destinado aos pecuaristas da ba
cia leiteira de Brasília e Goiás, devendo co
brir a aqui?ição de ração e despesas com 
transporte. 

Quinze técnicos agrícolas de Goiás, São 
PçlUlo, Minas, Rio de Janeiro e Paraná estão 
colaborando no esquema da aquisição, que 
já começou a ser executada com a compra 
de animais na colônia holandesa de Castro
lândia no Paraná, São Paulo e Sul de Mi
nós. O plano prevê a aquisição de 1 1 00 bo
vinos (3/4, 7/8) e puro por cruzamento e 
1 00 machos puros de origem. O preço das 
fêmeas, na revenda p pecuaristas, será de 
350 a 500 mil cruzeiros, "per capita" en
quanto os produtos serão revendidos i:J 800 
mil .  O financiamento está a cargo do De
partamento de Promoção Agropecuária do 
Ministério da Agricultura· e q negociação se 
fará mediante entrada de 15% do valor 
total da compra e pagamento do restante 
em 3 prestações anuais onerado de juros 
de 1 0% ao ano. Para candidata�-se o pecua
rista tem de ser registrado no MA, exer
cer atividades criatórias na bacia leiteira 
de Brasília e .Goiás, comprovar ·  que pode 

Apesar disso, os ruralistas não escondem 
suas preocupaçõesJ diante dos sucessivos 
aumentos de preços dos implementos agrí- ' 
colas, tortas, rações, adubos e demais pro
dutos consumidos na agropecuária. O pro
blema tem sido levado às autoridades fede
rais através das entidades de classe, mas 
ainda não foi encontrada a "fórmula tran
qüil izante" . 

Em setembro do ano passado, organizou
se o Congresso Cooperativista de Recife no 
qual tomaram parte representantes das Co
operativas Centrais de Belo Horizonte, Rio 
São Paulo e Paraná. Durante o encontro � 
após anál ises da situaçãó, os congressistas 
pediram providências ao Govêrno Federal, 
no sentido de um reexame e correcão no 
preço do_ leite bem como da proibição da 
Importaçao de excedentes de leite em pó 
norte-americano, que vem contribuindo para 
o desestímulo do produtor naci8nal. Na 
oportunidade, foi a inda discutido o proble
ma da intermediação, que, a cada dia, se 
torna mais grave, em virtude das elevacões 
dos preços de combustíveis e lubrificantés. 

Em síntese, sente-se que os produtores não 
se sentem empolgados pela idéia da rein
versão de lucros nas fazendas, porque so
frem essas l imitações em cada passo e redu
ção acelerada. O que constitui evidente
mente, ameaça à produtividade e à norma
l idade do abastecimento. 

MINAS PROMETE MAIS 

Funcionando em autêntico reg ime coope
rativista e comandando 43 organismo regio
nais, com um total de 1 5  mil associados, 
a Cooperativa Central dos Produtores Rurais 
de Minas Gerais - CCPR - está construindo 
na Cidade I ndustrial de Contagem, nova usi
na com capacidade para pasteurizar 600 
mil litros diários do melhor leite do País, co
mo anunciam. A construção foi iniciada no 
ano passado, ocupando área de 50 000 m2, 
no encontro das rodovia.s que demandam 
Belo Horizonte. A par da construção de 
nova usina, a CCPR vai levando a cabo uma 
campanha de esclarecimento da opinião 
públ ica quanto . à necessidade do leite na 
boa al imentação. Dentro de dois. anos estará. 
a usina em pleno funcionamento e, - certa. 
mente, somado um extraordinário . esfôrço 
à solução do proplema do leite no Brasil: 

(Transcrito de O Jornal - 30 de junho de 
1 966.) 

, -

DANILAC INDÚSTR IA E COMÉRCIO LTDA. 
Representantes exclusivos de : 

Tipo CM - capo a partir de 
5 000 lIh. 
3 finalidades: desnata, �a_ 

. droniza e clarifica. 

Compressor de 1 ou 2 estágios. 
Capac.: 1 0  000 a 500 000 kcal/h. 
Temos em e�toqué. 

Secção técnica especializa
da - estoque de peças so
bressalentes. 

Desnatadeira tipo CMA 
capac. 2 000 a 5 000 lIh'. 
Temos em estoque 

Tipo CRK - capac. 2 000 a 
5 000 c/w. 

Máquina RIA, automática p/ fa
zer picolé. Capa c. : 5 000 a 
24 000 unids.!h. 

Barão de Itapetin inga, 221 - 1 09 a ndar - Tel .  32-0692 - Caixa Postal 4 51 4  
End. Te legr. " DANALAC" - São Paulo. 
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MOINHOS a 
v e n  to Dina
mie para 400 
até 2.000 li
tros d'água I 
hora, Eleva
ção de 7 a 
80 m. 

AGUA PARA A FAZENDA' 

BOMBAS de 6,3 
a 2,5 , 4  mm (114 
a I") e elevação 
alé 40 m. 

MOTO B O M BAS 
, para i r r i g a ç ã o  

até 36.000 litros I 
hora. 

CARN E I R O S  HI· 
D R A U L I C O S. de 
19 'a 63,5 mm(314 
a 2 1 /2") Produ
ção até 94 litros 
mino 

COMBATE 
As 

PRAGAS 

MAIOR PRODUCÃO .. ECONOMIA 
LUCRO 

r� 
'\.ID ' 

P U LVE R I ZA D O  -
RES de '2 a 1 5  
litros 

com equipamentos agrícolas de qualidade garantida ! 

CU LTlVA D O R  d e , 5 
enxadas, éom ro'da e 
alavanca. 

DEBULHADOR DE MI· 
LHO NICOLA Produ
ção: 600 kgl hora cl 
fôrça de 6 HP a ,3BO 
rpm 

M O T O R E S  E GRU· 
POS G E R A D O R E S, 

, MWM - Diesel - 3 a 
52 HP 

ARADOS de 5B e 72 
kg. para 2 e: 4 ani. 
mpis. 

CHARRETE Completa, 
I com. assento e encôs .. 
lo. 8ilo/a: 1,25 ín, 

INDOSTRIAS RURAIS 

GRADES DE D ISCO
'
S 

D ; v"� r $ o $  tamanhos, 
com' distes ·comuns ou 
'''off·set'' 

C H O'C A D E I R A S ,  • 
CRIADEIRAS ele. Vá
rios m o d e lo s  c o m  
aquecimento'" a q u e 
rosene. 

�· 4 ' DESFIBRADEIRA N I ·  ' " MOINHOS A M A R -
.cOLA - Para cana e C O R T A  D E I R A S de TELOS _ Capac: até 
f o r r a g e n s  verdes. forrag�m D INA M.t C. 7.000 k g/h a r a ,  com 
P r o d u ç ã o  1. 2 0,0 a man�a/$ � pl far�a ou sem ciclone. Para 
3.200 kgl hora molrlz. ,F a c t l  maneJo fubô ou forragem 

, M O T O R  MONTGO
MERY - a gasolina -
4 tempos, 2 - 2,5 ou' 
3,25 HP. 

CARRETAS E TROLE
TES - 2 e 4 rodas -
para 750 a 4.000 kg 
de carga ou mais. 

DESNATADEIRAS V I
KING - com capaci
dade para 60 alé 600 
litros 'de leitelhora. 

MAQUINAS EM, GERAL PARA AGRICULTURA · PEcuARIA E AVICULTURA ! 

Escritório de Vendas em ' 
J u iz de Fora : 

Rua Halfeld, 603 
3Q andar - sala 301 

Fábrica e loefor;rpa de Máquinas para 

Lacticínios 

Bqfedeiras de aco inoxidável e de " 

Cr�vadeiras , - Dep'ósitos 

--------------,� . 
''''- --. . .  -----.--------.. _--

Tanqu,es 

madeira. 

etc. 

� ----��-'_.�, ���------��----�---------
FÁBRICA : 

, ' .  

Avenida dos Andradas, , 1015 - Fone 5553 
�'JUIZ ' DE FORA - Minas Gerais 
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