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PRODUTOS ,fABRICADOS NA 
F.El.C.I 

LABORATÓRIO 
Solução Dornic 

I 
solução de soda décimo normal, solucão de fenolftaleina a 2% 

• I 
solução décimo normal de ni/rato de prata 1 solução de nitra/o de praia I so 

(ução de blcromafo de potássio a 5% J Cultura de P.roqueforl em pó, Fermen 
to lácllco selecionado Ifquldo, Corante líquIdo para queÍjos � Cultura de Yoghurt(//
q ui'c/o), Grão de KelfirJ Fermento selecionado para queijo Su/sso. 

ÇJUEIJOS 
Minas" padronlsado. 

TIPOS: Cavalo J Cobocó, Cheddar, Duplo Creme. Emmentaler. Gouc/a I 
Lunch I Pralo, I 

Parmezão, Pasteurizado, Provolone, Reno-Ec/am, Roque/orl, Suisso, Crem 

. Suísso I Requeijão Mineiro. Requeijão Cri% , Ricota 

MANTEIGA Extra e c/e primeira. 

CASE/NA! Por diversos processos. 

{)j[jgir os f2.erfLdos à 
Fabrica Escola de Lacticínios Candido Tostes. 

Rua Tenente Frei/as S/n. ex. Postal 183. 
Juiz· de Fora. Minas Gerais. 

BRASil 

Tipografia do «LAR CATÓLICO» - luis de Fora 
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José Domingos de Rezende, � � natural de Varginha, Minas Gerais, i <O colocado em L" lugar no CURSO DE � � INDÚSTRIAS LACTEAS, em 1955. � 
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4 MARÇO/ ABRIL' FELCTIANO 

Atividádes da DIP.O.A. no abasteci� 
mentocteleite ao Distrito Federal 

Dr. Rogério Maranhão 

Iniroito. 

Em duas fases ped eit amente distintas 
podemos di vidir a atuaç ão da D. I .P. O .A. 
no abaste ci me nto de leite ao Distrito Fe
deral, consti tuin do marco divisor a lei n. O 

<V;7�_" �1��24â��'0;c+d'e'f�,r�::12::195'O;'<�. �di s:po_ndo 

sôbre a 
inspeç ãó dos prod uto s  de or� gem animal, 
regul?-�menta da pÇ! lo De cre to h.o 29.651, de 
8-6

�
-951, que apro< vou'< Ô < Regulamento da 

<�<�JDê peç ão Industrial e S anitáF ia de Produ
tos de Oúg emAi1imal, por �ôrç a  de cuj o 

.. ,<.<_d ipIQm.�LJ egal f1< inspeç ão )â o leite nos 
entrepost os' desiâ 0'Capffàl " passou a ser 
ex ercida pelo órgão competente do Mi -
nü:\ tério da Agricultura - a Divisão de 
Inspeç ão. de Produtos de O rigem Animal 
(DJ .P. O .A.)  

N a  primeir a' fase, com a fiscalizaç ãj o 
dos entrepostos a cargo da Prefe itura do 
Distrito Fedra l, exercia a D. I .P. O .A. sua 
atuaç ão a pena s  junto à fonte de produ
ç ão., inteiramr:' nte divorciad a  do órgão 
recebedor do produto; usinas de benefi
ciament o  ab astecedoras subordinadas a 
três Inspetorias R egiona is, o q ue lhes 
valia falta de unidade de orientaç ão. 
Corria tudo conforme é fácil de imagi
nar . " Lembramo-nos, ainda, quando ser
vindo em Itanh adú, no S ul de Minas, em 
1941, recem-ingressad os na D. I .P. O .A. , 
com dua s  usinas sob nos sa respo. nsabi
lidade direta, rece bíamos um < boletim 
referente a d eterminada condenaç ão de 
leite. Anciosos por reparar a falta, que 
reputávamos como fracasso nosso, logo 
tínhamos esfriado aquêle ard or, visto 
que nada mais restava a fazer: o bolet im 
era datado de 20 a 30 dias atraz . . .  Para 
cheg ar as noss as mãos, havia pe rcorrido 
verdadeira " via cr ucis", passand o  por 
todos os trâmites legais . . .  

Definitivamente, não era possível con
tinuar assim, e vieram então a Lei 1.283 
e o R egulamento j á  referidos, por fôrç a 
r()� fJlI ais p assou, a partir de j ulho de 
1951, à esfera d e  aç ão da D.I.P. O .A. a fis
calizaç ão dos entrepostos, estabelecendo 
um verdadeiro sistema de vasos comuni-

Inspecío.r-Ghefe da, D. I. P . O . A. 

can tes nos trabalhos de inspeç ão, da 
fonte de orig2 m  aos centros distribuido
res no co nsumo, que não pode e não deve 
s ofrer soluç ão de continuidade, permitin
do, em caso d e  qualquer anormalidade,' 
� açã o diret a e rápida do ó rgão té cnico 
r espo nsá vel, com bé nefícios� gerais do 
con sumidor e do produtor. Marcou-se, 
a�s im, o início de 2.a fase. 

Em de cor rência disso e da atuaç ão de
cidida da D . I .P. O.A., j ustamente no mo
mento em que se inici ava a gest ão do seu 
atual diretor, Dl' . N ilo Garcia Carneiro, 
inaugurou-se uma nov a era na inspeç ão 
do leit2 consumido nesta Capital. 

Insta lada a Im,p eçã, o S anitária do L eite 
j unto aos entrepostos, vale dizer sob mol
des té cnic os e modernos de contrôle biO'
físico-quí mi co do leite, providências ou
tras foram adotadas, visand o  a dar ao ser
viço a no va feiç ão que há muito se fazia 
s en tir, sobretudo de unidade e ef iciência. 
E assirn fo ra m  realiza da s: a pas sa gem 
pa ra o â mb ito de u ma ú nica Ins petoria 
R egional de tôdas as usinas de beneficia
ment o  constituitivas da bacia leiteira 
aba ste cecl ora da Capital Federal, localiza

das onde quer que fôsse., nos E stad os do 

R io d e  Janei ro, Minas Gerais ou S ão 
Pau lo, para fi� arem sob uma S' ó  orienta
ç ão té cnica-sanitária, de cuj o  alcance é 
desnecessário dizer; a verificaç ão do Í n
d ice de eficiênc ia d os pasteurizadores em 
serviç o nas mesmas us inas, pnra aq uila
tar de s eu e stado e até onde mereceriam 
créd ito; a realizaç ão de estágios obriga
tórios p ara os encarregados de usinas, on
de adquirissem êles conhecimentos in
dispensáveis ao trabalh o de seleç ão do 
leite recebido., e, alé m  de out ras, esta da 
maior importância, a instituiç ão destas 
reuniões, de caracter eminentemente té c
nico, que a liment am conversaç ões e am
pliam co nh ecimentos sôbre assuntos li
ga do�' às nossas funç ões, estruturando no
vos moldes de organizaç ões de serviç os, 
p ond o em contato té cnicos e produtor es, 
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dirigentes e dirl gidos e todos enfim cuj as 
at ivida d� s  tenham relaç ão com o l eite. 

I niciara m-se em dez embro de 1951, ti
midame nt e, sim, porque afinal de con
tas representavam uma exterioraç ão d e  
reb eldia., h á  muito sepitada - e o utras 
assim devem existir - à bur ocracia ten
tadora e avassalad ora e ao comodismo 
envolvente da roti na q ue absorve e fos
silisa, assim prosseguiram durante 1952, 
ti veram maior incremento em 1953, e hoje, 
quando se realiza a 31.a infelizmente, tão 
deslustrada pelo palesrtrador:, já sentim os 
falt a e porque não dizer saudades dêste 
convívio de algum as ho ras, quando elas 
se espaç am alé m  do comum. 

A nossa participaç ão direta na reali
zaç ão dêstes trabp lhos, datam de fins 
el e  1953, quando aqui chegamos, vindos 
do Paraná, t razidos pelo S r. Diretor da 
D.I.P. O .A." para cooperar� convosco como 
o mais modesto sold ado desta grande ba
t alh a  pelo b em pú blic o. Lembramo -nos 
ainda quando, por ocasião da 13.a palestra 
desta sé rie da qu al pa rt icip� vamoEi pela 
primeira vez, já como Inspetor-Chefe da 
I nspetoria R egional da D. I .P. O .A. no R io 
de Janeiro, ante a imensidade de proble
mas laticinistas de ord em té cnico-sanitá
ria carentes de soluç ão, enumerados p elo 
orad or, aliás" brilhante e au torizado, Dl'. 
Sebastião de Andrade, vos prometemos 
uma única coisa: Tra balho. E isso temos 
cu mprido. 

A partir daqui, ainda que muito a con
tra-gôsto, encaxaremos uma pequena 
sub-fase, nesta 2.a fase . 

Apezar da complexidade e não menor 
v ulto de tarefas a cargo da I nspet oria 
cuj a ch efia acabávamos de assumir:, um 
desde logo mer eceu a noss: a melhor aten
ÇãiO - o do abastecimento de leite " in 
na tura" a esta< Capital. Problemas anti
go, complexo, de difícil soluç ão, todos o 
sabem e nós també m, mas não insolúvel, 
e que nós, ao contrário, consideramos 
perfeitamente viável, sobretudo porque a 
sua solução é de todos conhecida, o que 
f acíH ta o trabalho, alé m  de o R egulamen
to de Inspeç ão preconizar farta terapeu
tica para todos os males do " grande en
fê rmo" .  

Empen hamo-no s a fundo no trabalho 
e, das observaç ões iniciais que realiza
mos e após algumas viagens de inspeção 

a usinas, senti mos ser indispensável a 
a doça. o de imediatas providências, para 
atender a necessidades mais prementes, 
como ta mbé m nos capa citáv amos da r e
al extemi ão d o  trabalho, que era bem 
maior e mais difícil do que pensávamos, 
inicial mente:, e muita gente por certo pen
sará até h oj e, por não conhecê-lo de perto 
e por isso, querer r esolvê-lo com aquelas 
j á tão conh ecidas tiradas acadêmicas. A 
realidade era bem outra, e ali estava a 
(-'xlg�r prev idênc ias de grand e a mplitude, 
de ordem material e pesso al, interessan
do R uma verdadeira coletivid ade: usi
neiros e produtores. 

N ão nos deteremos na descriç ão da 
sI tuaç ão encontrada, porém, dela tereis 
co nhecimento à medida que enumerarmos 
as providênc ias a que já nos referimos, 

< muitas delas, vereisi, pequeninas, inex
pressi vas mesmo, mas, indispensáveis ao 
conjunto. N a  construç ão dos grandes edi
fi cios que com umente vemos e que nos 
ench em as vistasi, també m  existem as pro
vidências aparentemente inexpressivas, 
mas qu e o construtor não as dispensa, e 
note-se, não. sã o construidos de leite. 

Assim, entre outras, foram adotadas: as 
f egulntes medidas, rJ. ão apenas no pape l, 
COlTloJ se cost uma dizer, mas, na prática: 

1) - relacionadas com a matéria prima, 

visando à sua �elhoria: 

a )  - l im itação do recebimento do leite nas 
usinas até às 11 horas, com tolerân
cia até às 12 h ora s, nos meses frios 

( maio a setembro;) 

b) - limi taç ã\0 da acidez máxima, no re
c,�bimento, em 19°D, red uzida, no de

correr dêste ano para 18.oD: 
c) - limpesa absoluta do leite rec ebido, 

proibin do-se o tão comum uso de pa
lhas, embiras ou tabôas para vedar a 
boca das latas; 

d) - obri gatoriedade de abrigo para o 
leite nas, estradas; 

e) - cob erta para os veículos de trans
porte; 

f) - proibiç ão de mediç ão e de t ransvase 
deti das; 

g) - seleção das condiç ões h igiênicas do 
leite, pela pr ova da redut asl e, exp e
dindo-se b olet im e xp licat ivo ao s 
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dutores em cada resultado abaixo do 
limite' regulamentar; 

h) - visitas ás fazendas produtoras, s'em
pre que possível, para orientar e cor
rigir deficiências técnicas ou higiê
nicas. 

2) - relacionadas com as usinas de bene
ficiamento: 

a) - colocá-las! sob inspeção permanente 
ou, quando isso nã,Q foi possível, por 
deficiência de pessoal, reduzir a duas 
o número a "cargo de cada funcioná
rio, para observância de normas téc-. 

nico-higiênicas quanto a prédio, ma
quinário., pessoal e trabalho que se 
faziam indispensáveis'; 

b) - obrigatoriedade de cumprimento das 
medidas relativas à melhoria da ma
téria prima em cuja execução. tenham 
parte; 

c) - aparelhamento de S!eus laboratórios 
para seleção e contrôle dq leite rece
bido e também contrôle de pasteu
rizado; 

d) - verificaçãp e, quando necessária, cor
reção do abastecimento de água potá
vel para todos os mistéres, inclusjve 

higienização de tetas. 
e) - proibição de uso de latas dos entre

posrtos em outros mistéres que não 
o recebimento e transporte .de leite 
pasteurizado aos respectivos entre
postos, como medida complementar 
à melhoria de vasilhame de trans
porte; 

1 - melhoria da aparelhagem de benefi
ciamento do leite, de modo a atender 
a princípios básicos recomendados 
pela técnica e pela higiêne e obriga
tórios pelo Regulamento de Inspeção 
vigeFlte. Sem querermos desmerecer 
os anteriores� foi êste, talvez, o ca
pítulo mais difícil de todo êste tra
balho. Graças a Deus, porém, pode
mos hoje considerá-lo superado, uma 
vez que tôdas as usinas que atual
mente abastecem de leite esta Capi 
tal, ,ou estão convenientemente apa
relhadas, ou possuem aparelhagem 
comprada, atravésl da comissão Per
manente de Revenda do Ministério da 
Agricultura, esperando-se a chegada 
dos primeiros conjuntos já a partir 
do corrente mês de novembro. As 
pouquíssimas que não estejam compe-

endidas entre essas duas categorias, 
terão SlUspensa a Inspeçã,o Federal. 

3) - relacionadas com entrepostos. Aqui, 

i�cluimos o leite recebido: 

a) - mais rigor na reinspeção do leite re
cebido de que resultou maior garan
tia do distribuido ao consumo e elimi
nação das fr?udes. Verificações cons
tantes (de certas procedências siste
máticamente) de índice crioscópico 
e de presença de consérvadores são 
feitas; 

b) - realização do contrôle microbiológico 
de leite, previsto no Regulamento de 
Inspeção, iniciado em março de 195�, 
e que tem custado algumas pena�l
dades a usinas desaparelhadas ou dIS
plicentes, mas que, por outro lado. 
muito contribuiu na melhoria da qua
lidade do produto; 

c) - remesSla ao interior, diariamente, de 
memorandos expedidos pela L S. de 
Leite comunicando quaisquer rejei
ções �corridas. :ftsses memorandos são 
extraidos em duas vias, que são re
metidas, com instruções que acrescen
tamos sôbre providências a adotar, 
uma diretamente ao respensável pe
la Inspeção da usina e a outra ao che
fe da Inspetoria Distrital respectiva. 
Em 1954 foram expedidos 2.698 dêsses 
memorandos, já alcançando nêste ano, 
até 31 de outubro último 1719. 

d) - adoçã,o de medidas acauteladoras da� 
boas qualidades do leite chegado, 
dando-lhe mais! rápido destino, evi
tando rejeições desnecessárias, espe
cialmente por pêrda de frio, ou con
denando-o por conta dos entrepostos 
defendendo as usinas do interior de 
prejuizos resultantes, de deficiências 
ou desinterêsse dos entrepostos. Com 
essa providência, 680.300 litros em 
1 954 e 235.850 até 30 de Setembro do 
ano em curso foram rejeitados por 
conta dos 4 entrepostmt 

e - melhoria do vasilhame de transporte 
e proibição de um de latas de propri
edade de um entreposto por outro, 
para definir. responsabilidades. Em 
1954 foram retiradas de serviço pela 
Inspeção, para reÍorn;la ou' estanha
gem 26.7 00 latas, enquanto 17.024 la
tas novas entraram em serviço; êste 
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ano, até fim' de· setembro, êsses números 
foram de 25.482 e 7.695 respectiva
mente. 

f) - fis�alização mais rigorosa dos car
ros-tanque (chamadas "vacas leitei:
ras") que são abastecidos em entre
postos, de que resultou eonstatar-se 
a existência de 7 com tampa viciada 
para fraude cio leite, cujos responsá
veis foram eliminados do abasteci
mento, proibidos que foram até de 
entrar nos entrepostos. 

4) relacionadas c o m o pessoal da 
D.I.P.O.A.: 

a) - divisão de responsabilidade. Cada ser
vidor foi investido da responsabilida':' 
de que lhe

' 
cabe na realização de de-

terminada parcela do pr,Qgrama a seu 
cargo, que êle mesmo deve executar 
e não transferi-la a colegas ou chefe. 
Não basta transmitir ordens ou ins
truções recebidas; é indispensável 
dar-lhes cumprimento. O serviço é 
de importância tal, que não pode 
abrigar indiferentes! Para que haja 
unidade de ação, recomendamos aos· 
chefes a orientação pessoal e assídua 
de todo .0 serviço nos estabelecimen
tos de seu setor, as quais são comple
tadas com nossas periódicas viagens 
de inspeção. :ftsse, um dos grandes 
trabalhos realizados, infelizmente, 

ainda com lacunas que esperamos pre
encher, ou pela recuperação dos de
sajustados, ou por sua substituição 
por elementos novos; 

b) - realização de estágios: de aprendiza-
gem para os novos e de atualização de 

conhecimentos para os arltigos efe
tuados na Inspeção Sanitária ·do Lei
te, nesta Capital ou no Laboratório 
da D.I.P.O.A. e na Escola de Laticí
nios "Cândido Tostes", em Juiz de 
Fora, durante os quais são ministra
dos ensinamentos que a prática vem 
aconselhando. e preparando psicolo
camente e servidor sôbre a importân
cia da tarefa a realizar, de interêss� 
coletivo, na qual grande é a sua res
ponsabilidade. 

V árias outras providências poderíamos 
ainda alinhar., mas, limitamo-nos as prin
cipais, mesmo porque sentimos que deve
mos passar adiante. 

RESULTADOS 

N aturaI deve ser a curiosidade de todos 
em saber se, com a adoçã;o dessas provi
dências, houve algum resultado de 'ordem 
prática. É o que iremos expôr. 

Ainda que não alimentamos a veleida
de de considerar em perfeita execução 
tudo o que enumeramos, mas ao invés 
saibamos que existem brechas, e profun
das" a preencher, podemos vos apresentar 
sob êSise título de "Resultado", o seguinte: 

1 - Melhor qualidade de leite. Em 1951, 
quando a D. 1.P.O.A. assumiu o con
trôle geral, até os entrepostos, a si
tuação do leite sob o ponto de vista 
mocrobiológico, segundo a palavra 
autorizada do Dr. Enos Vital Brasil, 
bacteri,ologista que vem prestando 
sua colabaração à 1.S. do Leite, desde 
o início de suas atividades� era a se
guinte: " Os resultados dos exames 
r2alizados com as amostras colhida� 
no interior, na grande maioria, con
firmaram aqueles inicialmente encon
trados nas amostras colhidas nos, en
trepostos. Na verdade 95% dos exa
mes revelaram carga microbiana su
perior a 300.000 colônias viáveis por 
ml. Isto aconteceu em 1951. Note-se 
que a "maioria das amostras foram 
coleta das no interior", em vidros!, sem 
contáto com latas, que sabem)s repre
sentam fonte de recontaminal ;ão. 

Atualmente, a situação é a segdnte, cu:' 
jos dados já vos daremos face aos de 1954: 

PERíODO DE MARÇO A SETEMBR O 
1954 195 5  

Exames realizados . .. . . . 8 0 9  8 0 1  
Result. acima d e  300.000 
colônias viáveis por ml . ... 488 ( 60 ,3 %) 
. .  . .  . .  . . . .  . ...... ... . .... 405 ( 50,6%) 
Resultados dentro do padrão microbiano 
colônias viáveis por ml ... 321 ( 39,7%) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 396 ( 49, 4%) 

De uma situação de apenas ff% de re
sultados dentro do padrão microbiano 
regulamentar., atingimos a 39,7 % em 1954 
e a 49 4% em 1955, note-se, trabalhando:
se co� amostras coletadas de latas. aqui 
na plataforma dos entrepostos. 
2 - Menores condenações de leite recebi

do nos entrepostos. De início queremos 
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vos lembrar a providência li das rela
cionadas com os . entrepostos: "mais 

rigor na reinspeção de leite recebido ... ", 
para afastar alguma possível idéia de 

maior tolerância da Inspeçã:o, no 
julgamento. 

Feita esta ressalva, apresentaremos o 
quadro seguinte: 

PERíODO DE JANEIRO A SETEMBR O 
1954 1955 Diferença 

Leite recebido (litros). 
98 . 0 5 3 . 150 99 . 607 . 850 + 1.554.700 

Leite desnatado (litros) 
2 . 430 . 050 1 . 072 . 500 -- 1.357.550 

Leite condenado (litros) 
518 . 850 408 . 100 -- 110.750 

Atêsto (litros) 
2 . 631 . 860 2 . 693 . 221 4- 6 1 . 36 1  

Consumo (litros) 
9 2 . 472 . 490 95.434 . 029 4- 2 . 96 1.539 

Por conta dos entrepostos: 
DeSlnatado -- 228 . 900 1 

Condenado 6 . 95Q 1 

Em resumo: nos 9 primeiros meses do 
ano em curso, apezar de um aumento de 
entrada de 1.554.700 litros de leite sôbre 
igual período de 1954, as condenações 

. apresentaram-se diminuidas de 1. 357.500 
litros desnatados e 110.750 litros inuti
llzados, que, a nosiso entender devem cor
rer à conta da melhor qual�dade do leite. 

Essa diferença maior seria ainda se 
somássemos os 228.900 litros desnatados 
e 6.950 inutilizados "por conta dos entre
postos", que na realidade se trata de lei
te chegado em boas' condições, que fo} 
'ondenado sob a responsabilidade dos 

entrepostos, por dlversos motivos. 
PROVIDENCIAS A ADOTAR 

Muito resta a fazer ainda, dentro do 
programa que nós traçamos, sem o que 
teremos ficado à metade da caminhada., 
ou perderemos o pouco já conseguido. 

I"\sslm, cv.:.:npre. r:aliZ31': 
1) - conSlOlldar os pontos já atingidos com 

relação à, melhoria da matéria prima. 
reparando as falhas existentes, que 
sabemos onde estão, para então pros
seguirmos, mais intensamente dire
ção à órigem, levando ao prod�tor os 
nossos conselhos, que lhe mostrem 
as razões por que o seu leite não al
cança os índices mínimos de qualida-

dade estabelecidos para o beneficia
mento, acarretando-lhe prejuizos pe
lo pagamento inferior qU2 obtém, já 
que é destinado ao desnate. :msse pro
dutor, por maisl relutante que seja, 
que os há, sabemos todos., torna-se 
permeável, uma vez que a visita lhe 
será vantajosa, financeiramente. Se 
não aceitar a nossa orientação, que 
sofra as consequências de sua teimo
sia ou inacessibilidade ao progresso, 
e fiquemos certos, êle mesmo nos pro
vará. A questão capital aí, está vis
to, é que sejam fielmente observados 
os princípios estabelecidos para se
leção da matéria prima; 

2) - melhorar sempre e cada vez mais as 
condições técnicas-sanitárias das usi
nas de beneficiamento, até que fi
quem em condições de tornarem me
lhor um bom leite que recebam. Re
cebido e instalado o maquinário para 
beneficiamento propriamente dito, 
adotado o processo de trabalho es
colhido ou aconselhado pela técnica, 
saberemos então as reais! necessida
des em vapor e frio, para imediata
E;,2E te providenciarmos a sua cor
reção; 

3) - pasteurização de todo o leite rec2bi
do, aqui no consumo, e seu engarrafa
mento pa!2 distr.:buir;:í.o. Medida pre
vista sàbiamente, no Regulamento 
em seu artigo 510,  letra C, n.o 3, como 
medida que ·se impõe para garantia 
da qualidade e da inviolabilidade do 
produto. Devemos consignar que, 
nêste sentido, já temos noSJ dirigido 
pessoalmente e por escrito aos Srs. 
dirigentes de entrepostos, o primeiro 
prazo expirou em 30/6/55, porém, de 
concreto poderemos citar apenas o 
novo entreposto-usina da C.C.P.L .. 
em Triagem, aliás, obra digna dos me� 

Ih ores encomios técnicos. Êsses cu
jas obras, não sabemos porque, vêm 
sendo tão lentas, acha-se já com tô
da a parelhagem respectiva instalada 
e está agora, em fase final de arremà
tes, o que faz crer ·numa prOXlma 
inauguração .. Nos outros 3 entrepos;
tos, ainda que seus dignos dirigentes 
sempre que abordados jamais rega
teiam aplausos ao trabalho proposto 
e sempre nos anunciam providências 
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em andamento, hon2stamente decla
ramos, nada temos visto ou sentido de 
concreto. Como se trata de medida 
imprescindível à boa qualidade do 
produto, conclui-s:e que êsse entre
postos não deverão constituir motivo 
para que se protele indefinidamente 

a sua efetivação, sobretudo se consi-· 
dcrarmos que o novo entreposto-usi
na de Triagem terá capacidade para 
receber, pasteurizar e engarrafar todo 
o leite que o carioca atualmente con
some. Ainda que s,ejamos contrários 
aos monopólios, como técnico sugeri
mos à direção da D.I.P.O.A. a conces
são de mais um prazo razoável para 
atendimento pelos entrepostos do

· 

aI udido precei to técnico-legal, ,sus
pendendo-se a Inspeção Federal dos 
que não o fizerem; á 

4) - observância do preceito legal de li
mite de prazo entre .ordenha e che
gada ao consumo. Medida de caráter 
técnico e sanitário das mais impor
tantes. Fixa o Regulamento que . 

o 
prazo máximo, entre o término da 
ordenha e a chegada do leite aos en
trepostos-usina, é 24 horas. Até ago
ra o que se observa? Sai das usinas 
c'o interior já com' 24 horas. -- de 
algumas até com mais chega aos 
entrepostos com 4H e é distribuido 
com 72 horas, e isso quando tudo 
corre normal. Resultado: leite velho. 
E todos sabemos o que representa sa
l1ltariamente leite :1ss1m, 110,) nOS�iO 
caso agravado ainda pelo envase -
os latões -- de difícil ou quase im-

poss!Ível higienização perfeita, trans
formando-se, por isso, em fonte de re
cúlltaminação, c�nforme o sabds to
dos. Poss!uimos a respeito resultados 
de recentes observações, realizadas 
por técnico da Inspetoria, que evi
denciam o que vos dizemos; 

5) - transporte do leite. Problema intima
mente ligado ao anterior, que aflige 
o abastecimento de leite a esta Ca
pital, pelos gravíssimos prejuizos que 
acarreta à qualidade do produto e., 
financeiramente, às uslinas, o que 
equivale dizer, ao produtor. O meio 
usado preferentemente . é o ferrovi
ário que, porém, além dos atrazos 
tão comuns de seus trens. dificilmen-

te poderá atender o limite de prazo 
referid,o no item anterior. Seus car
ros, além disso, não apresentam con
dições técnicas adequadas não exis
tem carros frigoríficos., mas, apenas 
uns tantos da Central do Brasil com 
isolamento, e o restante inteiramen
t� condenado tecnicamente, pela sua 
espécIe ou mau estado. Estão, produ
ção e consumo, pràticamente estran-
gulados pelo transporte, que quase 
anula todo o esfôrço que vem sendo 
realizado no interior, para melhoria 
da qualidade do leite. Além disso, 
o prejuiz,o decorrente do meio de 
transporte usado e o seu custeio são 
impressionantes, como veremos. To
maremos para estudo dados referen
tes a 1954: 

a) - desnate de 3.001.450 litI'loS de leite a 
2,50 Cr$ 7.503.625,.00 

b) - inutilização de 668.000 litros de leite 
Cr$ 3,50 . . Cr$ 2.238. 700,00 

c) - "atêstosf' e "reatêstos": 3 .. 578.271 
litros a 3,50 . .  Cr$ 12.523.948,00 

d) - atuais fretes: 30 a 35 centavos por 
litros; 

c) - aluguel de latas. Para cada 50 litros 
d-.; leite há necessidade de 3 a 5 la
tas, conforme a distância da usina, 
variando o aluguel de 40 a 70 centa
vos por dia e por latas; 

f) - reforma ou estanhagem de 26. 700 
latas retiradas do serviço pela Inspe
ção a Cr$ 180,00 . . . . Cr$ 4.806.000,00 

g) - aquisição de 17.024 latas novas, para 
substituição de outras em mau estado, 
a Cr.$ 320,00 . . . . .  Cr.$ 5.447.680,00 

11) - mã.o de. obra,' nos entrepostos e usinas, 
para higienização e movimentação de 
8.000 latas, diàriamente; 

1) - combustlvel para higienização dessas 
mesmas latas; 

j) - despesas com a congelação do l�ite 
nas usinas; e 

k) - despesas: com arame, selo de chumbo 
e etiqueta paraS.DOO latas\. 

Uma solução a nosso ver se impõe, 
que é o transporte em carro-tanque, para 
aquisição dos quais e respectiva manuten
f}ão, está visto, sobram recursos, além ,dis
so, com o atendimento de prazo limite en-
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tre.término da ,ordenha e chegada ao con
sumo. Em suma, é o que se faz nos paízes 
mais adiantados; é q que fazem, no Brasil, 
algumas empresas' organizadas, como a 
Nestlé. 

6) - finalmente, transmitir a prod.utores, 
a 

dirigentes e r�sponsáveis de usinas e 
entrepos!tos e a tôdas as pessoas' inte
r2ssadas a idéia exata do que se deva 
entender por LEITE e sua finalídade 

precípua como alimento de crianças 
que dele não podem prescindir -
�rianças, velhos e doentes - , para 
que não seja considerado apenas co
mo fonte de rendas; lembremos-lhesl 
o que sugere a sua côr branca, como 
o criou Deus., no tratamento que deve 
merecer dos homens. Com essa idéia 
presente, não temos dúvida, a nossa 
tarefa será imensamente facilitada. 

f�·:�:·:<C�:·:.:':�>:�� : .. : :.:-:.:-,.:,.::.:.,.:.:.: :.: :.: :.: :.: .• : :.: .• : : ...... >:.: :.: :.:.:.: :*:.'.: :�:',,:'.;.:.:.:.:.:.: :.,-:.:-:.::e: .:.;::.;.:�:::.:.:.:<.:<.;::.: :e>:<>:<<>::e:::e: :e: :+>:t:-:+: :�� 
� IRMAOS CAVALCANTI & elA. � 
� � 
� ESPECIALIZAlJOS EM REPRESENT AÇAO. DISTRIBUIÇAO E 
� IMPORTA ÇAO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS 
� 
� RUA DAS FLORENTINAS, 229 RECIFE - PERNAMBUCO 

� 

� END. TEL. IRCACIA 
��:<.; :e;\+; :.; :e; :e; :.; ·.e; :.:::e: :e: :.: :.: :"'" :.: :.: :e: :.: :e: :+: :e: :e: :e: :e:-:+>:<>::+::.: :.::+>:+:.:e:.:e:<+:.:e:.:e;;:+:;:+:::+:::.;:+;:+;.:.;.:.;.:.,.:.;;:.: :.,:.: "e:<.;:+;<.;::.;:�;::+;::: 

Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 

Cia. 

"li" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 

em VIDROS de 850 O. C. 

Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

Rua Teófilo Otoni, 81- Rio de Jane'ro 
Rua Florêncio de Abreu, 828 - São PaulQ 
Rua Tupinambás, 364 - Belo Horizonte 

. Av. Júlio de Castilho, 30 - Pôrt(J) Alegre 
Rua Halfeld, 399 - Juiz de Fora 
Rua Dr. Murici, 538 - CURITIBA 

FELCTIANO MARÇOI ABRIL Pág. 11 

Contribuição da Ciência 
da Indústria. 

para o Progresso 
de Queijo 

Bolo Alb ino de Souza 
PI'of. da F.E.L.C.T. 

A técnLca da fabricação de qUe1jos 
em nossos di'as pod'e ser considerada 
uma ciência, e uma ciência basitante 
complexa, tal a diversidade e a profun
didael� de conhecimentos ela exige pa
I'a. o êxito ria sua prati:ca. 

A modern{l técnica de fabricação de 
queiJos se baseia em uma si,stemática 
coordenação de pri'ncípios e fatos para 
a obtenção de resuUatclos pre-estabeleci. 
dos. Ela exi.ge um profundo conheci, 
mentto dos constituint·es d,o· leite e da 
relação de cada um deles com as di .. 
ver.sas operações de manipulação e' 
com as caracter'ísticas do proldu'to fi
nal. E' também indispensavel a fami
l1arisação com o' conjunto de p.r,ilnci
pios que regem as complexas transfor
mações ele natureza física;i" qutmica e 
biológica que ocorrem durante a elabo. 
ração e maturação do produto. 

Funelament-a,1mente ela se divide em 
três fases impor,tantes: 

11} - A produção higiênica do leite e 
seu lratamentto; 2.' a conversão do leite 
em queijo ; 3.' o tratámento do produto 
até que se encontre em condições de 
ser dado ao Clon(sumo. 

A fabr,Ílcação de queijos. é pra1tiICada 
há mi'lhares. de anos, porém de um mo
do grosseiro e mecâni.coJ bem em acôr
do, aliás, com o estado de desenvolvi-

·ment'Ü da' raça humana. 

Por est.a mesmà 'razão, e como mq.i
to Itafuralimelllte se pode deduzir, o 
prodUlto era pobre em qualidades, não 
apre'sentanelo como em nossos dias, um 
conjunto requintad10 de perfeições, 
com uma combinação de aparência, 
consistência, textura, aroma e sabor 
cuja visita é c'apaz de deixar ·em tumul
to nossas' glândulas gástric.s . 

Como era natural, acompanhou essa 
indústri.a o brusco desenvo'lvimento da 
ciência nos úLtimos séculos, tend'o sido 
compelida pela mesma, tornando-se sa
liente principalmente no séçulo atual. 

Entre os ramos dia, ciência, . que coope
raram para a evoluçã·o da técnica dé 
fabrico ele queijos e que a ela se acham 
i n timam ente ligados , temos a Zootec
nia, a Mecânica, a Física, a Qiuímica e a 
Microbiologia. 

Com o desenvolvimento da Zootecnia 
v('i o a sel eção dos rebanhos e o seu 
crescimen to, o que nos trouxe maiQr 
abundâ,ncia de leite e melhori1a de suas 
qualidade s. Passou-se a preolcapa!" com 
a saúde d,o animal e a sUa higiêne, es
pecialmente no momento da ordenha. 
Te ndo-se em vista que a condição es
sencial para a produção de bons quei
jo s é o emprego de leite bom e puro, 
deduz-se que foi grande' a influênckl 
que e stas evoluções tiveram para o me
lhoramento da indústria caseária. 

A Mecânica cont,ribuiu com o fI'lilo in
dustrial, de extraorcUnátio valor para 
o co ntrôle das fermentações, valôr êsfe 
que se multiplica em regi,ões dle clima 
quente, como é a nossa. 

Sem-ü friO' aI'itifidal a indústria ra
cional de q'ueliúos seria, por assim di� 

. zer, de exploração impossível no"Bra-
silo 

. 

Deu-nos também a Mecânica o 
va,pôr para a pasteurização' do leite e 
para a es'terilização de um modo geral. 
Desnecessário é exaltar o 'valôrdêsse 
elemento. que nos permi'te ocÜ'nrfrôh�d,a 
f]ora microbiana do leite. OS'lJasl�l1ri
zadore,s, desna,tadeiras e tôda.eêsa:< I -
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finidade de máquinas e inSltalações que 
dia a dia vão sendo aperfeiçoadas para 
um trabalho mais eficiente e perfei,to, 
são outras tan' tas notaveis contribuições 
da Mecânica. ' 

A Física ensinou-nos as prop,rieda
des físicas do leite e, ensinando-nós a 
aquli,latá- ,las, deu-nos meios pa,ra ayaliar 
as suas qualidades, assim como para 
eVÍ'tar a sua fraúde. 

O aparecimento do t�rmôrIletro, que 
nos permiite ,o contrôle d'a temperatura, 
foi de enorme valor, visito que os mi
croorganismos, imprescindiveis n'a fa
bricação de queijos, exigem condiç'ões 
específlÍlcas de calo'r para, sua 'vida e 
atividade . 

A Fí!sica nos deu 10 microscópio, as 
bombas, ás p,rensas, etc. Ela nos ensi
nou a medir e a controlar a umidade 
n�s câmaras de maturação. 

Ela nos deu algo mu.ito mais impor
tante: a eleltricidade. 

E assim uma infiriid'ade de pI'11ncip-io s 
c fatos que foram outros "antos contri
bui,ntes para o aprimorarhenrt:o da in
clustria de queijos. 

A QUÍ'rllica mostrou-nos todos O'S ele
mentos de que se compõe o leite e o 
queijo e como dosar ca,da um deles, 
permiUndo'"1nos 'um julgamento mais ri
go.roso das suas cond,Ílções e do seu 
"alor. 

A QUÍlmica nos forneceu suibsfâncias 
capazes de uma este'rilização tão 'perfei
ta ou mais que a conseguida pelo calolr. 

Ela nos forneceu, também, substân
c;,as capazes de coagular ü leite: o coa
lho e os ácidos. 

'A Quimica juntamente com a Física. 
nos pemni,uu compreender' OS fenô ' 
menos da coagu,lação do leite e da ma
tm'ação dos queij.os. A compreen'são e a 
vedficação' da evolução dêsse último 
processo nos dei'xa em oondições de 
poder COITigí-Io e facilitar a sua reali
zação, p'elo proporcitonamento de' con
dições mais favoraveis. 

Por fim, vejamos qual foi a contribui
ção da Microbiologia. Ela nos dieu a co
nhecer qUe o papel }1:reponderante na 
fabricação de queÍjJos cabe aos micr<,
organismos, fanto que Gorini diz que 
"fabrkar queijo é p,repara'r uma cultu
ra microbiana". O s  micro-organismos 
presidem a todas as transfol'lmações dio 
leite para queijo. Reconhecen,d,v tãt. 

grande dmp'or.t,ância dos mic'roorganis
mos na indúsltria de quei�os, lllumero;s 
foralm üs ciêntisÚis que se de,di'caram 
ao estudo dª- questlão, salientando-se 
Pasteur" Dudaux, ,Frendenreioh, Gori
ni, Orla J ensen, Ha,mmer e mui tos ou-
tros . . ,i, 

COlmo frUlto diêsse exaustivo mas pro�' 

fkU!o traha�ho tivemos a paSlteuriiação 
do leite e os f.ermentos selecionados, 
elementos êsses que se completam e nos 
capacliltam p\ara um con.trôle da flora 
microbiana do leite . 

Pela pasteurização deixamos o leite 
praticamente estéril, isto é, quase com
plehrnen:te isento, de gerunens .. Para 
teI'mo.s o leiite com as especies e' núme- ' 
ro de gçrmens necessários para.() fa
brico de determinado tipo de queijo é 
bastante jun.tar-Ihe uma quantildad:c 
conveniente de um fermento que con
tenha aquelas referidas espécies. 

De,sta maneira ce,rtos tipos de quei
jo' peculiares a certas regiões, podem 
ser fabricados em outros pontos, .a, que 
não se conseguia dantes e que intrigava 
sohremaneira ·os antigos fabricantes 
de queijos. 

Pela pasteurizaçãü do leite não só 
controlamos as espécies de micro,orga
nismo.s i'mplrescindiveis ao queijo, como 
também eliminamos as espécie.s pato
gênicas para o homem, evi'tando, assim, 
a transmissão de molésltias con'tagli,osas. 

Pela contagem mitcrobiana e pelo ti
po de coagulaç'ão d'e um leite nós po
demos ju1gá-Io e concluir se deve ou 
não ser em;pregado na prodJução de 
queijos. A Mi,crobiollo,gia nos ensina 
quais as melhores condições virtais para 
os germens no le1ilte e no queijo, condi
ções estas que nós lhes pr,oporciona
mos, conseguind.o assim, dêle.s, o má
ximo em trabalho e em bôas quali
dades . ' 

O que vimos é ape,nas um resumo das 
diversas e inume,i'aveis contíribuições 
da Ci'ência para o progresso da indús
tria de queiJos, e fazemo� votos p'3.ra 
que estas con.trilbuições sejam, no futu-
1'0, - e eS'Í'amo;s cerCQs de, que isto se 
veriifilcará - cada vez mais numerosas 
e valiosas, para um aperfeiçoamento' 
sempre crescente dess!a Indúsk�a liga
da a uma questão, de tão bran�cendental 
importânlCia, qjUal sej,a a aUmen'tiação 
humanà. 
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11 PARTE 

Novos m é[lo-dos a util(zar para i() tr�a[.am ento do leUe nos p.aís\es tropicais. ' 

Visto que, de uma parte, é impossilvel 
contar com uma higienização efetiva e 
que, de, outra parte, a ,refrigeração, o • 
transportefrigorifico e mesmo ,a pas
teurizaçã.o tornam-se bastante caras e 
não são' se,mprc: de reaHzação facil nos 
países trop1ilc.ais, achamo-nos na obrilga
ção de procu,rar outros meios para re
solver de uma maneira mais p,rática, 
mais econõmiéa, se possi. vel, com tod;as 
as vantagens da pasteurização, o pro
blema da conservação dlo leite� 

Eu desejaria propôr três métodos 
que, a meu ve,r e segundo minha pró
pria expe,riênci'a, pO'deriiU.m ap,resentar 
algumas vantagens p'ara a preservação 
do leilte, nos pa.Í'ses q;uentes. 

A - O peróx'ilclo de hidrogênio, como 
o meio mais práHc'O, atualmente,para 
H . preservação e a desge,rmin.ação do 
h'ite . 

B - A Esterilização. 
ç - O emprego, para tempe'f1aturas 

elevadas dos países quen.t,es , da ,acidifi
cação rápiod,a e ilnlensiva do, leHe� por 
meio de culturas lac'telas ter,mófilas. 

Se'li ' que um ou outro desses m,étodios, 
espe�i\almente 'O dia água oxigenada, que 
é o primeiro de que vou me ocupar, 
provocará, quanto à sua eficácia, uma 
reação ime,di'ata de oposição, até de in
credul.idade, nos cellltros ofici,ai,s e en
tre .as pessoas imbuid'as de regulamen
tos escr:litos, mesm'O se estes regula
mentos não resolvem de nenhuma ma
neira a questão. 

Temos antes de tudo a mani,fes'tar 
que, nossa ·ideila, não visa de modo 
algum desaconselil:1:ar ,o emprego de IÍle-

II 
1 s 

Pelo, Prot. Dr. J. M. Rlosell 

s 

didas de higiene, mas pelo ,con:trari'o 
insiste, com todo nosso esforço palr,a su!1 ap��?ação, mesmo no Clasoem que 
seJa uhlIz,ado um dos métodos de de' sgerminação e de, preservação que va
mos recomendar, beni entendido a titu- ' 
k de experiência� porque será a prMi,. 
c[! que decidirá em definiltivo·, se estes 
sflo preferiveis aos métodos clássicos 
COITeln!t'ement'e empregados a s,aber: a 
�ek!geràçã? e a pasteur�zação, não ten
(tO este uHlmo processo siclio' nunca 
aliás, con.s:ilder.a1do 

inlei.r:amente satisfa� tório n�m para o leite de consumo nem 
para o destinado a queijo. 

A O PEROXIDO DE HIDROG�NIO 
COMO MEIO MAIS PRATICO, NO MO� 

i\'IENTO ATUAL, DE PRESERVAR E 
DESGERMINAR O LEITE. 

l.r Emprego da águal oxigenada. 

Não se trata de um mét:oclo novo para a conservação do le,Ne. 
Desde que Low, em 1900, em \Vashington, Budcle, em 

1904 e antes mesmoJ Hei,denheim em � �90, �eicomendaram, e etmp.reg
�r,am 

agua oX:lIgenad,a no lei,te
, um bom número de pesquizadores a têm utilizado 

para a lügieniza1çãÜ' (deste alimento) 
ver bi·bl:iografia no fim). Von Boehring, Diret:ordo In,stÍltUlto 

de Higi,ene de Marbourg e introdutor d'o 
ser�m antd,diftiérico, recomenwava, há 
muItos anos� com seu "Perhydirasse
milch" o e,mprego, mesmo como medi
camento, da água ,oxigenada palr,a a ,ali':'mentação elas crian,ças e o tratamento dI" 
algumas de suas afecções digestivas. 

A água oxilgenada ou peróxi!do de hi
drogênio é cald,a vez mais aceilta ou tolerada, até mesmo reco'men�da, em 
centos países, para a conse:f'Vaçãodo 

I ,leite. Durante ·a primeira, guerramun:
d:iial" ela foi ufilizada ,o,fi\ci!almenfe:na 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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A lemanha, em lugar da p'aSlteurizaç ão . 
Segundo estU!do muito vasto e docu

mep.tado de Ernes'to Sata, Luigi Mo· 
randi', Lu:ügi, SaNa e Dino Moggi, sôbre 

o trat'amento higienico d:o lei'te oxi�e-. 
na/do eletr.olHÍCo puro - estudo re·ali
zado sôbre -os au'Sp:i/cios do . Ministério 

da Saúde Pública - a água' oxigenad i 
. t: autod,zada o fidalm en't e na ItáUa e 
empregada em gran.d e escala. Fazemos, 
n' as pagl'llas que seguem mais amplas 
referências aos t.rabalhos italianos sô
bre o e,mprego da água oxigenada parl 
o tratamento higiêni,co do leiite. 

' 

Na importante ohra "HANDBUCH 
der l\Hlchwirtschaft" (TI"atado de Lei., 
teri'a) d'e W. Griimmer, H. Weilgmap.n e 
W. 'Vilnklenr ( 1Q v,olume, pág. 252), o 

professor F. Kieferlé apresenta uma ex
posição sôbTe a iUltilização <Lru água oxi
genada, lal como eI"a efetuada à época,' 
citando entre outras, as exp'eriências de 
Rena�d, De W ael�, Sugg, Vau de Welde 

e I{,ruspe. 
P.ode-se tirar desses :trabalhos 'a con

clusão que a água oxigenada, ad'iciona
da ao leite, na proporção de 0,09%, tJi,. 

nhl.b de s'ap arecild o completamerut.e· , no 
fÍ'm de 6 a 8 horas pela desilnte�ração 
do 2H202 em 2H20 + 02• 

Fi,nalmente, sobre esta exposição do 
emprego de água oxigenada como meio 
de consel"vação do leite, enumeramos 
22 estudos ; realiz'ados neSJte sentido, 
além dlos trabalhos iitaliUinos recentes e 

o de J. Pien, digno de ser lido e medi
ta-do, em todo pont,o e de qUe faz'emos 
menção especiial adiantíe. 

. 

Gonvenci\dos., desde vanos anos, da 
grande urtilidade da água oxilgen.ada na, 
prese.rvação do leite e que seu emprego 
é sem o menor perigo para a saúde, co
meça'mos sem levar em conta, regula
ment05 oficiais, a emp'régá-Ia na Esp'a

nha, em 19 17, com muito bons resul
tados. 

Era o únic-o meio de que disponha
mos para receber em Balr,celona, 

duran

te o verão, leHe provenienlte d'e zon'as 

hem distanltes e em estado de ser pas
teur.ilzado, logo a s,ua chegada na cilda

de. F.a:ziamos 
ajunt:ar água oxi,genada a 

32 voI. na p,roporção de 1-2 cc. de pe
roxido de hildrog�nio ode 110 voI. 

(33 % ) , por IHro de lei1e . 
Uma co,ridição essencial p'ara uma 

;bô.a;.conse'rvaçã.o 

era ajunt3;r a âgua 

oxigeFlada 10go após 'u munglçao. 
Quan.do o leite chegava ao Depósi,to 

Cellltral da "Sodedad Lamru" de Barcr

lonra, era logo soometiJdo ·a uma depu� 

ração C'entrilfuga, depoils de um aqueci
ment,o· 'a 50Q.c dura/nlte 

30 minutos, era 

colocad'Ü em' garrafas ' quentes e esté
reis, fechadas com . cápsulas de segu
rança de' aluminio, igualmente' esterili
saà,C.!.s, orid'e sofda a prova da pas:teuri
zaçã-o pela pa'ssagem dessas . garrafas 
fechadàs e completamen,te imers'as em 

banho de água quen:te, a 64QG durante 

30 minutos. 
Pasle'urizando ass-im� ao mesmo tem

po, ·0 �eite, as garrafas e as tam:pas, o 
perÍ'go de contaminação -depoils d,a' pas
leur.ilzação não podia se apres,en,tar e n.o 
_ verão o leite se conservava,' 2 ou 3 vê
zes por mais tempo, que o p'asleurizaJd ' o 
pelos processos comuns e enga:'rrafado, 
em seguida. 

A ci'dade de Palência, durante os for
tes calores do verão, não podia receber 
h ite, sohre'tud, o 'O que provinha de zO

nas distantes da fabrica,suscepfivel d'e 
ser uH.lizado para a fahri/cação do 

) quel'jo, senão depoiís de' ter sido adi
cionado de água oxigenad,al. 

Em Portugal, em três das pTincipais 
fabricas de produltos leiteiros do país, 
poude�se r.es olver o prohlema da per� 

.da, dlurau:te o verã,o, de gr,andes qUan� 
tidades de leite que chegavam muito 
ácidos à fabrka, especialmente os lei

tes misturados, da ma.nhã e da tarde, 
;Jj.untando-se ao da �taI"de, 2 cc. da água 

ox:ilgena,d'a eletroli tica, 1 30 voI. por li-
tro de lei,te. 

. 

ApezaT de nossos conse1hos e esfror
ços para ob.tenção de um leite limpo e 
're.frigerado, nunca co.nseguimos que o 

leite provenient'e, de regiões um pouco 
distantes tivesse uma aci:dês inferior a 

20Q Dornic, à sua cheg.ruda à fábric'a ,' no 
tempo quente. 

P,oderia enUJmerar, ass.i lll1, muitos 
exemplos semelhanrtes de diferentes 
países. Na maior empreza de queijos 
dos Estados Unidos, fazi.a:m adicion. a,r 

ao lei1t.e,. das zO' nas quentes dos Esta
dos, água oxigenada, em lugar da p,als
teurização para a fabricação do Ched
dar e dos . queijos tipo Gouda e Bel 
P, a/ese. 

. 

Depois do aquecimento do lei.te. a 
50QC ( 1 10QF) e manrtendo esta tempera-
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tura, durante 30 miln 'u:t os, adicionaY'a-
- lhe água oxigenada, ,a. mais pura possi

velo Uma vez resfriado à temp'eratura 
conveniente ao tipo de quei�o a elabo
rar, jUJnfavam-se , primek:o, .als catala
ses,. depois as c.ultiuras e o CIO alho. 

Atuaim'ente, segue-se o mesmo pro� 
eesso, porém empregando-se água oxi

genada eleirolitica em p'roporçã6 que 
se eleva até 3 cc de H202 P'O:r' litro de 
leHe. No cas'oem qUe se utililza a �ata-. 
lase, que faz desapare,ce:r completamen
te a água oxige1nadal para não deixar 
se�ão água e oxigenio proven�entes de 
deoomposição de H202, a quantidade 
de água 'oxi,genad'a pode ser aumenta
da, sem nenhUJm perigo nem inconve

niente, alté este:rilização cOInpleta d.Q 
leite. . 

Por este método de pasteurização, 
por meio ' da água oxigenada, temos 
ob.tido queij.os sem traços de fermenta
ção p'or colí, butirico, pr.gpiônico ou 

ou�ros, einquan:to que os queidos de con
trôle, elaborados com leite nã, o trata:dfl 
pelai água oxigenaçla,

' aprres,entavam 
olhos e gretás, devi-d,os a fermentação. 

Nos Estados Unidos, A. J: Morris, 
Paul B. Larsen e J. Darold Johnson 

publicaram recentemente , os excelenltes 
resulltados obtild,os com o queijo Emmental, empregando este mét,odo da 
águ�p.l oxigenada. Considera-se mesmo 
que estes queijos seriam de melhoT' 

qualidade que os fabricados com leite 
pasteuri\zado, o que aUás não constitue 
,surpreza , ViSltiO como a água oxigenada 
nã,o tir.al 

ao leite seus caraclelI'es de crú. 
Segundo o trâlbalho de Renard, os 

0,09o/t1 dei H202 a,drcion!a-d,o's desa.parecerilam tota1mente no lelie natural sem catal3!ses. Ora, sabemos que este desaparecimento é devido às catalases e 
aos leucócitos. Nossas pesquizas de vá

rios anos no Canadá (EsClola de Medi
cina Veteri,uári'a da Província de Quebec e Ins'Ututo Agricola ,d e ·Oka), realizadas com o auxílio' do "Nattional Re
search Conneil of Canad'á" ass-irrn como o exame de milhares de vacas, rí.os têm permitido constata,r que o leite de mais ou menos 30 % das vacas contem 
mais' de um milhão de leucociltos nu�ero naturalmente multiiJ;)li'

<:ado v ãrias vezes, no caso de vacas maml,tosas. 

:��-':-'-�._:::;,;:;. 

Sem ajuntar cata/lases, o desd,obra'mento da H202, empregada numa pro
po,rção superior a 0,20%, nao é tão 
completo e a ágüa oxigenada é revela
da pela analise e mesmo pelo gôsto. Se 

fôr uUlizada, em quantidades 'inferio
res, depois dé vâ.rias horas de mfstura, 
ela não. é absoluta:menl te revelada pelas 
analises conhecidas 'até o p-resenlte. 
Pode dedU'zir-se., como c·onsequên

cia, que os regulamentos, que .se opõem 
ao emprego da H202, não podem sem� 
pre de.ter.mi,nar p,or analises se ela foi 
adicionada ou não a,o leite. 

Uma quantidade de 0,3 a 0,4% de 
água oxigenada no leite, produz, se
gundo as demonstrações de De Waele, 
Sugg e Van de vVeMe, uma est' er.iüzação 

completa, mas por isso, tanto nesta 
proporçã·o,. Clomo em outra mais ele

vada, a utilização das catalases é ne
cessári'a,. 

A água oxigenada não alt'era nem a 
crtpacidacle de coagulação dio leite, 
nem� a de sua di,ges!tibilid'ade. Uma 
quantidade de 2 ClC de água oxigena
da, 1 0% por litro' de Iene que, sem 

catalases, não bast'arilu palI'a conservar 
êste pro'duto senão duran, te as horas 
·suficientes para evitar que êle chegue 
muito ácido à fábrica, é ' albsolutamen

te inofensiva slob -o ponlto de vista tó
xico, a terapêutica aoonselhand�o, em 

f cert-os casos, a inges,tão di,ária de 2 a 
3 colheres de s'opa de água, :oxigelnada. 

Na Bélgica, nas Centrais Leiteiras, 
das zonas de Anvers e d'e Bruxelas, 
vimos empregar. água oxigenada, adi
cionada depois da pasteurização e à 
temperatura desta. ' 

. 

No traba:Hlo de ' Morris, Larsen e Da
rold. J ohnsou, m,encionad!o acima, o 
emprego, à temperatura de 50QC, de 2 
cc de água .oxigenada p,or litro, teve 
por efei;to diminuir Dor vêzes o teor 
bacter.i1ológico do le Ü'te de 99,6 %, en-' 
quanto que a pasteuriza:ção do mesmo 

leite nã'Q< o reduzia senão de 96 % . 
Phil e P�nerson, E. B. Williams e 

L. B. Wigerr fizeram recentemente uso 
do sisltema de . esteri'lizaçoo com auxÍ-. 

lio da H202, para obter leites esteri: 
Ji,z·ados de conservação indefin:id-a, em. 

caixas fechadas. 
Anteriormen1e aos' estudos :de Phi'le 

Patiterson, devemos colocar as' traDa
lho's' d'e HOUlIldy . e A'l"ffiour assim 'comlo 
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'o s do "Uta.h AgricuUur,al Exp e'riment 
Station" . 

Se o emprego dial água oxigenada 
para a conservação d o  leite segui'da do 
emprego de cat'alases, .não oíferece sob 

FELCTIANO 

a ·;questão do emprego d'a água ,oxi'gena
el a paroa a higienização do leit'e .  
29 - Bibliografia sôbre o emprego ' do 
Pel'oxido de Hid:rogênio para a conser-

' vação , do leite. 

Um trabalho recen;tle, elaborado sôbre \ 
o p ou to de vista, sanitário e higi,ê'nic'o 
n enhum in-<�onvenj,ente sU'scepitive l  di� 
se aoonselhar a sual proibição, ' por ra
zões cient ífi cas e méq,icas funda das, 
a presenta,. en tretan'Ío, algumas peque
Il as de sv,u,u,t'agens que é bom conhecer 
(; os quais, aliás, é faci'l obviar . 

I )  - O leite fratado com água oxi
gena_d a ap,arece, às vêzes, espumos'o 

. .  bases b em raz o áveis, e que COills:ti:tui 
uma calorosa apologia do emprego .da 
águ a oxigen ada p ara a cO'Ílservação do 
leite, é o de um engenheiro agrôntomo� . 
o Dr. J'e an Pien, de França : '''Uso do 
p eroxiido de hi d:rogênio n a  lndustria 
l c i teÍtI'Ia". 

o que, �
od'e aha,ixar um POUClO .seu pesl�" . 

e speCIfIco.  De outra p arte, em razão 
ela facilidade' c,om que a água oxigena
da se de co,mpõe ou se evapora, 'ai con · 
centração póde fácilmente se enfra
qu e cer, pio r efeito de eSlc'apame,nto p ela . 
:;I ber,tura dos re cipi ent e s  leIteiros, re
duzindlo a ssim os efeitos desta água 
o xigena:da .  

II ) - A vitamin a C p ó d e  , sofrer 
um a diminui ção, indo até a 25 %, pelo 
empreg'o de conceutraçõ!es um pouco 

.elevada s  de água oxi'genada, cousa que 
na . re al i dade nã,o po demos Ugar hn
p o rtância exagelI'ada, se considerar . . 
mos o medí.ocre valor práticó, no lei
te ,  d e sta vitamina C, ingerida p elo 0-1'
gani,sm o ,  em maior qualnt'i dade, com 
outros alimentos, esp ecialmente com 
as laranj as, limões, etc.  

Quan to às 'Üutra·s vitami'nas, conti
d as nio leite, a, água oxigen a da exerce 
sôbre elas um a ação muHo fraca ou 
nula . 

IH ) -:- Se os recipientes, nos quais 
o leite é tratado p ela água oxigen a
da, são de feTro e não de aço ou f'err:o 
inoxid avel, dev�m ser b em estanhadas 
'ou esma1tadas, p elo fato da áglua oxi
genada oxi,dar o ferro . 

Tendo em vista a impontânci'a emi
nentemente prá:tica que atribuimos à 
água ' oxigenada par:a - a co.nservação do 
lei,te 'e as gr,ande,s vantagens que, sob o 
n oss,o ponto , de viísia, adviri.am do seu 

. C'mpreg,o, espe'Ci a1rD.ente nos p aíses 
quentes, se se chegasse a v'enceT os 
pre conceitos düs .orgã,os. oficiais co-nwA.
rios à utHização de um conservador 
desta ordem, acredit:amoS! util reprodu-
7.ir aqui aLgumas c,onclusõe s  de estudos 
recentes realiza,dos e publicados ' sôbre 

Um outro t1rabalho expefÍment'al, rea� 
lizado sôbre os flun damentos . b aCll'erio
lógicos e quimicos, a'té médioo s  e bio
l ógicos, p el,os pr:ofessôre s  Erne;Slt,o SaUa, 
Luigi' Morandi, Dino Moggi 'e Luigi! 
Safta, foi publicado na r evista "Medici
na e Biologia" da Direção Gera.L da Saú
de Públi c a  da Itália, VoI. IH, 1943 XXI 
- sob o tHul'o "Tra�ament,o hilgiênico 
dú leite com água oxigenada Eletr.oli'
t: ca Pura 1 30 vol." . Con;stitt'ui êste tra
hal'ho o resultado duma colab oração 
rnLre o "Insftituto d' Igiene 'e di, MicTo
h ;,ol'ogi a delle R.  Universita di Fi:ren
ze " ,  Dilretor Prof. G. Ma'zzetii e ,os Insti
tutos de Baoteriologia, de QuLmica e de 
Higiên'e da Universidade de Pavia. �ste 
v asto estudo experimental, po.r sua vez 
bac teriológi co, qUÍJmi co, biológico e mé
d i co,  que es'tudla os efeitos d,a á�a OXi'-
genada sôbre ,o te,or bacteri ológico do 
lei,te, suas vHamin as, assim como ,sôb,l'Ie' 
n conservação e os efeito,s nutriotivos 
para a infância, do leite preserv,ado 
com água oxigena,da ele.tlroUtilca absolu
tamente pura, 1 30 vol.� numa pifóporção 
ele 2 a 3 p o'r mil, foi resumi.do p eloS' pro
fessôres E. Bar,tarelli, Pe:nagaIo e E. Ca
serio n a s  "An n ali  d'Igiene" n.  ---' 4, 

1 944, sob o tHulo. .  "Il Tratamento deI 
L n U e  Clom Acqua Oxigenata Ele,trolitica 
a 1 30 volumi", assim como, 'em data an
t eri or, p elo Prof. E. B artare1Jli, em um 
antÍlgo intit1uola:d,0 " OsseÍ'vazione critiche 
sul servizi.o igien,o di ·cenitiralizzazione 
de! lafte in Irelazion e  ,al problema dle� 
costa e della p asteurizzazione", apa're
cido iguaLmente nos "Ann ali d 'Igiene", 
v oI. 2, 19,35 . 
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ALGUMAS DAS PRINCIPAIS CON
CLUSõES TIRADAS DESSES 

TRABALHOS : 

A t o dos qUe se in.teressam pelo pro
blema da 11Í\gieniz,ação do leÍite, realiza
da a mais b aix,o preço e, a um cer:to 
P'Ol1't,o, com uma seguran:ça maior que 
pelos prüce�so s ondinários  de p asteuri.- . ' 
za ção, r:ec'o.mend amos, vivamente, ler 
com 'cuidado, além do estudo mencio
nado d'e Jean Pien, de França, aqueles 
tr:abalhos dos, Instiltutos Italiano-s fi
xalIlldo, sobretudo; sua atei1ção s'ÔbT� os 
quadTos relativo s aos efeHos d a  H2Q2 
sôbre os te ores b a,c;terianos, vHaminico 
e dos outr.os com:ponen.tes ,do leite. 

En:tire às, conêlrusões apresenta'das 
pelos Professôres E. Bartarelli, I. P'e
ragalo e E .  Case'rio, em seu e studo 
acima mencion ado ( Annali d'Igiene, n .  
3 - 4 ,  1 944, Tipografia Tomassetti, 
1 945 - Roma ) e s,t,raÍmos as seguintes : 

I - Os resuHados adquilridos p'e,rmi
tem tirar a Cton clusã,o que, p ara obter 
uma con.servação normal do ' leit e, adi:
c j onado de água. oxigenad a, desprovida 
de 'ações ,que aM.:eram ·o s cruracteres 01'
g n n oletico s ·do, Joeilte tratado e susceptí
v e i s, por i sso, de prejudi'car a saúde do 
h omem e dos ani,mai.s, é n ecessário 
cmp:regar recÍlpi entes de aluminio de 
gran de pureza, de aÇoo inoxi davel ou 
de me tal perfeitamente estanhado, es
m altado ou isovi,trificad·o . 

II - No que concern e às provas quí
mi cas, notadamente às provas 'enzimá
ti cas, p·od'er-se-á coriduir que a,s anali
ses que permiltem determinar a inf:e
grildad e do' leÍlte revelam, com cerne
za, que êste produto não é, 9.e nenhum 

. mo do, i nfluenciado em seus carac.teres 
hi gi,ênicos pela adição de 2 p or mil d:e 
úgu a oxig.enada a 1 30 v.ol., p.odendo 
ainda esta c,erteza ser confirmad'a p elo 
çmprego de outros métodos analiti cos, 
atualmen,te existentes, mas sempre, bem 
entendildo; com a c,oudição de que os 
reCÍ'pien:te s utilizados p ara esta opera
ção s ati sfaçam, quanto, à ' matéria de 
que são feHos, às exigêntCfas estabele
cidas adma. 

lU - O tratamento. do leite por água 
oxigenada dá s'eu melholr rendimento 
às temperatura s  de 1.5 a 25'C. (Nossa 
prop:ria experiência, base adia . num 

grande numero de provas, tendo p,or 
fim deter.minar a tempera:tJura à, qIllal a 
H2Q2 possue ,o maior efeito, bacteriCl 
da, n,o s Ji)ermilte manifestar ':clruramen,te, 
aqui, que o p eróxido de hidir,ogênio 
produz so:bre o leite seu efeito' baoCleri
cilda e p,res'C'rvativo máximo à tempe
ratura de 45 ...,- 56QC, m'antida durante 
30 miuto,g. e que, m e smo a e sta 't:empe- , 
ratura, ·a .d.fssodação de 2 H202 em 
2 H2Q + 02 se realiza: quasi proporcio
n aLmente à elevaçã10 daquela. 

A uma temperatura inferior (15 a 
25QC ) a dissociaçã·o crutalttica. da água 
q,xigenada é .talv.ez muito lenta para 
produzir to-do s eu efeito, vÍ]sto como 
não e s'tá ainda beim estabelecido s'e o 
poder anti sséJtiico da ág.ua , oxigenada no 
leÍlte , é  devi'do, principalmen,te, ao 02 
molecula·r nascente ou ao O atômico 
n ascente, ou ainda à mole,cula H202 -
devendo esta questão ser obj e'to die mais 
amplos estudos experimentais. 

Não' é fácitlJ euconrt'rar a,rgumentos só
lidos contra o empr·ego da água oxig-e
nada para a conservação do leite, so
bretudo levando em con:ta a dificuldade 
ou, mai s  eX altlamente, a impos sibiUd ade 
de obter dos pro'dlUiúores um leHle lim
po . Nenhum dispositivo oficilal de 
qua,lquer país, à exceção dos Regula
mentos Suiç os de aprovi sionamento do 
lPite, conseguiu a.té o pres'ente animar 
os  agricuHo're's a fornecerem um leite 
(obti do na s condições higiênircas, reco
nheci d as mundi a1mente como ab solu
tam ent'e indispensaveis pOI'l tôdas as 
p e ssoas interess,adJas no assunto: do 
leit,e . 

Consi'deran d'O, en'tão, que tanto o s  
dispositivos ofidais co,mo o s  esforç o s  
privados têm totalmente fracassado, 
nesta questão tão imp or:tante da obten
ção higiênica do l,eHej êstes regula.,. 
mentos . ,o.fid ais ou antes o s  órgãos de 
onde e1es emanam, deveriam . reconhe
cer sua incapacid'ade para J."Ies'olver. êste 
problema do leilte bac1teriolog-icameni1:e 
limpo, tanto p ara o c'onS'lllmo' c.omo p ara 
a industrialização e e studar séri amet;lte 
outros meios propo stos, · mais prático 
que o da e(;1:UlcaçiÍo do p.r.od'utor . 

De nossa pa.rte e, pai'alelamenite mui
tos o!utro s  pesquizàdores, não cünhece
mos, até 'o presente, n,enhum' método 
maÍ'S simple s  e mesmo mais econô,tilÍ'Cio 
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que o da água oxigenada, . expos,t'O aci
ma .  Tendo em vilsta a conveni,cncia 
dêste processo práJtico' do peróxido, de 
hidrogênio, c,onsideramlo-s que chegou o 
,Inomento p ara O S órgãos oficiais en
frentar,em o problema d,e uma ma'neira 
direta  e positiva em lugar de se con
tenta·rem em repetir que tal ou qual pa
rágraf>o do regulamento, í de tal ou qual 
data inteI1dita o uS'O da água oxigen a
da. Seriia bem mais eficáz e '  mais Últil 
fazer, p'or exemplo" sôbve a qluestão, 
uma invesHgação ou polêmica initerna
donal, em que t,odqs os advensári;ás da 
água oxigenada ser'iam oonvidados a 
cxpôr s,ob forma clara e ,  preci,lsa" bl1JSeá
da em falos ,expe,rimentais (ou demons
trados, os efeitos da água oxig,enad'a 
eletroli:tica pura, que êles consilde;rani 
nodvas ao leÍtle ou à saúde, em parti
cular quando' se e mpI1e g'a , posterior
mente, catalases, segundo .o . métod'o 
descrito  nas p'áginas ' preceden,tes. E no 
caso de· não .se .chegar a diemonSltrar que 
o peróxido de hid'rogenio é p,rejudi'ci,al 
à saúde ou mes.mo -aO' leite, motivo que 
ac,o'nselharia a sua interdição, ·ou se UJm 
outro processo mais  prático p ara a hi
gi eni.zação do le ite  não fôr recomen d'a
do, que se oesse, en:tão', de proihir a 
ut ilização' da água oxigenada. 

Naturalm ente,  o uso d'o peróxid,ol de 
hidrogênio deveria ser regulamentado, 
a fim d e  evitar seu empI'lego a;busivO' ou 
' com fins Teprovaveis, como seri a  6, cas'o 
de se destinar a dissimular um trata
mento do, leite em desa·eo:r:d:o com os 
princípios de limp,eza ou de higiene 
presoritos.  

Outras co·n clusões tiradas dos traba
lho s  dos Pl'1ofessôres E. Bar,tarellá, I .  
P eragalo e E .  Caseria, publica.das nos 
"Annalil d'Igi ene" n. 3-4, 1944 : 

"O fornecimento de um bom leite, d'e 
co,neLição higiênica segura; c10nSltitui 
a inda, ' n o ' present,e, um d,os pl'1oble,rilas 
fundamentais d a  higiêne aliment ar . .  

"Seria suple.rfluo ressaltar aqui a 
impoflfânCÍla do leite com·o' alimento 
n utritivo . Deve-se, no enltanto, ins.istir 
'sôbre alguns pontos b ásicos, visandio' ti. 
necessi dade d'o' leHe higiênico, na prâ· 
tica. Sem recorflerr ao estudol estaltiisti
co, n em à gravidade ep.idemi,ológica das 
infecções orginadas do lei,te, bastará 

dizer que as doenças infecciosas do 
aparelho' digestivo, eSlpem'almente a fe
bre tilfoide, são reduzid'Uis de maneira 
cQlnsideiravel p'or uma bOla regulamen
tação da · defesa higiênic'a do leite . 

"A di,milnuiçã,Q< das epidemias  nas ci
dades italianas (Milão, Brescia, Monza 
entre ,outras ) por efei'to da aplitcação 
das prescrições sÔQre a higiêne do 
ldte, con.stitui exemplos b em frisantes 

, e  signHicrutivos . ' 
, 

"Tôdas as ' �oluções  s'usceptiveis de 
serem p ro'postas devem tender a evitar 
o aumento eLo preço desse produto ' d'e 
prilmeira necessidade. 

"Tendo em viSlt'a que o leite é um 
aUmento popular, cuja produção e em
pr,ego muito mais intensos que até o 
presente deveIn.o's desej ar, é necessário 
emprega:rem-se Ito'd.os os e'sforços pos·· 
siveis  p'afla que s'eu preç.ol sej a  mantido 
1:a.ixo. Têm-se feito, com razão, a ob
servação que o leite é, em geral, ven
dido a p reço infe rior a,o correSlponden
te, lógka'mente, a um alimento de tão 
gran de importância. Estab elecendo,-se 
a comparação com 'O pr.eço de um IUro 
de vinho contend.o 1 0% de alco,ol, não 
existe n enhum motivo p ara que um li
tro de leite,  de valor alimenla:r e ener
€Cltico incomp a1rave1men'te super'ior, em 
volume igual ao do vinho, sej a vendido 
m ai s  b arato'; \ 

"Ap ezar di,sso, é p,recis·o' Se esforçar 
para conservar êsl'e preço relativa
m ente baixo do leitE:l'  

"Bem que Sleja  indubi'tavel que os 
cu ida!dos higiên i,cO's dlaiCl·os ao leite ten
dem fatalmente a aumentar seu cust'o, 
d eve-se, .de todos o s  modos, estudar a 
maneira de obter sua melhÜ'r higieni
z·açã,o, sem que o p reço se ressinta. 
Pôde-se em primei!�o' lug,ar, renunciar à 
ilusão de produzir um leite 'crú higiê
nico.  Este leit,e é um luxo superfluo que 
el eva c'onsideravelmente os preços. 
Bons esrtabulos ( que pratricamente só 
existem em muito pequeno número ) ,  
uma ordenha irrepree,nsivelmente hI- , 
gi ênica ( outTa ilusã,o' t,ambém ) ,  uma 
seleção severa e contínua das yacas 
] ei1'eiras, a colo!cação do leite nas g,al'
rafas estereis, uma refrigeração efeti
va, rfiqdO' isso são c'Ondições  que tornam 
proi,bi,tiv,O' .o preço do leit'e crú higiê-
nico" . 

. 
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Não se impõe aliás a n eoessidade de 
um leite de tal especie, mesmo· para a 
alimentação infantil . 

Ex'emplos recentes, como O'S de Br,e
fotroffio de 'Milão, têm demonstrado 
que é possivel renunciar ao leite crú 
lügi.ênicO', suhstituirido-o por '  leite , pas
teurizado, mais p:rático ' p ara se oht,er, 
mais econômico' e mais hi,giênico.  

Sendo enltãO' ad/mitido que o leite crú 
lügiênÍ'c'O não é sociaLmente indispen
savel, nos res'ta determinar quais são 
as exi,gências minimas requeridas para 
a obtenção de um leite Vierdadeiramen
te higIênico- na,s cond'i1ções at'uais.  

Aquele que consideirar impar'Cial
mente e sem . preju1gar o problema, 
avaliará que a primei'l'a gaJI"antia de hi
giene do leite é oferecida pela centra
Ezação do· ' serviço leiteiro. 

Pelo termo "centralização", enten,de · 
m os, sem julgar 'O que é na realidade, a 
clefini·ção exposta no' Regiulamento Ita
liano de Leite d·e 1929. 

A boa defesa do leite exige : a )  não 
se confiar  n a  educação d,o conlsumid.oT 
( se o consumidor fô,s·se suficientemente 
inteHgenrte, a pr,escrição mais adotada 
para a higi eni'zação do leite seria a de 
o consumir sempre fervido ; b) proibir 
totalmente a venda, ambulante, não 
conbr.o.Jada e inconh'\olavel, do l'eite. 

A cent1ralização do serviço leiteiro é 
uma i,nstituição equivalente ao mata
douro púbHco para a defesa da carn e . 
Nenhum higi enista ousará provavel
mente tentar, baseando, em razões fun
dadas, se opô.r a es.ta centralização, que 
CO'n.stitui 'O' ponto' b ásico inicial para a 

·higienização do leite . 
Centralizar o servi'ço lei,teiro deve 

significar :  reunir, em lugar.es  bem de
finidos, o leite liquido para . o seu tra
tamenfo ,eventual, para , o conlÍlrôle de 
sua qualidade e para sua distribuição . 
O tratament,o' pode ser variavel : pas
teU!ri'zaçii'O' em a�ta ou b aixa temperatu
ra, "stassanização", eSlterilização. ou 
tratamento químico, sendo um ou outirO 
pJ'!ocesso indispensavel parta uma bOd 
centTalização. Entretanto, o emprego 
desses métodos conduz a uma centrali
zação muito cara . 

Num trabalho de E. Bertarelli sôbre 
o custo da hi'gienização do l�ite peb, 

cenJtraHzação, '0 auto·r procura dem,o'ns
troar que mais ou menos 4/5 da,s despe� 
sas ineren.tes  a esta higienização são 
devidas  mais a centralização do que a· 
pasteuruzaçã,o' (BentaI"elli, E. "Osserva
zi oue critiche sul servizio igienico di 
centraHzzazione deI lattté in r elazione 
aI problem a deI cost'o e '  del'a pal&teuriz
zazione", AlnnaU d'Igi-ene, ' fasci-colo 2, 
1 935 ) . 

Consideremos, por hipotese, o' que . 
deveri amos faz,er, Uitilizando o método 
de água oxigenada pura a 1 30 v·oll, 
( água oxigenad'a adichJnada n a  p!ropor
ção de 2 por mil para o leilt'e de cOlnsu
m o )  : A ág.ua oxigenada d,eve ser adi
ci on ada ao leitfe nos prfóprios  lugares 
d,e produção, condiçã,o que constitue, 
sem dúvida, um inconveniente, o do 
confrôle. A a-diçã,o' se efefua o mais 
breve possivel depois da oI'1denha. Pos
suindo a água oxi'genada efeito bacte
ricida mais acentuado a uma tempe
ratura mais elevada, o le i te nã,o tem 
necessidade de ser resfriado : há eco
nom i'a. No Depósito Central, o leite 
deve sOÍ/rer uma f,il\t�raçã,o' e ser distri
buido ao consumidor em r.ecipientes ou 
gar.rafas. A refrigeração não será n e
cessári a.  O emprego das garrafas oca
si ona maior despesa porque' elas devem 
ser lava.das, eslterilizadas, fechadas e 
b á a levar em conta, os casos  de que
hra (2% ) . 

Uma gflande econ omia dec,orre cer
tamente da supres·sã'o da esterilização 
das garrafas p elo calor, sendo substi
tui da por uma lav'agem com soda, 
quente o'u ir.ia o-u ainda por uma solu
çã,o' de água oxigenad'a ou outro' desin
feotante, processos q,ue sem duvida se
r] am aceitaveis, nos  pequenos centros 
d e  reüolha, para obtenção de ' Uim leite 
seguro e econômico e de menor pr.eço . 

O p róprio consumidor poderia mes� 
mo pTlo'curar o seu leite com seus pró
prios recipien.tes, cousa, deVlér,as, mais 
dHicilmente realizada nas grandes ci
dades, em que o leite deve 'ser distri
huido ao domicilio. 

Na · memória elaborada por E. S alta, · 
L. Morandi e D .  M.o'ggi, sôbre o trata
mento higiênh)o dlo; leite pelo peróxido . 
de hidrogênio ("Il tratamen10 deI Iatlt'e . 
com H202 eletrolitica pura, a 1 30 vo-. 
lumi" ) ,  Medicin,a e Biologia, Vo,l. III" 
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1 94 3, pp. 33, 4 4 4 ) , ·0' primeiro gestes 
au tores assinalou oo m n umer ,os pe rsua

sivos q ue 'Ü inco nv eniente d.os  D eposi
tos Cen trais dle Leite ,está no C1J.tsto ele 
vado do \tTatament:o do leilte. Todavi'a, 
não fior am ainda realizadas dem.ons
trações SlUfidentes quan�,o' às diferenças 
de custo entre ü proce sso da água oxi
genada e a pastleuf!i'z�ção ou "Sfas'sani

z ação " mús oU' menos modificadas. 
O trat·amento p ara a co.nse rvaçã o d o.  

l ei te pel,o método F,La.fius-Ricíhter,Grispi 
é mai 's caro. e meno.s simpiles que o mé
to.d o. da água o.xig�nada que fo.i, há vá.: 

, ri a s  anasJ estlUd ad o. e vecamen'dado. por 
Heihenhein, di' Gaa, di Huwa,rt, Mats
law Budde, Much e Po.mmer, Voan der 
Velde , Kfluspe, Miller, GOiI'1don, Chi'ck, 
Ro'san, Re n ard , Ni1c,01le e Duclaux (ver 
o "Hand huoh der Milch,wil'lt'schafft" de 
"W .  Winkler V.o.l'. I� 1 1J.  p arte, pág. 252 1". 
VaI . lI, 1 110  parte, pág. 166 ) ,  se  b em que 

n a  época não. se dispuz,es-se de água 
cxi'genada eletralitica ' a  1 30 voI. da 
qualid ade d a  de haje .  O fratamenta pe�a 
água axigen ada pelos pracesso.s atuals 
cle veri a en tã ,o ser es tuda da de n ov a, 
com

' crHé.ri'a experimental severo. c, 
re sul tando. de ste eSituda a prava ou o 
pas tulad a de que a água o.xi�e nad a 
praduz um a higienização . pe'l'S UaS IVa d o  
lei te , nã- o' haverá razão. para que nã o< 
sej a adaltada . 

Cama co.nclusã o d e  tudo que tem sid o. 
expa sto, pademas di'zer, em linhas g e

r ai 's , q ue : 
1 )  - O tfiatam enla da leite pela água 

oxigenada a 1 30 v;al.  pa·de ser c�n si de
r [l  do com a um pracessa niav.o ; naa pela 
n a tureza do campÜ's,to quími'ca empre
g; cla, mas e m  raz ão. da ciflcunstâncta 
p ar:ti eular d a  co n,centraçã ,a" do ca�pas
tu ,ativ 'Ü e de sua pureza, eS lte " me tod o. 
deve ser es tudad o. independ'enltemente 
das p rovas autTara realizadas em con-
dições dife ren te s das atuais.  , 

2) - Se admi.tirmas a utilidade do 
cmpreg,o da água axige n ada . a 1 30 V ?1. 
pa'ra a higi 'enizaçã a da lelie, Co.nvem 
mante r ,o' 

cance i ta ger.al e fundamental 

da sua centralização. 
3) - A Ulti liz açã 'a da água oxigenada 

n o  tra ,tame nta d a  lei te nã·o ' deve excluir 
a fi ltr ação e a disltri 'buiçã o bem o.rga

n l zad a em latões o.U Deservatório.s mu
! : i dos de agitado.r e de to.r.neira de 

des ca rg a ' e, eventualmente, de um me
d i do r  autamático,. Estes reslervatórios 

deve m s er, n:aturalmenlte, de um metal 
infrtacaveI pela água axigenada . . O leite 
pade igualmen:te s/er vendild,a' em garra
fas  encapsuladas . . 

4 )  - O tratamento. p ela H202, que 
deve ser realizado logo após ,a orde
I lha, s�prime os gastos 'da. refrigerap�a, 
pa ster iar a ela eu efe1tuada n,a· Depo.sIto. 
C0ll traI, a.sS'im co.ma as de pas,teuriza� 

. ç' ão o.U "sta,ssanização." bem mai.s eleva
(los q ue ' a preço da água' o.xigenada, a 
qual não. s ó  não. exerce nenhuma alta 
sabre -o- Cluslt'a da ce.n.Í'I'Iali'zaçãa e da dis': 
trib u i'çã a, rn:as ao. ,co.ntrário. o abaixa. 

5) - E' . b em difícil de.terminar 
atualme nte cam exatidão. a despesa 
inerente a êslte tratamen1.9, de qlle de� 
riva a preço da leite. 

6) - Os gast'as iÜcasiona,dos p ela 
empirego. de garrafas serão. sensivel
mente reduzidas se fôr p a ssivel subs
tituir o trataine �,to térlrrlÍ'co par uma 
lavagem com uma solução. de água' o.xi
genada .au de hipo.darito. 

7 )  - ' A higien ização d/o. leilte p e,la 
ág ua axi ge n ad a a 1 30 v ol .  per m ite 

r ealizar e m  ex c ellen'te's c'ondições o 
transpart'e deS'se líquido, mes,mo a co.n

s i:deráveis di stânci as e a mui'io. menor 
plieça, vista a dispell's'a de vagões  fri
q'o ri fi oos e do tr atamento. q ue ês te pr o.
�lllJto dev e safre ,r , t anto. na sai da· cama 
na cheg ada . 

Um ,o utra mo d a  de emprego. da água 
oxiO"cna,da p.ara a co.nservação do sôra 
da �uei ja  f,ai, apresentado pela Dr. 
Dicbmar Platlt.ner, de Steinhagen (West
fáli a )  num ar.tiga publicado. p ela "Deut'-
sohc Malkerei Zei tung ",  1 948 p .  1 81 ,  
ande o autar e xpõe sua's ex'perÍ'ências, 
muHo bem suced id as, sôbre a cansler
vaçã a  au a es tabilizaçã o. dOI sôro do 
queij o.  Se u métada cansiste  em adicio
nar água axigenada 3 3 %  ( perhydrol) 
até co ncen tr açã o. de 0,0 0 9% depois d e  
dcstnuição. das calalases do sôvo p ar . 
aque cimen to. rápi.da a 98QC . , 

O Dr . Plattner atribui o efeito. ba.CJt�
r id d a da água axigenada'� baseando. 
para is \ta no.s ,e st'ud :as  de A. Mulle r, 
Mi'lch-Zentralblat', 1922, 51, n.a aç ão ba
cteri cida da molecula H202, q ue, par 

e fei to. da des truição. 'das catalases do 
leite pelo aquecimento, não. po.de ser 
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desin teg l'ada em seus compo.nentes 
H20 + O ,o u 02, o.pin iã o. d iferent,e de 
IOUltros, que impu t'am o efeito 'ant,i sséti-
co. da pér,oxida de hi!<trogêni'Ü ao. O 
nas cen te au a.o 02, ponto. ainda mal 
elucidado. 

Po.r' esta adiçãü da água oxigenad,a 
ao. sôro desprovida de catalases, êste se 
conserva e pode, ,em cOll'sequênda, ser 
tr,a'll'Slpo.r,taido sem per.dla de lacto.se ou 
elevação. de sua acidês . 

TRABALHO DO INDIAN 
RESEARCH INSTITUTE 

Recebemos, em exp,osição re SUJIlli da, 
do lridian Re,gleaI'ich Institll'te, graças à 
amabilidJade de ,seu dketor Dr. K. C. 
Sen, ,as ' duas impartantes camUJni'cações 
seguintes, - sôbr� o. empI"eg'Ü de água 
axi,genada para a preservação do leite : 

"Bactericidal effiçiency af hy,dro.gen 
peraxide - Parte I :  Influence óf dlf
ferenf cancentratio.ns on the rat,e and 
E xte .nd o.f destrucHan o.f so.m e bacteda 
'af dairy impartance", p'Ür V. D. N. Na
rub udr ipad, H. Laxmi'llaraY'ana e K. K .  
Yv a (Indian J.aulinal of D ai.ry Scienee, 
Vo.l. 2 ,  n .  2, 1 949) e Par.t II e III (Indian 
.T aurnal af Dairy Science, 1 952, 5, 135 
--- 1 4 6 ) . 

Cansideramo.s a traba,lho da Institu
t o.  d e Pesquizas Leiteiras de Bangalore 
eama um d.os maÍ's cie-nHficos e mai's 
eXUltas publicadas até haje, s'ôbre o. em
prego e ·e fei ta bacteri.cida do p eróxido. 
de hi dr ogên io. na canlse.rvaçãa do leite, 

e recamendamas, vivamen!te sua leitura 
a ta dos as q ue Se intel'lessatm pela hi
gienizaçã'Ü deste p�r:o.,d:u:to. po.r meio � df� 
água axigenada. Os ar:Hgo:s menciona-

'das mais acima se b asei'am sôbre o. 
ex ame das caracteristicos bactieriológi
cas p,reliminares da's amo.Sltras de leite 

s unm eUdas à prava da pre se rvaçã o. 
p eto peróxido. de hildlliagênia . , 

Ama stras de Leites provenientes de 
di ferentes leiterias e fo.r:necedo.re:s d'os 
::wred o.r cs de Bang alare faram cI.assifi
cad,os, p ara estuJelar 'sua oonservação e 

. sua higienização pela água oxigenada, 
e m  ,frês categ.orias, a saber : 

, 1 )  - Qualid ade bôa : contendo me
nas de 50 . 0 0 0  geil'mes p'or mI. 

� )  - QuaHdade média : Ctont·endo de 
5 0 . 0 0 1  a LOOO.OOO de ge·�es por mI. 

3 )  - Quali'dade má : cantendo , mais 
de 1 . 0 0 0 . 0 0 0  de germes p'Ür ml. 

Uma vez separado um late para can
trô l�, a's amo.stras, encerrad,a:s, ·em gar-

• rafas esterili'zad'a:s', com tampa de vi
dro.s fo.raim tra,tada's ' par peróxido. de 
hid r�gênia ele.t-ralíticamente pura, 1 30 
vaI . e em diversas c'oncen:traçõ'es.  Du
rante a incubação. de tôdas as amo.stras 
( compree,nde-ndo o. lo./te d.e canirôle) em 
um termastato a 30QC, q ua ntidades de
tel�minadas de leite eram, re,Uradas em 
interval,as co.nvenientes, para  se exa
minar seu aspeclto. bacterfologica e o.u
tr.os caracteres o.rganaleticos, acidJ.ês 
ti t:ula v,el:, capacidade , de co.nservação.. 
,ap'tidãa à pr'Üva de ebulição. ( C. O. B.) 

( "Clalan boiling tes:t" ) assim co.ID.Q a 
de Cha lme rs 1 945 :'/ reação. de paraphe
ny1ena-diamina, para a detenção. do 
peróxi'do residual. 

O e fe ito. resultante da tra,tamentio. 
pela peróxido. cambinado. co.m a pas
teurização. au 'aquecimenrto do lei,t·e, foi 
igualmente e Slfuda da, também quando. 
esta ultima se a·fet,uava: ante da adição. 
d e ág ua ,ox,igenada, com,a depo.is dela . 

A i'nfIuênlCia d.o p eróxido. à cancen
traçã o. final de 30 0 p artes p .  m.  sôb,I'Ie 
as vitaminas  d.o leite : tiamina, rihafla'

v in a, ácido nicotini'ca e vihllmina B 1 2  
fai d o.  me sm a  mod a e xamin ada . 

Os resultados de tôd!as e ssas pI"'o,vas 
e xpos tas em quadfras muita expres
sivas no.s indiQam cam" a: maiar exati

d ão. a qualidade bacteriológica preli
m inar de leites examinadas, a concen
tração de H202, o. núme r,o' de bacté
rias encantradas nas diferen.tes am,os
tras retiradas da tel'l1ll!o!stUJfo. a 309C, a 
canservaçã o a es1l:a te mpe ratura dJo. leite 
tratada e não tratado. e o. tempO' e xi'gi
da . p ara o desapar,ecimento total d'o.is 

ge r,me s . �, 

ViSito a dificuldade de resumir oos 
da das mais  im partan 1tes de'slte trabalho, 
éxpômas 'abaixa as  resultado.s ma-is 
cancludentes. 

A' cancentração de  4 0 0 p .  p . - m., o 
temp.a necessário. à destruição da S . 
lacltis e do. L. bulgaricus é <rUJasi .o mes,. 
ma. A Esch. oalí é campletameÍl.:te eX
ti nta depo.is de 1 0  minuto.s do trata
mento. cam 50 0 p. p. m., de água; o.xi

g enad a. O ef eito. de H202 é diretame'nte 
praparcional à concentraçãÓí e ao tem-
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p'o d,e exposição . As celulas de Aer. 
aerogene s  são um pouco m ai s  resisten
tes que 'a,s do Escih. coli, exigindo' um 
tempo de 30 minut,os a uma concentra:
ção, de 500 p. p.  m. do peróxido de hi
drogênio para sua elimin'ação total. 

Os b acHos aerobios espornlad,os são 
os  m ai.s resistentes dos grupos' exami .. 
n:a,dos. o.s esporos de B. subtilis, B. ce
r.eus e ·  B. megatherium exigiram p ara a 
destJ:'lui:ção tOltal de suas celulas, t·empos 
e conc·entr,ações dife rentes. B. cereus 
não é comp'le1tamente extinto senão n o  
fim de 7 horas e com 5 0 0  p .  p .  m.  de 
água ,(}xigen:a:da a 37QC ( segundo nossas 
próprias experiências sua eliminação 
e consideravelmente m ai s  rápida a 
50-52QC) • 

O efe�to! do p eróxido de hidrogêni'o 
depende de sua concentração, diriamos 
mesmo, também, da temp,eratur,a, con
sider.ando a de 52QC a mais a.propriada . 
Est'á igua1memte em relação - inversa 
des\ta vêz - com o número de b acterias 
presentes, p o r  c,o:nsequência mais pro
nunciada, noS' lei t e s  pouco contamina
dos que nos m aios infectados. 

Os autores salientam que o trata
mento pelo peróxildo não comuni\ca n e
nhum cheiro ('off flavour )  durante a 
oon·s,erv'ação, salvo nos casos em que, 
p.ara a preservação de .amostras com 
n úmeflo, extraordinarirumente elevado 
de b a Clteri as, se utHizaV'a água ox�gen a
da a nlova concen.tr.ação sup erior a 500 
p. p.  m.  em peso, ai  qual, depois de uma 
longa conse'lwação, comun i clava às 
amostras oO:llitendo quant idades resi
duais de peróxi'do, um ligeiro gosto de 
óx�do" goS!to que, al�ás, não era m ais 
n o t ado, mesmo depois de 10nSlo depó
sLto, quan do o lúte . s·o:fri a  um trata:
mento pel o  caror, poste,riormente à adi
ção de p,e róxido.  ( A  ca.talase não f.o,i 
emprega,da ne ssas e�periências) . 

A ação da água oxigenadru sôhre as 
vitaminas supra mencionadas : tiamina, 
riboflavin'a, n eacin a, vit amina B12 e fa
tores associ.ad'os, era inap!fled avel. 

T,rabalhos realizados com o fim de 
dete'rminar o efeito d O i  peróxido sôbre' 
as ho as qualid a d,es do "<:liàHi" e da 
man teiga, deduzi'ram que , não existe 
nenhuma diferença apreci avel ent,re a 
qualid,ade dos pro dutos elaborad,os . 

com 
leite n atural ou past:eurizado e 'a dos 

d erivados fabricados com leite p assado 
p ela águ'a oxigenad'a. 

. 

Os auto re s  tiram a. condusã·o, que o 
t e stalmen t.o do leite pelo p eróxi'do de 
hidrogênio p ar.ece con:sUtuir um m,éto
d o  praticavel p ara a conservação , de . 
g,r-ande.s quantidades de leirte destinado 

a ser tra,n&portad,o, d,e longas distâncias 
.p ara as zonas urbanas, sej a  p ara seu 
con sumo e m  es!�ad,o Uqufd.o:, sej a p ara 
sua tran sf:onmação .,em derivados. Con
si'deram, enrtretanto; que a aplicação 
deste  pl�oceISso, para a p ro dução, co- . 
merci al do leite, exige a realiza.çã.o, de 
experiênci as  mai's profundas. 

E' lamen tav.el que, em tôd'as es,sas 
provas, não. se tenihru p'odido efetuar, 
ainda, o tratamento i\nten:sivo p elo pe
róxi do de hidrogênio, à temperatura de 
50-52QC, com 'em'prego de calfalases, cir
cunsMndas ,em que, segundo experi'ên
ci as  realizrudas até o presente, dá o s 
mel:hores . resultados a utilização da 
água oxi'genada.  

3.Q - Emprego Simultane,o do Peró-
xido de Hidrogênfo e da Pasteuriza
ção, Como Tratam ento para a Co'nser
pação do Leite .  

Urm dos p,rincipais obj etivos da adi
ção aa água oxigenada imediatamente 
depois da ordenha é de imp edir ()  de,.. 
se nv,olvimento das b actéri'as que, n as 
con diçõ es atuais da industria leil�eira, 
p�elo menos em · 90 % dlo s ca,sos, cont'a
minam · infal'ivelmente o lei.te, dunant,e 
a o rdenha. e trrubalhos sub.seqüentes. 
Mesmo que sej am .essas b a,cterias des
truídas plel'a p asteurização, não é menoQ,f 

a depredação da quailidade do leite. 
A uHlização da água oxigenada po

deria apresenlta,r .o in'conveniente que 
precisaria leva.r em conta, no caslo em 
que seu uso fôsse oficialmente autori
zad·o em cel'ltas circunsfânciaiS de ser 
empregada com má fé, com,o� . por 
exemplo, para di'ssimular a negligência 
ou a fa�ta de cui dados higiênicos du
l'ant:e os trabalhoS' d'a oTidenha. Não con
viria, de n enhum a man'eira, que os pro
dutores de leite acreditass'em que, com 
a água oxigenada, ' a higiene baClte.n>o,
lógi�ca da ord,enha tenha; d'eixado: de se:r 
t ão necessâ!ria. 

A água oXÍ'genada permite em muilos 
ca.sos pasteurizar um leite quel sem 

ela, não se acharia; em estado eLe ser 
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submetido, sem coagular, à ação do ca· 
lor a que se e.fetua esta operação. Te
mos constatadlo· a; . ve'racidade -deste 
fato, em grande número de luga'res on
de, dur,an'te as . épocas ' do calor, uma 
porcentagem' elevada de leite não oxi
genrudlo chegava à fábrica , em condições 
imp.rópria s à p asteurização. 

A água oxigenada evita, também, o,s 
danos que as ba,oterrias CUUSUJID 3.'0 leite, 
de·sde a .or.de.nha a:té à p asteuri'zação. 

O peróxi do de hidflogênio' que, n ão 
tendo sido ,desintegrado pelas cataJa
s es, · subsiste ai!nda nlO leite no momento 
d a  p asteurizaçãJo, age, m ais intensa
mente pela elev-ação da temperatura 
inerente a êste p'rocesso, vist,o '  que o 
efeí.to máximo, . da áglua oxi'genada se 
produz a 50QC. Além . di!sso, por efeito 
d a  tempera;t1ura, a água oxi.genruda que 
o leite pocLeri a ainda conter, sofre um 
desdob.ra.mentlo em água e oxigê
nio, desap ar,ecend,o em consequência 
to tá1mente do .leite. 

Um 'out;ro pro cesso que permitiri a  
prolongar c Ofilsíideravelmente a con·ser
vação do leite p'asteurizado consrSltiri-a 
em ajuntar, dep,ois  da pas,teurização, a 
água oxigenada, que seria, p'or ex,em
pIo,  adicionada nas garrafa,sl antes de 
colocar nelas o leit!e pasteurizado. 

Con sider ando que a adição de água 
oxigenada, depoi� da p a.ste't1!ri'zação em 
co ncentlr.ação de mais ou menos 
0,01 5 % ,  nãJo altera em nada >O gosto do 
leite, seu emprego pode'ria prolongar 
con.sideravelmente a cLuração d,e c'on
se rv.ação, em pUtI'lticular nas regiões tro
picais, on de o resfriamenlto não exis,te . 

B - A ESTERILIZAÇÃO 
DO · LEITE 

Sôbre a esterili'zação d,o leite con-. 
quanto não constitua o lWocesso i deal 
a nosso v e r, não podem o s  deixar de 
reconhece r .  as dive'I'sas v.a.n:t:a.gens que a 
esterilização; oferec'e em confronto co·fi 
a pasteurização . Segundo o Prol. M. E� 
Schulz, do In,stitUito de Pesqufzas Lác
teas de Kiel, a pri,meira · . cond'ição, que 
deve possuir um leite p ara fUJvore'cer e 
aumen:tar seu consUJmo, é de poder 3.e 
conservar. Ofla, sabemos qrue o leite 
pasteurizado não p ossue esta qualidade 
de preservação senão em frUJco gráu e 

, suas- . a�terUJções s ão mai's desagra-

daveis que as do leite' crú. A curta con-' 
servação do l'e.ti e  pasteurizado obrlgUJ a 
dIstribui-lo diáriamente e força .o ven
de d10r e mesmoi o con!sumidoir a con
servá-lo' em geladeiras. Estes inconve
nientes são elimi'nados com o '  leite e-s
te'rilizado em garrafas ou em recipien.; 
tes metalicos heruneticameIllte feclhados. 
Notadamenlte s'e a e steril'ização se efe
tua próximo a,os centros de reco:lha, ela 
pode tornar'-se mai s econômica, em 
cefltas ci'rcunstân ci as. As vantagens do 
lei t e  esterilizado são : sua cOIllservação 
ilimitada, sua. dist,ribuição, q'ue não 
precisa ser diári a, a . dispensa de , sua 
preservação frigorifica, a aus,ência. de 
gostJo. rançoso que o leite p UJsteuri'za do, 
muitas vêze s a.dquire, sob 'a influênci a 
da luz e a ausência de bactérias es'p,o
ruladas que fi carm sempre neste, às vê
�es em quantidadeS! muito elevadas. 

A perd a  de vitamina s  devida à e ste
rilização não é hoj e  consi'derada de tão 
grUJn de importância comlo out,rlÓra. 

To d avia, nerq a e sterilização, nem a 
p asteurização p1o:dem ser consideradas 
como solução ideal para, a cons,ervação 
c higi eniza'ção do leit,e de consumo 
diário.  Por outro' lado, consideramo s  
interes,sante observa r  que existe n a  
Suiça \.lima tendend a  para a, v'e nda d.o 
lçite crú, fervi do em cas.a. 

Em seu i['IeCente trab alho "Pas!teuri
s a tion der Konsummlich, j a  o dor 
nein ! "  ( S chweiz Zentralbla,tt für 
Milchwir:�scbaft, n. 27,7 Julho - 1 950, 
P. K astli , 'do Instituto Federal Leiteiro 
Sui ço, apresenta um estudo sôbre os 
problemas da pas'teurização e do leite 
crú. En tre ,outros '  co,merutariio's desta 
ex,cclente expo sição, l'Iep'ro duzimos os 
segui nJies : 

"O Iene ob.t'i do em más condições 
higiê.ni.cas ( o  que, em rearlidade, se re
fere a quasi t od,o o l'eit e )  não d á  nunca 
um b om leite p'asteurizado. Noslsa mis
são, qualnto a higienização, deve ser a 
de fiorneeer um p roduto; irrepreensivel 
e de bôa -oonse,rva.ção, qiue o consumi
dor faça ferver ou aquecer em -tempe
:r.afuras convenientes e não de pr,ocurar 
melho rá-lo de modo incompleto pela 
pasteurização" . 

"Em:peD'har-se neste sen.tid!o; seri a d·a,r 
um passo p ara traz, n os e Slfo r'ç o s' para 
à higienização do leite de consumo" . 
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Kaestli afi rmai que na S uíça é possi;' 
ve l fornecer um leite de li.mp,eza bacte
riólogica sa,t'isfatória e que as duas dis
tribui ções reaUzadas permitem ga,ra ntir de m aneira s uficienJVe a corns,e rva
ção do leite crú . 

"Uma vez pasteuri zado o leite 
prossegue Kaestli � é preciso e vitar a 
todo CUSiUO, qUe êl'e ' s e  contamine d'e 

, . novo, p,orlqjue as ? bactérias se. mulItipli
ca m muito mai s rápid,amente no leite 
past eurizado que no leite crú. De outlro 
l,ado, as badéria,s ' lácticas, d'es ejaveis, . 
faltam no produto pasteurizadlo, e n
quanto que as i,ndesejaveis, ai se de- ' 
s e.nvolvem, oousa. que ,não se verifica 
no leit e crú, 'Ünde as bactérias lac:ticas, 
podem se opôlrl ao crescimento dessas 
bactérirl s nociv as. D evemos reconhecer, 
e m  sã oonciência, que o leite pas
te urizad!d é in evitavelmenitie contami
n ado de novo, quan.do se !O' faz passar 
por t ubulações para 'Ü intro·d!uzir em 
peci pientes de venda" . '  

Como foi dito mais acima, Kaest'li 
a s s i nala que a Suiça está aparelhada 
para: obte,r 'um leHe d,e teor ba.c.terian'Ü 
rr. uito baixo, cuja di stribuição biooti
diana p.ermit e con s ervá-lo resfriado em 
ca sa ou nas leN erias, c ircunstância 
que, ali ás, raram ent e se apr,es'enta nou
t ros paí ses. 

Ele nã,o r ecomen da o uso I do l eite 
c rú s enão quando' há absoluta certeza 
d'e que os reb anhmi leite iros do p aís são 
i sentos de tlUlbe rculose e da bI"lucélJo, se. 

Aconselh a  o aquecimenito d,o leite em 
c asa, s em q.ue s ej a  necessário chegar à 
r bulição, r ecomen dando a temp eratura 
de 759C contr'Ülada pelo termômetro. 

Não � emos, absollut amente, ' a int en
ção de pleite ar a, supressão, da' pasteu
rização. Mas é impossível e sperar do 
agricuHor o forneci.mento de ' um leite 
11 J gi ê nko ou bacteriologicameute puro, 
causa aliás ' irrealizavel, p ois que nã,o 
ex iSit e . nenhum leite a,cético, porque tlo
dos os leites de y aca, sem exceção, se 
acham ' contaminados no prlÓprio úbe": 
re . Seriamos então leva,do s ' a a.creditar 
que o proc'esso mais segulI'lo, seria, o tra
t amentO' do leite pelo pe,ró xido de b i
drogêni.o, imediata mente depois da ' or
denha, que deve,ria g'er obrigatoria
ment e asseiada e a ma� s higiêni'ca pos-
síve l .  

' 
� 
-:: 

Uma vêz pastteurizado o u  este riliza
do, êSite leite limp o sNi a  t'ratado p'or 
água o xigenada ou, em úLtimo cas o, 
aqueci;dJo, em C3Js a  a 759C, conforme 
aconselh a  Kae,stii. 

A ed!ucação do produtor pa'ra obter 
llm produto higiênico, p:ode entl'eltauto 
s er c,onseguida s e� além de pagar o leite 
segulldo .su,a matéria gorda e ·s.eu Ils'se io 
esta _educaç ão e est a  obtençãto, fôssem 
energicam ente impostas pelas auto.rida
eles, que as inüU!tiriam ini.cia Lmente à 
m ocidade e aos filhos dos agricultores . 
F .  J .  Jo,erg, da No,r:dmolkerei de Mu
nich,' nos aplresenta no "D eutsche Mol
kerei Zeitung" um exemplo deslta edu
cação, digno de ser estudad!o. Êle nos 
expõe com o  conseguiu que um a aMeia 
inteira forn ecess e  um leit e  quasi que 
i d eal s.ob o ponto de vista higiênico
b acte riológic'o. A tilldaliz,ação e a 
uperpasieurização consltituJiriam outros 
méliodos a eS.tuda,r para a conservação 
do l'é ite. 

F. P roct e r  ( Comunicação ao XIII 
Congre sso II1lt e,nnaci on al de L eiteria, 
Tomo 1, pág. 544 ) -recO'menda o leite 
c ste.r'ilfzado para o's T , rópicos. 

O fa.to d'esta, eSipécie de leite poder 
se C,Oll;servar muit o t ê mp o  o torna mui
to a pI'lcciavel no� países tropicais. 

Por mei o de um a pasteurização an
t e ri or à est erilização por H .  T .  S .  T . ,  
se chegari a a uma espécie de t inda1i za
ção que destruiria de modo mais c.om
pleto os esporos. Este méltlodo pel'mi1i
ri a obter uma eS'Í'erilização perfeita a 
uma temperatura inferior ( tindaliza
ç ã o) . 
C - PRESERVAÇÃO DO LEITE NOS 

PAíSES TROPICAIS POR MEIO DA 
ACIDIFICAÇÃO PELAS BACTÉRIAS 

LÁCTICAS TERM6FILAS. 

Sabemos que uma das funções ' ou 
qualida, des próprias das baotérias lácti-' 
cas é de s'e iopôr ao desenvolv imento' 
elas outtas bactérias, nOitad amerute ao, 
d as baotérias es pol'Ulada.s e da putre

'fa ção. O leite ácido conserva-s e tanto 
mais tempo quanto menos ácid,o láoti
c'o fôr reduÚ!do pelos oidios, leve,duras 
e hip,om iceltas, de modlo a evitar o de
s envolvime nto da,s ba.ctérias e,sporula ... 
d'as ,o u da putrefação. Ex,i stem na natu
rez'a :o utros exe,mplos des:t'e gên'ero, tais 
como as ' ensilagens ácidas, os "chou
c ru'tes" e, outras consé rvas vegetais r ea-
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li zadas p or f'erm'entaçã:o lácti'ca ou acé
ti ca . 

A longa duração de conser'l .lção d,o 
l eitelho (Butt ermilk ) concellltrado Habu 
é.  bem con hecida. De nossa part:e, temos 
guardado êste leÍtlelho concentrado, de 
uma ",acidê:s de 50-60 graus D ornic, 
que, dep;ois de s ete anos, p,oSisiIia exa
tament e a m esma, qualida,de que a do 
di a de sua cO'll ceu,tração. O ess,enci.al é 
impe dir que o ar e,ntre em c onlta,to com 
a superficie desse's produtos ácidos, 
a fim de que as levedura,s, môfos, oidios 
(' o'utros micr,o-organfsffiios acidófilos 
aeróbi os não possam ,aí se desenvol
ver . . .  

Em 1932; apres entamos à Exposição 
L áctea do Domí nio do Canadá, em To
ronto, com O' I n,sffituto Ro slell de Bade
ri ol ogi a L áctea de Ok .a, Quebec, Cana
dá, potes de Y oghourt !',ecober't.as de 
uma camad a  de geleia doce ,ou d,e com
p,ota de moran g,os de mais ou menos um 
centi me.tro de es pes,sura que, produ
zindo a au,a'ero biose à s up'erficie do 
produto, evit ava sua conla'minação pe

l as l eveduras ou môfos e pevmitia s ua 
conservação até 1 5  di.as . 

A preservação d,o leite por acidifica
ção, especi alment e por acidi ficação 
rá pid a à custa de bactérias termofilas, 
a qual fo,rne ceu a A. K antdartjieff ex
c elc nlt,es result ados para a conservação 
de crêmes, s'eria um p rocesso que, sem 
s er tão s imples ,e como do' como ,o da 
J l202, teri a a vantagem de s e r  de uma 
só vez higiênico e Slalutar. 

Em uma exposiçã;o antleI'lior à de To
ronto, pud'emos v,erúficar que os leites 
áci dos, em pa,l'ticular ,os do ti po 
Y oghourt, constit uem desde as mais 
antigas gerações, um pro dUJto tradicio
nal em t ôdla :a Europa O rient al, assim 
como na Ásia, na África do Nortt.e e na 
África Equatorial. O Sas s i, o L ab adi, o 
L eben, o y,oghour,t', .o Gi ondu ' ,e D'utros, 
não .são mai s que lalgumas fonrnas de 
yoghourt, e.n.ure as centenas que exis
t em com uomes diferente s na Ásiaj e 
nos naí,ses da Euorpa Oêid'enlal, Seten
t rional, Orient al e Meridi,onal. 

E: muito provavel que .() primei ro 
leit e  conserv;ado o t enha s ido s ob a 
forma ácida� as,sim co.mo foi elaborado 
com êst'e leite o primeiro queij o. 

As baat,érias t ermófilas : ' T ermoba- · 
ct erium bul garicum, lactis, yoghouI"ltii, 
hel veticum, plantarnrn� CJaucasicUlIll e .os 
estre ptocooos t ermófilo,s, que cons.ti
Lue m  a flora eLe t'Üdo's , estes leites tipo 
yo ghourt ou . s em eLhantes, desenv'Ü lvem 
e m  t rê s  horas e à temperatura de 38 ,a 
459C, uma aci�ê,s que atÍinge até 1 1/2 
� 2 % de ácido láctÍ'co. 

E' fitcil d'e compreender que e s.tas 
hactérias lácti.cas termófilas, que for
mam prova'V,elmente a flora nalur:al 
mias h equent e  do leit e dos países trü
picais" pos sam por feI'lmentação quasi 
c xpontâne a, p:rü duzir sem" di1ftouldad·e 
esses leites ácidos, que, cousa facil
mente concebivel ,t,êm s ido considera
dos mais agradaveis e s obre,bud.ío mais 
sa.l'11tare s e digeriv�is que os le1tes n .a
furai�s. Isto é um f�ato histólrico ,a que 
nada s e  p·odie opôr. Se as populaç ões 
dos países quentes tendlem, p,or natu
reza, a conSlerv,arl 'seu l eite peJa acidi
ficação e :a vendê-lo .sob esta forma co
mo produto lácteo, parec'eria lógico 
fav,orecer êste s islt1ema de preser vação 
e de consum;o de um l,e i, te que, além de 
tudo, é preferitdo, apreciado e com pra
do pelos indígenas como o primeiro 
p roduto lácteo dos países tro picails. 

Não seria, e nt,ão, l�ada difíci l me
IhoJ:'lar a fabricação des ses produtos à 
b ase de leites ácidos, dando-lhes um·a 
fónma industrial ou s em i-i,ndustrial, 
mediante  o elmprego de culturas sele
ci  onada s e ut iU zação de s i'stemas fá
ceis, como por exemplo, a:q'uecimento 
elo lei  t,e a 509C, meSlmo nos próprios 
h, t ões, adição de . quantidade, c onve
niente de peróxido de hidrogênio para 
a pasteuri'zação, resfri'a;meIlto a 44 ou 
4 5'IC, adi c;Í1on am enlto de cat alas e e ino
culação d'e culturas de y oghourt pre
paradas :alguns dias antes, ·ou de cultu
PaS renovadas. 

A' temp eratura tropical ' (38-459C) ,  
ao fi m de três horas, o leite seria con
vcrl,ido em yoghour,t ou em leH e ácido 
que, se pUdesse s er p,re.serV'ado das 
c ontaminações das leveduras e oildios, 
se ria susceptível de 'ser conservado 
b astan t e  tem po e envi'ado . a grand,es 
di stanci:as, mesmo em latões' o'u reci
pi entes de vid,ro de 30 â 40 l itrtos , pro
te gidos, . por exemplo, por Ulm envoltó- .  
fio de vime, . como ,o que s e" usa para o ' 
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transporte dos ' garrafões de ácido sul
fúrico ou clorídírico. 

Se, como Se faz com o yoghourt, o . 
leite fôsse coucen,trado anlt·es ·  de sua 
ackli ficação, o pro.duto esp esso; como 
uma e spécie dle leitelho ' concen!tra do, 
seria como ·0 Habu, de transporte mais 
econômico e cons-ervaçã,o mais fácil . 

Com reciipientes . bem cheios, sem 
dei.xar muilto espaço, para o :ar, a pre-
se·rvação seria melhorada. 

. 

Assen Kantdartji'eff e·mp,r·egou com 
sucesso .Q processo da acfdifi,cl3.ção para 
a conservação prolongadà doS' cremes 
e sua remes<sa, no verão, a grandes dis'
tâncias, sem re.f'rigeração. rlara isso êle 
inoculou ' nos cremes, à temperatura de 
4 5QC!, culturas de yoghouirtt., na propor
ção de 4-5%, levando em conta o fa,to 
dé que a fermen:tação láctica que con
ti'nUJará durante '0 ' transporte, mante
ri a. sua c'on-servação . 

Os leites p reservados por aciidifica
ção, da espécie do yogho.urt ou outros� 
pode riam facilmente ser transformados 
em queij os frescos ácido1s, t.ais como o 
qu eijo yoghourt, o FoUadelfia ou o "Pe
t i  t-Sui-ss·e", produtos mui10 p rocurados 
pelas populações tropicails, sendo j á  

fabri cados desde muito ,tempo, nos paí
ses tr,oprcais, .au tes  da ' chegad:a dos 
pI'iodutos estrangeiros, estes tip,os de 
queijo s  n at.urais e indígenas . 

easo �. se desej asse, s e.ria possível 
abai':x.af' a addês des.ses queijos, por la
vagens apr-opri,adas de sua coalhad'a, 
com água. 

Ter:minadla est·a exposição, não me 
resta senão p�ápôr i1. reàlizaçll() de al
gumas experi�ncias com os métodos 
apr'esentadoos, ·e.S'p e cialmeIiife com os da 
preser-vação' pela H202 . e da fermen� 
t�!ção láctica termófila intesa.  

Estas experiências, que seriam efe
tuada,s em regiões quentes, não tropi'
CD i,s, como por exemplo, certas zonas 
da Espanha, .no v-erã.o, d everiam ser 
realizadas COIrp. todos os controle s  e to
das as verificaçõ'es qu�micas e b acte- ' 

riológi cas necessárias. Ex.cusado é di
zer  que as experoiências poderiiam 
igualm·entt·e ser feitas em alguma Usina 
Leiteka de um país tropicaL dispondo 
de labofla,Dório e dos elementos sufi
ficicI?-tes pal'la sina execução f,ormal . 

(Tradução do Dr. Silvio Viana). 
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D E  

F IA B 'R I C A� ç Ã O D I N A M A R Q U t S A 
A' venda na CIA .

. 
FABIO BASTOS, Comércio e Indústria 

e em todas as casas . do ramo 

e l A .  B A S T O S 
RIO DE JANEIRO � Rua ' Teófilo ' Otoni,' 81 

SÃO PAULO - Rua FlorênciQ de Abreu, 828'": 
BELO HO;RIZONTE � R,ua Tupinambás, ' 364 

JUIZ DE FORA - Rua ;ualfeld, 399 
� 
L ______ ���� _______ � 
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Festa de Formatura dos Técnicos em 
CImos Diplomados pela FELCT., em 

Lacti-
1 955  

I 

Dr. Jonas Bon:tempo 
Prof. da Felei. 

Caros afi l h ados 
A emoção que me enche à alma nêste 

momento, acelera sobremodo as pulsa
ções de meu coração. Êste, tangido por 
uma alegria Ímpar, pôsto que jamais co
mandou ações similaresl, sente-se impo
tente para a tarefa que lhe foi confiada. 

Estais certos, meus prezados graduan
d-os, não fôra a amisade sincera que des
frutais do mais humilde de vossos pro
fessores, não assomaria hoje à esta tri
buna para, na qualidade de vosso para
ninfo, dirigir-vos a palavra em ocasião 
tão solene. Contentar-me-ia, como das ve
z�s anteriores em assistir1 incógnito, ao 
triunfo de mais uma turma de técnicos, 
meus alunos. 

Desta feita, não quislestes que nssi m 
fosse e levados p sla extravasante bonda
de, fostes: buscar-me entre aqueles que 
durante dois anos deram os melhores de 
seus esforços, de abnegação � .  carinho, 
para que ' êste dia, festivo sob todos 03 
aspectos, viesse constituir mais um ter
mo na série de vossa jovem e útil exis
tência. Quisestes, certamente., homenage
ar àqueles que vos recebendo aqui, ainda 
cambiantes, trazendo debaixo do braço 
o diploma do curso :ginaslial, forjaram 

com amor e desprendimento, uma edu
cação . profissional que vos norteará ao 
transpordes .os umbrais de nossa querida 
Cândido Tostes. 

Por tudo isto e pela condição de alunos 
dígnos que todos reconhecemos em cada 
um de vós, podeis partir convictos de 
que sois

' 
depositários de nossa inteira 

confiança; certos estámos de que j amais 
deshonrareis a escola que ora vos diploma. 

Aqui foste� recebidos oomo filhos e 
como tais portastes e agora ao ouvirdes 
o chamamento de vossos deveres, já sen
timos as saudades invadirem nossos co
rações e qual cinzeis� gravam-lhes pas
sagens indeléveis de uma convivência fe
liz. 

Para vós, abrem-se as portas de uma no
va fase: sois doravante Técnicos em Lac
ticínios. Se volverdes o pensamento, bus
cando analizar o juramento que �cabais 
do prestar., certificareis\ da responsabili
dade de que sois portadores; o vosso di
ploma clamará constantemente, alertan
do-vos da misão a cumprir já que jurastes 
propugnar decididamente pela grandeza 
moral e emancipação econômica da gran
diosa pátria Brasileira. Ora, meus amigos, 
atentai bem para o significado desta pro
mesm, da exige, muitas vezes, sacrifícios 
e não vos permitirá esmorescimento por 
mais cruenta que seja a luta, por mais 
duros que se apresentem os embates. 
Por outro tudo, vos reservará a tranquili
c1ade de conciência, do dever cumprido. 

A indústria dos lacticínios., de impor
tância relevante na vida dos POVoS! quer 
do ponto de vista social ou econômico, 
ainda e infelismente, não encontrou no 
seio de nossa população o seu verdadeir.o 
lugar. É sabido por fodos que do bom 
leite e produtos derivados, depende em 
grande parte a saúde de uma nação., esta, 
em última análise, é o índice mais cono:. 
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creto de virilidade e a expressão mais 
palpável de progressO. 

S.:: reportarmos aos historiadores, havl�
r e m os de constatar as variações\ de im
portância atribuida ao leite é seus der] 
vados, desde as remotíssimas épocas de 
6.000 anos antes de Cristo, até os nosos 
diaE.:. De alimento privilegiado" consumid,) 
apenas pelos reis, chega aos tempos me
dievais relegado à plano secundário; den
tre as iguarias componentes da mesa de 
um nobre, o leite primava pela ausência. 
Só os pobres o consumiam, juntamente 
com a carne branca, o queij o. Contudo 
os físicos da ép-oca reconheciam-lhe cer·· 
tas propriedades terapêuticas e recomen
davam-no, aos nobres, em caso de certas 
doenças. 

Por que então, pergunta ,o Prof. Vieira 
de Sá, sabedores que eram , de tais vanta
gemi do leite, não era êle utilizado na 
alimentação dós ricos" exceto em caso de 
do:: nça ou velhice? Galeno ao estabelecer 
as teorias sôbre o temperamento humano, 
b aseando nas idéias de Hipócrates, che
gou a fixar quatro tipos : o sanguíneo, o 
fleumático, o colérico ·e o melancólico. O 
fleumático, como os demais, constituido 
pelo agrupamento de dois dos quatro ele
mentos' até então conhecidos, mas os ele
mentos que formavam aquele se carac
terizavam por ser de natureza fria e 
úmida, j ustamente o que podia fornecer 
o leite. Assim, pela teoria humoral de 
Galeno, era vedado aos jovens tomarem 
leite, posto que eram considerados de 
temperamento colérico e aquele que as
sim não fosse, _ não poderia entregar-se 
com afan às práticas guerr€iras� ao es
porte e à outras 'atividades próprias da 
g�nte nobre. 

O pobre, como ser humilde, atribuia-se
lhe a humildade, como consequência da , 
alimentação à base de leite e lacticínios 
e a teoria humoral apresentava-se con
cor�ante sob todos os pontos. 

O tempo, assentando-se sobre - os sécu� 
los, veio trazendo a evolução , lenta da 
humanidade e alerta pela igualdade, que 
j amais deixou de existir, quer em fer
mentação latente ou _ mesmo em colisões 
vi olentas" uma hierarquia cada vez mais 
complexa se estabelecia. Chega-se então_ 
ao século XVIII com ,o hábito insensivel
mente criado do leite ser consumido por 

várIas classes sociais. Surgem os primei
ros estábulos abrigando vacas e cabras 
produtoras de leite. Outras vezes eram os 
próprios animais que deambulavam pelas 
ruas, ordenhados sob aSI vistas do fre
guês certamente, com êste proceder, 
0uscava-se a garantia de qualidade do 
produto, pois, nestas condições, a fraude 
seria impossivel. 

Se por um lado os, males visíveis po
(�iam ser reparados, outros tantos mais 
perigosos até, como as contaminações pe
lo pó das ruas imundas, passariam des
percebidos por serem ignorados. Nestas 
condições, o leite ao invés de um alimen
ro rico e indispensável à boa saúde, cons
tituia um atentado permanente à vida, 
principalmente das crianças, contamina
das pela tuberculose" desinterias, tifo, 
difteria. etc. 

Com o advento dos caminhos de ferro 
o leite passou a Sler produzido fora das 
cidades e, por consequência, mais facil
mente transportável aos centros de con-
sumo. 

As descobertas de Pasteur, por seu 
turno, criando e desenvolvendo a bacte
riologia, de onde sairam os conhecimen
tos científicos a respeito da orígem e 
transmissibilidade de tantas doenças que 
afligiam a humanidade, vIeram criar o 
hábito de ferver o leite afim de evitar 
que ele se azedasse. De tempos a esta 
p:wte. o lc-ite que durante tantos séculos 
foi alimento da gente pobre, passou a 
constituir alimento habitual das classes 
abastadas, que ainda hoje são as que o 
consomem em maior porcentagem. 

O problema atual, incidente principal
mente no Brasil, não restringido à 
determinadas classes, antes, pelo contrá
rio., é incentivar o seu consumo desde o 
mais abastado ao mais humilde. Os eonhe
cimentos modernos da ciência da nutrição, 
tendo por base as substancias que inte
gram o leite, dão-no como alimento pro
tetor, isto é, aquele capaz de proteger 
os habitantes de uma região ou país das 
enfermidades de carência ; faltando-lhe 
apenas celulose e sendo deficiente em 
ferro" é o alimento mais próximo do com
pleto e perfeito. Se o leite é a vida, é tôda 
vida do ser humano nos primeiros anos de 
existência, é a garantia de uma saudável 
condiçãrü nos anos de tenra idade e ·a base 
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�!3.1utar de alimentação em tôdas as ida
des, o alimento por excelência dos doentes 
e dos organlsm_os debilitados é que é o seu 
problema, o seu trato, merecem da parte 
dos povos civilizados o maior dos carinhos 
e proteção. 

Mirando talvez em uma das faces do 
prisma que tôdas as questões relativas ao· 

leite podem constituir,- pela variedade de 
natureza, a transcendental importância de 
que tôdas elas se revestem e considerando 
que a gente brasileira acompanha, na me
dida do possivel, os progressos da civiliza
çãn" vimos em 1 940 a transformação do 
que s-eria uma fria penitenciária em uma 
escola d� lacticínios. Mais uma vez a gen
te �as Mmas Gerais, .tradicionalmente pio
neIra dos grandes empreendimentos na
cionais, recebeu com júbilo o ato do então 
governador do Estado, Dr. Benedito Vala
dares, criando a Escola Cândido Tostes. 

Se por um lado o leite e seus derivados; 
são ir:dispensáveIs à alimentação sadia, há 
tambem o reverso ; em muitos casos · ser
virá de veí�u!o de muitas moléstias, q�an
do as condlçoes de obtenção, transporte e 
beneficiamento não são satisfatórias. Jus
tamente nêste setor, meus caros afilhados 
está o vosso papel principal. Aqui apren� 
destes todos os meios que a técnica mo
derna dispõe para o trato do leite. conser
:raIl:do-lhe intactas todas as propriedades 
ut

.�
IS ao org�nismo. Neste mister, que 

alIas conheCImentos técnicos e cientificos 
a Escola vos, considerou capacitados. 

' 

O que vossos professores possuiam, pro
curaran; trans�itir-vos certos de que, 
como vos a partlr de agora, estariam pro
pugnando por uma causa pratriótica e 
cristã, que é, sobretudo" s alvaguardar a 
saúde e o bem- estar da criança, infeliz
mente ainda não colocada no pedestal de 
confôrto e cuidado eIl). que deveria estar 
haja vista o elevado índice de mortalidad� 
infantil que registram as nossas estatísti
cas. Urge, pois, que cada brasileiro, com
preendendo o despovoamento de nossas 
teArras, tanto férteis quanto inexploradas, 
dem os melhores de seus esforç.os afim de 
que pos� amos, mais tarde, com natural or
gulho, lL vai' o Brasil a emparelhar-se às 
maiores potências do universo. 

Até aqui falamos da importância social �os lacticínios mas um fator não menos 
Importante merece ainda ser destacado, 

t�r�ta-
.
se do valor econômico que esta in

austna rcpreu2nta para o país, prindpal
men�e para o Estado de Minas, que lhe 
servIU de berço e a continúa liderando em 
volume de produção. Basta dizer que cer
ca de 40% de sua indústrIa de alimenta�ão . e�. dinheiro, são representados pelos 
lactlCll110S e congêneres. 

São milhões de brasileiros que têm 
suas atividadeEl ligadas à indústria dos 
produtos láteos, dêsde a criação e trato 
dos rebanhos leiteiros até a indústriaIi
�ação do leite sob as mais variadas formas 
ae produtos como o queijo.  manteiga, dô
ce, leites concentrados e em pó, etc. 

.
Emb�ra grande parte de noss'as indús

trIas amda não conseguiu suportar os 
antigos métodos de fabricaçâ(o, substituin
d?-o� por processos mais modernos, mais 
teCl1lCOS, por conseguinte mais: eficientes 
e econ?micos é de se notar porém, que 
proporCIOnam lucros satisfatórios e che
gam muitas vezes a constituir fortuna. 
Que 

: 
d�reis então, j ovens graduandos, das, 

possIbIlidades que vos reserva o futuro 
se além da instrução geral que possuís

' 

a qual permitirá bem discernir acerc� 
de vossos empreendimentos" s:e j untardes 
a �la os conhecimentos técnicos profissio
naIS que acabais de assimilar? 

M ui tos sacrifícios foram necessários 
antes que se chegasse à organização de 
um� escola modelo, capaz de ministrar 
ensmamentos técnicos. 

A indústria de lacticínios brasileira é 
1:.: em marcada pela luta titânica susltenta
(18 .. dêsde sua fundação em 1 890, até o 
ralar de nossos dias. Naquela época 
Carlos Pereira de Sá Fortes, lançou � 
s:mente, que encontrando para germina
çao a fertilidade das fraldas da velha 
Mantiqueira, em Minas, medraram rai
zes vigorosas que sustentam hoj e a Eco-' 
nomia Nacional de Lacticínios. 

N a consecução de tarefa tão grandiosa 
quão patriotica, outros gigantes se levan� 
taram e animados de fôrça her.cúlea, 
ampararam-na contra rajadas ocasio
nais, que tentaram subjugá-la : Zenha 
:Mesquita e Jorge de Sá Earp. 

A partir de então, não foram poucos 
nem pequenos ,os obstáculos encontrados 
no. seu caminhar incessante e muitas fá
brIcas s:; ergueram nas regiões, antes 
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produtoras de café, sej a  pelo pequeno economia nacional, os laticínios. Que dire-
rendimento que pr.oporcionavam as terras mos então das , possibilidades de nosso 
já consideradas camladas ou mesmo pela Estado, 'considerando que somente as 
queda brusca qUe aquela rubiácea sofria áreas de pastagens nêle existentes, com-
nos mercados internacionais. ; preendem uma superfície superior ao 

� 
,
r�nda proporcionada ao Estado pelos 

':'.1 ! território inteiro daqueles países? 

latIcmos fez-,se pesar em sua balança eco- , Que teSl;:>uro nos reserva êste conjunto 

nômlca, daí a necessidade de proteção que de condiçõ2s privilegiadas para O incre-

passou a reclamar dos poderes públicos� mento dos laticínios se lhes dermos o to-

j á  que constituía uma riqueza objetiva, que mágico, racionalizando a criação e 
real, conquanto os métodos ' de fabricação produção, aperfeiçoando os equipamentos 

cotinuassem precários, incapazes, por- etc.? 

tanto, de proporcionarem maiores rendas 
e produtos de qualidade. 

A instalação 'de uma escola técnica pro
fissional, devidamente aparelhada para 
experimentação e adaptação às nossas 
condições das técnicas estrangeiras, foi 
certamente o pensamento que entusias
mou sobremodo ao sr. Secretário de Agri
cultura, Dr. Israel Pinheiro, ' que, em boa 
hora, passou a providenciar com invul
gar zêlo, tudo que lhe pareceu necessá
rio. Concluidos os arranjos., poude a

' Fá
brica-Es,cola Cândido Tostes de então, 
preparar a primeira turma de técnicos 
em lacticínios em 1 941.  Em consequência 
podemos constatar os frutos dês te traba
lho com a melhoria acentuada dos produ
tos industrializados, quer na qualidade 
quer r:a padro!lÍ�ação dos tipos, condiçãlo 
essenCIal de exIto para toda indústria. 
Infelizmente as condiçõesi pouco normais 
de vida reinantes em nosso país e o des
conhecimento do fator qualidade, pois 
a maioria dos consumidores brasileiros 
estabeleceu para a aquisição dos gênero� 
uma constante que ° preço, ainda não 
houve uma convergência macissa de nos
sos industriais para o campo da sistemati
zação dos métodos de trabalho. 

Para ressaltarmos a potência que uma 
indústria de lacticínios organizada pode 
r-:.presentar, basta citarmos o exemplo de 
alguns países europeus como a Dinamar
ca, Holanda e Suiça que, sobrepondo-se 
às condições adversas da natureza, con
seguiram estabelecer como base de sua 

Em nada se justifica pois, o nosso defi
cit de produção em relação ao consumo. 

Tudo isto são problemas que aí estão 
a nos desafiar mas a perseverança de nos
so trabalho, comungando-o em um mesmo 
ideal, o amor à Pátria, há de nos possi
bilitar capacidade para equacioná-los e 
resolvê-los satisfatoriamente. 

Meus, jovens afilhados, tendes nas 
mãos as chaves com que abrireis as por
tas dêste labirinto imenso de possibilida
de. Não j ulgueis., todavia, facil a profis
são que abraçastes, ela é espinhosa e de
licada. Ao mesmo tempo, ela exige argú
cia e bravura. Não obstante, daqui levais 
exemplos patentes do que é capaz o ho
mem quando se empenha com amor à 
causa abraçada, como se vencem os 08-
obstáculos lançados na meta a . seguir. 
Esta Escola graças a vontade de Deus e 
abnegação de seu diretor DI". Sebastião 
Andrade tem progredido. 

Êste, há 14 anos: vem emprestando à di
reção dêste estabelecimento orientação 
sabia e firme, é atualmente um dos gran
des entusiastas de nossa indústria, por 
isto é mistér que., j untos, lhe rendamos 
nêste momento, o nosso preito de grati� 
dão. 

Ide, PoÜ\ néo-Iaticinistas e permití 
. que em cada um de vossos corações se 
grave a lembrança de quem vos é eter
namente reconhecido. 

Sêde felizes, é o que desejo para vós 
diante  de Deus e da Virgem Apareci d a  i 
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s. D i r eto r 
Exmas. Aútoridade,s, civis e e clesiás

ticas, 

Estimado Pa,ranill'fo, minhas senhoras, 
!meus senhores e caros coleg,as. 

Há honras e encargos que o coração 
não permi:te sej am :recusad,os, p·or mais 
que a condência grite  a sua revol,ta e 
se sinta oprimidla. 

Eis porque ao ser escolhido p ara in
t{lrprcte do ·pensar e d·o s  sentimen,tos 
elos meus colegas, nesta ' festa que é 
mescla ele j úbilo e s audade, não pud'e 
furtar'1me la mi s·sã,o tão honlrosa quanto 
grata .  Surdo, pois, a voz da conciência 
que sali enta as minhas limitações ante 
a t arefa que me é propoSlta, . e obede
cendo apenas ao·s ditames do coração 
que, no dizer de Pascal tem razões que 
a próp ri a  razão des'conhece, é q'ue me 
animo la ocupar e Sit'a tribuna, por todos 
o s  títulos dignif:icante : R eunimo-nos 
hoj e aqui p ara uma solene comemora
�'ão elo término do n'osso curso . 

Foo,ram dois anos que passaram céle·· 
r e s  na ampulheta do temp o, sem que 
quase  nos aperceb e ssemos . Lançando 
um olhar retrospecti,vo p ara e s&e p e
río do, por mais que nos  e sforcemos, 
n ão vemos qualquer quadro, por pe
queno que s ej a, qüe empane o b rilho 
d o  panor,ama agradável qUe se descor
U na, só vemoS' alegrias e camarada
gens, vitóri as e compens·açõe's ; uniã'Ü 
(� companhei:rismo . 

E' verdade que houve lUlta, e las vê
zes árdua. Mas luta sempre leal se·mpre 
ab erta e principalmente, sempre com 
um obj etivo alevantado, em prol de um 
ideal sup erior. LutlRmo s  sim, mas palra 
que fôssem aumentad·os os nlo·ssos co
nhecimentos, pana que se apr.ilmo ras
sem as no·ssas inteligências p ara o 
aperfeiço,amento das nossas p'erson ali
dudes .  Era, pois, uma bôa luta, era 'um 
bom combate.  

Po.r i sso é que nos  empenhâvamos 
com tant,o ardor e entusi asmo, retem
p e,r:lndo .as fôrças nas p róprias dificul-

dudes, a fi : m clo ·as armas no meio mes
mo do s emh <1tes que se til'avavam. E, se  
a tndo t rahalho fe i to eom perseveran
ça, dedicação e amor, COI'Tcsp onde, 
como p rêrni,o e recompen.sa, um resul
t ado comp ensador, que s,irva de galar
d ão e e stimulo a nova·s conquiSit,as, nós 
tClll O S  ho}e aqui êsse prêmio n o  diplo
ma que conquista;mos .  Êle representa o 
c or,a amento de tôda essa lut'a, s ignifica 
a vitória nest,a etapa de nossa vi·da. 

Mas se nos sentimcs orgulhosos p ela 
conquista, que tanto n o s  custou, é justo 
(' necessário que falemos aquí naqueles 
que nos p ossihi.Htaram ,f,al vitória, que 
nos ,ajudaram nas horas difíceis, nos 
nl omentos de desânimo. Lembremos de 
início aquele que foi por nó.s escolhido 
para nosso p araninfo, como p enhor de 
sincero �ec-onhecimento p or tudo que 
por nós tem feit,o . Mestre estimado, 
Sl'mpre correto no cumprimento de 
seus deveres e ducacionais, dêsde ced o  
apren d em os a v e r  n a  p,es.so a  do prafês
)Or Jonas o or,i,entiador seguflo, que com 
n ão firme nos guiava n als sendas difí

cei.s dos conhecimenÍ\os novos. Amigo e 
m e stre,  o nosso querido paraninfo aHa 
à sua simpatia pessoal, reconhecid,a ca
paci d a d e  pedagógica, por nós compro
vada neste período de n o ssa vida es'tu
üa n.t·il, que agora encerramos. Sabemos 
que a milssão de ensinar é difídl e e s
p i nhosa.  Não é sem precalç·os que o .  
m e stre p.rocura desi'ncumbir-se d a  ta ·  
refa, que t em algo d e  divino,  de  ensi
n ar. Sabemos  disso e sentimos i Slso .  E 
êsse conhecimento foi também que di
tou a nossa eS1colha, porque, n o  nosso 
paraninfo, vemos o símbolo m e sm o  do 
própri o magistéri o. 

Quei.ra, p ort.an to,  profess'or Jonas, 
receher a: efusidade dos n ossos cum
pri/mentos, a si'ncieridade do nosso afet o  
e a cer'tez,a da no·ssa grrutidã'Ü. 

E sej a�nos também permiti1do, por 
um impera,t·ivo ele reconh e cimento, 
lembrar aqui a figura do nosso estima 
d.o Diretor, que neSlSa jornada s·emp re 
se deslevo!u 'no t imão do harc-o .da nossa 
escola. Foi o prezado clÍIretor Dr. S e
bastião Sena Ferreira de Andrade 
amiigo e companheiro'; mesrtre e ori'en
tador . 
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Ao s demais profe,ssôres, a quem de
v'emo s o aprimo.r,a:men to do no sso e spí
ri t o ,  não p odemos deixar de publica
m ente ,  expressar o nos.so af.eto e o 
n osso agrade ciment o .  

A to dos êles, sem distin ção seremos 
e t.ernamente gr:at,o s .  E se p o r  vêzes lhes 
demos motivo,s para ,aborrecimento s, 
embora que passageiros,  relevem nos,sa 
i rr'ev,erênci a,  que mais se deve atribuir 
a n a:tural vitvad d·a de dos moços, pois  
n ã.o se çorrupreende moci d ad'e sem o 
ânimo comb ativ:o Que a caracterisa,  sem 
o entusi asmo tra n sh o r,d ante que é s eu 
apan ági o . 

To do,s êsses  me stf\es querdldo s  s,e fi
zeram credores de nossa adtmiração 
imorre doura.  On de quer que estej amo s, 
sej am quai(s fôrem os c aminhos que 
trilhemos, n a  f a t al cl i'versifi cação d o s  
n o s,sos  de sttno s, t é remos sempre pela 
frent e, com.o gui a s de rútilo e.splen d o r, 
como eSlt,rêla n o rl e a e}:oPn de n O'ssas vi
d ais as figur'a,s queri das e l'>espeitáv�i s  
cl e nossos  mestres . 

Que.i1ram, portan.to,  slenhore s  p.rofes
sôres receb e r  ess,a h ome n agem. 

Aqu i l'D  que n o s  e ns i n aram, aquilo 
q u e  n o s  mo st.raram, que no s di sseram, 
não será nunca e squeci do e i'ncorp o
I' O ll-Se em n ó s  com o D arte i'IlitegraIüe 
d e  n o ssas  personal i d,a des.  

Mui to olbrigado mestres e diretor.  
Aos funci o n ário s  e fun ci o n árias que 

cOInpõem o b elo quadro d'a família  
Fe1ctiana queremos de ix,ar patente os 
n o ssos agra-deci:men tos ,e a certeza de  
11 0:ssa amizade dura doura . 

Recordemos ,ago ra aqueles que, d i u
l urnam e n te,  s em desfaleci mento,  com 
c a rinho, eles'velo e amor, tudo fiz,er am 
para que fôsse po ssivel . a p articipação 
d e  cada um de n ós n a  festa que hoj e 
c ome mo�ra,mo s.  Se eu J a  af.i,rme i  que 
fe s t-ej am,o s hoj e uma vitória, g,ran de 
p arte dela, a m aior de tôdas talvez, 
pertence aos  no.ssos queridos p ais .  A 
êles que sHenci osameule n ão cessam um 
m omento siquer d·e olhar por nós,  v elar 
por nós,  em um a vigili a con s·tante e 
amoro sa, n ó s  que remo s  aqui t e s1emu
nhar o nosso amor sin c e ro e p,rofundo, 
d e filho's e t e rna,men t e  re,conhecidos.  

Cada um de n ós s ab e  que a nossa lu
ta é também a dêl e s .  As n o s s as cUfi cul
cla eles êI.es tamb ém as sentem, n a s  n o s
s a s  de cepçõe,s êles sofrem conosco, 
Justo é, p o is, que êles p artiópem d21-
nossa vi,tória que é m ais dêles  do que 
no ssa.  Quanto ,a n o ssa pante áquilo que 
con s eguimos, se algum mérito teve, nós 
gostosamente,  reconhe'ci dam'enle lhes 
oferecemos como p equen a contribuição 
por tludo que lhes devemo s . .  

Aceitem, queridos p ais, e sta nossa 
O'ferenda,  que é pouco, mui:to pouco 
di anll-e d,a ime n s i d ade do seu, amor, e 
lhes pe,dimos apenas mais uma c,oi s a, 
agora e sem:pr e  a sua bênção.  

E ago:r,a nó,s, colegas.  Afirmei j á  que 
esta festa é me scl a d a  de alegri a e de  
tri steza.  As alegri as t o d os n ó s  sen ti
mos, e está n o s  n o ssos olhos envai deci
dos pela mi,ssão cumpr.ida ,  nos nO' ssos 
corações engal an ados p ela vitóri a con
qui st a,d a .  Mas, ao lado de tudo i s so há 
uma pequen a sombra.  S ab emos que da
qui por diante a n o ssa 'un i d ade de dois  
a n o s  irá fatalm e n t e  quebrar;..s e .  MuitO's 
são os chamad,o s, e o destino i rá en ca
mim h a r  dife r e nt e m e n.t e muitos de nós,  
li êste  ou naquele s e n tido .  

Mas, n ão importa .  Mui to  embora,  por 
um imperativo m a t e rial  tenhamos que 
nos  separ a r, a nossa  un i d a d e  e sp i ri tual  
não será de stru i d a .  Não foi atôa que 
dura n t e  do�s anos sentamo s n o s  mes
mos b ancos,  p a ssamos p el a s  mesmas 
salas, com emoramos a s  mesmas ale
grias ,  sentimos as mesmas tristeza s .  
P e l a s  pal'êd e s  elo s  corredores e das sa
las de aulas,  p elos quatro cant,O' s d \� 
nossa Escola ressoam a i n d a  as n-ossas 
vôz e s  e elas resso arão s e mpre e m  n os
sas almas e em nossos coraçõe s. Não 
,i.rem o s  nos s e p arar, n ão.  Estaremos 
sempre j:unt os,  reven do-no s nas n o ssas 
vitórias futuras� aj ud,a n do-n o s  n o s  em
b a t e s  que estão pOT vir. Não, h averá. 
Adeus, pOl"'t anto . 

Haverá apenas, e sempre,  essa cer
teza da nossa uni ão que s e rve p ar a  
ameniz ar, com confi an ç a  e alegria,  a 
tristeza tênue, m a s  p e n e trante de uma 
saud a d e  que j á  vem chegando.  

Aldlo Batista ,GfOdo.y 
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Aniversários de Felctianos:  
ABRIL 

3 - José Robe.r'to Junqueir·a - Téc
n i co em L a-crticínios.  
Pro f.  Eolo A.  de S ouza Prof . 
ela FELCT. 

,1 - Antônio R o drigues L ima - Téc
n ico em L acti cinio s . 

5 '  DT. J.o sé  -clle, A,s,si s  Rib eiro
Inspe:to r  da 'DIPOA . 

9 Ya ssuo Ohara - Aluno da 2.11-
!s éri e do CIL . 

1 0  Ruh e n s  Me ssi a s  Belei  - Técni co 
em L a cticíni o s . 

1 1  -- Fra n ci sco R o h e l,to 
Anc1 r,a de - Técnico 
c in i os . 

Alvaro Costa  
L a c ti c í n i o s . 

Mei reles ele 
em L a cH-

Técnico em 

:?5 Al c i n o  M a c h a d o  Paraguassú 
Técn i co em Lact i cÍIüo s .  

:MAIO 

2 H e li o Osóri o ela Fo n s e,ca - Téc
n i c o  ' em L a c t i cín i o s . 

4 .J oaq u i m Hosa S o ar e s  Técni co 
em L acticin ios  da FELCT. 

(j Angelo Martins  R o ssi - Técni co 
em Lacti'cínios . 

8 Celso M a ci e l  Pereira - A lun o 
do CIL. 
Bolivar Veiga Técn i oo, em 
Laclicí nios . 
Dl'.  Osvaldo Te rtul i a n o  Emri ch 
Ex-Pro fes,sor da FELCT. 

12 - Elias Nassif  Neto - Téon i co em 
Lacti cíni o s . 

- José Silveir a  Mot a  - Técnico 
-em Lacti cinios . 

----.::==== 

1 3  José Mari a l\'Iottinha Duh o c  -
Técn i co em L a oticínio,s . -

1 7  Antôni-o, Carlo,s Meireles d e  Bar
ro s - Aluno do CIL . 

1 8  An tonio Garlo,s Penh a  - Técni
co em La cti cíni o s . 

1 9  José P edro Bomtempo - Técn i co 
em L a cHcín i o s  da FEL CT .  

2 2  - José , G e raldo d a  Silva 
em Lacticínioo s .  

Técnico 

- Ivo Aralntes  Vieira  - Técniüo em 
L a cticínios.  

- Jo sé Ribeiro d a  Costa Técnico 
e m  L adicín i o s . 

2() --- Aldo BaH's,ta de, Go doy - Técn i 
c,o em L acti c ín i o s .  

FESTA DE ANIVERSARIO 

No dia 18 de j a n e iro o's Felcti anos  
h o rrwn age a,ram ,o Dl'. Seh a s t,i ão S e n a  
Ferreira d e  Andrade, D i ret'Ol' d a  
FEL CT, p el a  p assagem de s e u  aniver
s {ll'io  natalici O' .  Foi um dia de festas e 
regosi,j o ,  que term i'n ou cO'm um sarau 
dansall' te .  

FÉRIAS 

Vi aj o u  p a r a  Alagô a s, o n d e  p as sou to
d o  o mês de j a ne iro, em gô so, de  féri as, 
o Pr,o f.  Hohb e s  Albuquerque, Chefe do 
S e tviço de EnsinO' d a  FELCT. 

Também em gô so de féri a s  VI aJ O U  
p ara o Sul de Mi nas o Prof.  Benedito 
Nogueira,  Assistente da C a deira de 
Tecnologi a Esp e ci al d a  FELCT, reto,r
n ando em começos  de fevereiro . 
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NúPCIAS 

No (l i'a 9 dei fevereir,o realizou-se a 
cerimônia religi o,sa  . do casamento, do' 
felctiano Alcino Machado Paraguassú 
com a se.nhorita Maria da Glória Men
d es, na Igrej a da Glóri a. Parábens . 

. NOIVOS 

Nó di a 31 de dezembro de 1 955 fica
ram noivos na cidade de Nepomuceu.o" 
no Sul' de Minas, a senhorita Henrique
t a, filh a ' dlo Sr. Jósé Antunes Junior, e 
S a muel Garcia, destacadÓ felctiano, um 
dos b aluartes da FELCT e sportiva. Pa
rab ens . 

FESTA DE FORMATURA NA FELCT 

No dia 1 9 de de:zembro realizou-se a 
festa ele formatura dos TécniCos em' 
L aoti cínio,s diplomados em 1 955. Foi 
p araninfo do,s formandos o prof. Jonas 
Pereira Bontemp o, t endo si'do orador 
da turma o felc.tiano Aldo Barlist a Go
doy . 

O p rograma foi assim executado :' às 
8 horas, uiissa, em ,ação de graças, n a  Igrej a de Nossa Senhora da Glóri a ; às , 
10 horas, cQilação de gráu, no Salão Nobre da Escola ; às 22 horas, baile n o  
Salão de Festas da Escola. 

Diplomaram-se, n a  o casião, .os s e
p'uintes felcUano s  ': AlJdo, Batista Godoy, Arv A velino de Castro, Frederi co de 
AI;ne,ida Lage, Gabrfel A. Junqueira 
Reis, J acob FranckliFl de Oliveira, Jesus 
d a  Silva Brandã,o" José Roberto Jun
queira, José Miuce,lo de Araújo, J,o,sé 
Domingos d e  Rezende, Ordelino Mota, 
Roberto da Fonseca, Renato Lucas T,ei xeira VieIra, S eigi Assahara e WantuH de Paula Coelho . 

COOPERAÇÃO DA FELCT ---- CURSO 
DE FÉRIAS PARA PROFESSORAS 

RURAIS DA PREFEITURA 

Coope,rando com a Prefeitura Mun�
c i pal de Juiz de F,ora, a FELCT c,olocou 

à disposição da D ivisão de Educação, 
dirigida p elo DI'. Fábio Ne,ry, suas sa
l a s  de aulas p ara que nelas se realizem 
as aulas dos Cm's,ois de Férias para 
p r ofessoras rurai's da ·PrefeÍttura. Os 
Cursos são dirigi'dos pel a  Professora 

Aure,a Naridelli com a ool:aboração de 
pro.fe,s'so,ras' dos' Grupos Escolares da 
cidade . 

No dia 1 5 de felverei,ro, vário s  prlo
fessores e técnicos da CBAR, do Minis
teri o  da Agri cu1tura, chegaram a 
FELCT, p ar,a ministrar aulas nos refe
ridos Curs'Os, sobre os seguintes' assun
'tos : club es rurai's, -técnicas àgríçolas, 
e ducação sanitária, re,creação infantil, 
econlomi,a doméstica e cinema edUícMi
vo . Mai s  uma vez , a c,Q,laboração pre
ci o s a  da CBAR, através a atuação . dos 
srs. Dr. Amury H. dR: Silveira, Dr. Boli
var' de Miranda Li,ma; D.r� Orland,o, Jo,sé 
Ferreira Fnho, Técnico Agdcola José 
Miranda e Cinegrafista Antonio Rabe'" 
110, se faz sentir no intedor br,asileiro, 
onde vem des,envolvendo ,um programa 
d i gno dos mai,ores elo.gi os . 

COMEÇO DO ANO LETIVO DE 1956 

No dia 1 Q  de março serão reiniciid,as 
as aulas do CURSO DE INDúSTRIAS 
LACTEAS da FEI:..CT. Este , an.o deverão se mátri cular muitos aluno.g, cons
tituindo uma das maiore,s turmas já 
i·c cebida.s pela. Escola . Bôas V�nd!as 
aos calouros ! 
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DESDE n MAIS SIMPLES GRANJA 

no MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

, e Batedeira combinada SILKEDORG. 
Tipo DU. . Várias capacidades. 

Apar �I,ho '. de placas, inoxidáveis 
ALFA·Li", V AL. P asteliriza e res· 
fria leIte em ambiente fecha· 
do e a diversas temperaturas. e 

Equipe sua indústria de lati

cínio s c o m  m o derna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução,  e ,  C Ol1sequentemente, 

a sua renda. OIere�emos-lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate de 
uma granj a ou de uma indús

tria c Olnpleta de laticínios.  

15001 · 50 

f 
Distribuidores : J 

10 BASTOS 
COfii��'àO E INOÚSTRIA 

C o m p r e s s o r  a a m Ô n e a 
VILTER. Fabricado em ta· 
manh t s  para produ�ão de 
5.000 . 1  , 300.<:: 00 'calorias 
por hora. Forneúmos tam· 
bem compressores a Freon 
e '  Me'tyla. ' � 

• Máquina automática para eh-\ cher e fechar garrafas, ALKA. 
Com cápsulas de alumínio. 

.� 
Rua Thl!ophllo Otonl, 81 - RIO DE JAN'i"lRO 

Rua Florenclo de Abrttu, 828 - SÃ'J PAULO 
Fua Tuplnambás, 364 - B ELO HORiZ JNTt 
Av. Julio d_ Caltllho., 30 - PORTO ALEGíCc 

Rua Halfeld, 399 - JUIZ DE FORA 
Rua Dr . . Muricí, 538 - CURITIBA 
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