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Qualquer queijo 
é be� servido com fermentos DVS da Cnr. Hansen 

DVS simplifica o processo! 

Fermentos DVS da Chr. Hansen dãO 
segurança ao processo e controle SobrE 
a qualidade, porque a propagação � o 
repique do fermento são eliminados. 

"Evitam também contaminações e 
bacteriófagos provenientes da 
manipulação no laticínio. 

DVS aumenta a qualidade! 

Os fermentos DVS são adicionados 
diretamente no leite - desta maneira 
a composição de bactérias do produto 
final se�á sempre a ideal - portanto com 
garantia de qualidade uniforme em cada 
tanque de leite. 

DVS possibilita a fabricação ,qe queijos 
com controle total sobre o resultado -
antes que o queijo seja produzido. 

Fermento não é só fermento! 
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RESUMO 

Lactococcus lactis ssp. lactis foi cultivado em meios com diferentes teores de lactose e 
relação proteína:lactose. A utilização de tampão fosfato para reconstituição do meio foi testa
da. A suplementação do meio com extrato de levedura e de fígado promoveu um aumento no 
mimero de células. Os resultados obtidos no meio formulado foram bastante promissores 
atingindo valores de 108 ufc/ml e 109 ufc/rnl para Lactococcus /actis e culturas isoladas de 
fermento natural do Serro-MG, respectivamente, indicando que o meio formulado pode ser 
usado para a produção de cultura lática. 

INTRODUÇÃO 

o emprego do soro de queijo na formulação de 
meios de cultura para bactérias láticas tem sido 
proposto por vários autores (Richardson et alii., 
1987; Ausavanodon et alii., 1977; Mathur & Sha
hani, 1979; Wright& Richardson, 1982) 

A composição de meios de cultura para bacté
rias láticas é condição indispensável ao seu estudo. 
O soro fresco apresenta relação proteína:lactose 
aproximadamente de 1:5,0 a 1:6,0. Essa relação 
pode variar, dependendo da composição do leite e 
do procedimento empregado na elaboração do 
queijo. 

Diversos nutrientes estimulam o crescimento 
de bactérias láticas. Em 1984, Richardson e Erns
tron sugeriram um sistema para produção de cul
tura lática, combinando o soro de queijo fresco, 
diluído com estimulantes (extratos de levedura e 
caseína hidrolisada) com pH e temperatura con
trolada. 

No presente trabalho, procurou-se definir a 
melhor relação concentrado protéico de soro ul
trafiltado (CPSU) e permeado, obtendo-se, desta 
forma, a melhor relação proteína:lactose. Foi ain-

da verificado o efeito da suplementação do meio 
com extrato de levedura e de fígado no cresci
mento de Lactococcus /açtis ssp./actis. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O soro de queijo empregado foi obtido durante 
a elaboração do queijo minas padronizado, o qual 
foi desnatado e submetido à unidade de ultrafiltra
ção (Modelo Reginox) constituída de dois m6dulos 
"Ladish" "Tri.Clover" sistema "batch" com 
duas membranas polissulfônicas tipo espiral, com 
valor de corte médio de 6.000 daltons, dispostas 
em paralelo e cada uma com 4,6 m2• O soro foi 
ultra filtrado até obter-se fator de concentração 
igual a 4. O CPSU foi concentrado e desidratado 
em "spray-dryer" "Niro Atomizer". O permeado 
foi liofilizado. 

Caracterização físico-química 

O CPSU e o permeado foram analisados 
quanto ao extrato seco (Pinto & Houbranken, 
1976), gordura (Lanara, 1981), lactose de acordo 
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com a técnica descrita na norma 28-A (FIL, ras, procedendo-se à contagem de células viáveis. 
1974), proteína pelo método Kjeldahl (Lanara, Foram registrados os valores de pH com zero e 
1981) e cinzas (Lanara, 1981). 12 horas de incubação. 

Efeito do teor de lactose e da relação proteí- Efeito da suplementação do meio com diferentes lU 
cn 

.s na:lactose no crescimento de Lactococcus lactis níveis de extrato de levedura (EL) e de fígado � Com base na composição do CPSU e do per- (EF). � meado de soro de queijo, calcularam-se as propor- .E! 
ções dos produtos, de modo que se obtivessem O meio formulado foi suplementado com ní- B 
formulações balanceadas, com teores diferentes de veis de EL e EF, variando de 0,1 a 1 %. Os meios S 
lactose (3, 4, 5, 6 e 7%) e diferentes relações pro- preparados foram tindalizados e inoculados com c:lo 

cn 

teína:lactose (1:2,5 - 1:25), com intervalos de 2,5 1 % da cultura de Lactococcus lactis, incubados a lU lO 
e as relações de 1:50 e 1:100 (Paolucci, 1991). Os 300C por 12 horas e submetidos à contagem de � 
meios foram tindalizados, com temperaturas células viáveis. Q) ... 
ajustadas para 300C foram inoculados com 1 % da ! cultura de Lactococcus lactis ssp. lactis e incuba- Crescimento de Lactococcus lactis e isolados de 
dos a 300c durante 12 horas. O núnero de células fermento natural no meio formulado suplementa- e 
ativas foi determinado segundo o método padrão do com EL. � "O (Marth, 1978). lU 

O meio foi inoculado com 1 % da cultura de � 
Efeitos da relação proteína:lactose, da hidr6lise Lactococcus lactis e incubado a 300C por 16 horas j das proteínas e da suplementação do meio no cres- em fermentador com agitador magnético, bomba 
cimento de Lactococcus lactis ssp.lactis peristáltica, dosador de base acoplado a um eletro- -8 do calibrado para pH 6,30 e controle de tempera-

I O CPSU foi adicionado de permeado, nas de- tura. 
vidas proporções, para obter as relações proteí- Utilizou-se o hidr6xido de amônio para con-
na:lactose de 1:2,5; 1:10; 1:25; 1:50 e 1:100, trole do pH. A contagem de células viáveis (Mar- j \ 
mantendo-se constante o teor de lactose (5%). th, 1978) foi feita nos tempos zero, 12 e 16 horas 

Cada uma das relações proteína:lactose foi de cultivo. Estabelecidas as condições de cultivo .e tratada de três formas diferentes. Na primeira, o e a formulação do meio, foram testadas esti:raes da :a meio foi reconstituído com solução-tampão de coleção de cultura do DTA-UFV (isola as do 6 fosfato de s6dio e a proteína hidrolisada (250C por fermento natural do Serro-MG, Serro/315 e Ser- a 30 minutos com papaína). Na segunda, dispensou- ro/328). Foram realizadas contagens nos tempos O CI.I 
se o mesmo tratamento ao meio, que foi acrescido - 16 horas. o 

'Q) de 1 % de extrato de levedura. Na terceira, o meio 6 
foi reconstituído com água e acrescido de 1 % de RESULT ADOS E DISCUSSÃO � extrato de levedura. Os meios foram tindalizados e 
inoculados de 1 % da cultura de Lactococcus lactis. A análise centesimal do CPSU e do permeado ]' As culturas foram incubadas, a 300C, por 12 ho- consta do Quadro 1. ;s 

,e 
QUADRO 1 Composição do CPSU e do permeado desidratado de duas partidas de soro de queijo. 'a 

J1 
� l:i5 

Composição Primeira partida Segunda partida ,a 
(%) CPSU Permeado CPSU Permeado jj 

� � 
Gordura 3 O O � 
Lactose 52,7 84 47,33 81,04 � 
Proteína 33,9 3,22 37,50 1,20 .g 
Cinzas 6,31 8,645 5,60 8,33 ,� lU 

� Umidade 0,414 0,976 3,32 4,69 ';> 
� 
� u 
lU "O 

� 
Os resultados observados nos quadros 2 e 3 in- células viáveis, justificando, deste modo, a escolha � 

dicam que nas relações proteína:lactose de 1:50 e da formulação. Nesta relação não há necessidade Z 
1:100, o micro�anismo não cresceu bem, não uI- de se adicionar lactose pura no balanceamento dos t"l 
trapassando 10 ufc/ml; nas relações 1:2,5 a 1:25 constituintes. Quanto ao teor de lactose, optou-se O � (a intervalos de 2,5) o crescimento foi satisfat6rio. por 5% por ter apresentado valores mais elevados 
Entretanto, na menor concentração de proteína na no crescimento celular e por ser o nível normal- � 
relação 1:25, foi possível a obtenção de 108 ufc/ml mente encontrado no soro fresco. O CI 
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Os resultados demonstraram (Quadro 4) que a 
presença de tampão fosfato em meio com propor
ção mais baixa de proteína (1:25, 1:50 e 1:100) 
prejudica o desenvolvimento das células de Lacto
coccus lactis. Isto poderia ser explicado pelos altos 
valores de pH iniciais (Quadro 5) acima da faixa 
6tima(6,0 - 6,3) para o microrganismo. Ledford e 
S peck em 1979 relataram o efeito da injúria pelo 
uso do fosfato nas células de Lactococcus lactis. 
Na relação 1:2,5, reconstituída em tampão fosfato, 
um número final de células na faixa de 108 ufe/ml 
foi atingido. Neste caso o efeito da injúria não foi 
notado, possivelmente devido a uma interação 
fosfato-proteína. 

Observou-se que a suplememtação do meio 
com extrato de levedura e extrato de fígado pro
moveu uma implementação no crescimento do 
Lactococcus lactis, devido a uma maior disponibi-

lidade de nutrientes (Quadro 6). Optou-se pelo uso 
do extrato de levedura por promover um acrésci
mo no número de células correspondente. 

O crescimento do Lactococcus lactis em meio 
formulado, com controle de pH foi considerado 
satisfat6rio (Quadro 7) sendo o meio formulado 
considerado bom para a produção de cé
lulas. 

Ao serem testadas as culturas isoladas do fer-
mento natural, foram atingidas 109 ufc/rnl (Qua
dro 8) ap6s 12 horas de cultivo. Esse número pode 
ser considerado 6timo, se comparado com os va
lores citados na literatura, a exemplo de Nielsen e 
Ullum (1989), que, para cultura líquida em leites 
obteve o número de 5 x 108 ufclrnl de cultura. Os 
resultados indicam que o meio formulado poderia 
ser usado na produção dessas culturas em larga es
cala. 

QUADRO 4 Número de células viáveis de Lactococcus lactis ssp. lactis (ufclrnl), nos meios com diferentes 
relações proteína:lactose, com e sem proteínas hidrolisadas e suplementados, ou não, com ex-
trato de levedura 

Proteína:lactose 

1:2,5 

1:10 

1:25 

1:50 

1:100 

(Com tampão) 

1,4 X 108 
2,2 x 108 

3,4 X 106 
2,6 X 107 

3,9 X 105 
1,9 X 107 

3,4 X 105 
4,9 X 105 

3,2 x 105 
2,5 x 105 

H idrolisada 
(Com tampão) com EL 

1,4 109 
8,0 X 108 

2,5 x 10: 
3,4 x 10 

4,6 X 107 
8,1 X 107 

8,1 X 107 
7,1 X 107 

7,9 X 107 
6,2 X 107 

Não hidrolisada 
(Sem tampão) com EL 

3,4 X 108 
8 2,2 x 10 

3,2 X 108 
4,8 X 108 

2,3 X 108 
3,15 X 108 

1,4 X 108 
1,2 X 108 

1,4 X 108 
1,Ox 108 

QUADRO 5 pH inicial e final dos meios com diferentes relações de proteína:lactose, com proteínas hidro
lisadas, ou não, e suplementadas, ou não, com extrato de levedura . 

Relação 
proteína:lactose 

1:2,5 

1:10 

1:25 

1:50 

1:100 

(Com tampão) 

Inicial 

6,95 
6,94 

6,88 
6,92 

7,28 
6,94 

7,30 
7,03 

7,30 
7,11 

Final 

6,63 
6,60 

6,02 
6,84 

6,95 
6,88 

6,99 
7,02 

7,04 
7,03 

Hidrolisada 

(Com tampão) com EL 
pH 

Inicial 

6,99 
6,95 

6,88 
6,87 

7,28 
6,94 

7,30 
7,03 

7,30 
7,07 

Final 

5,07 
5,10 

6,04 
6,25 

6,36 
6,43 

6,40 
6,40 

6,39 
6,34 

Não hidrolisada 
áglla 

(Sem tampão) com EL 

Inicial 

6,44 
6,43 

6,35 
6,30 

6,12 
6,11 

6,03 
6,02 

6,02 
6,03 

Final 

4,54 
4,54 

4,52 . 

4,47 

4,54 
4,49 

4,61 
4,69 

4,71 
4,74 
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QUADRO 6 Crescimento de Lactococcus !actis ssp.lactis (ufc/m}), em meio com 5% de lactose e relação 
proteína:lactose de 1 :25, suplementado com diferentes níveis de extrato de levedura e de fíga
do. 

Extrato de 

Níveis Levedura (ufc/ml) Fígado (ufc/ml) 

O 8,84 x 107 8,69 X 107 
0,1 2,67 x 108 2,72 X 108 
0,2 2,20 x 108 1,58 x 108 
0,3 3,15 x 108 2,15 X 108 
0,4 3,14 x 108 1,54 X 108 
0,5 3,08 x 108 1,54 X 108 
0,6 2,71 x 108 1,65 X 108 
0,7 2,67 x 108 2,42 X 108 
0,8 2,96 x 108 2,13 x 108 
0,9 3,20 x 108 1,89 x 108 
1,0 3,87 X 108 2,09 X 108 
1,5 3,08 x 108 1,02 X 108 
2,0 4,51 X 108 1,62 X 108 

QUADRO 7 Crescimento do Lactococcus IaCtts ssp. /actis no meio formulado e com controle de pH 

Tempo 
Horas 

O 
12 
16 

ufc/ml 

5,9 X 105 
7,7 x 108 
7 x 108 

Formulado 
4,8 X 105 

9 X 108 

7,4 X 108 

QUADRO 8 Crescimento dos isolados de fermento natural obtido na Região do Serro-MG (Serro-315 e 
Serro-328) no meio formulado, com controle de pH 

ufc/ml 
Tempo 
(horas) Serro-315 Serro-328 

O 
12 

16 

5,6 X 105 
2,3 X 109 
3,1 X 109 

5,4 x 105 
1,3 x 109 
2,8 X 109 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem concluir que o 
emprego de CPSU misturado ao permeado, pro
posto com o fIm de variar as relações pro te! -
na:lactose e na relação 1:25 protefua:lactose, pro
picia condições para Lactococcus lactis crescer 
bem. 

A 5% de lactose, o Lactococcus lactis apre
sentou o maior crescimento. 

A suplementação do meio contendo relação 
proteÚla:lactose 1:25 e teor de lactose 5%, com 
extrato de levedura a 0,1 %, promoveu uma im-

plementação no crescimento do Lactococcus /ac
tis. 

Culturas isoladas de fermento natuml isoladas 
do soro, apresentaram maior crescimento do que a 
cultura de Lactococcus /actis ssp. lactis(ATCC 
14873), possivelmente por serem isoladas do soro 
(constituinte básico do meio formulado). 

O resultado do meio formulado (1:25 proteí
na:lactose, 5% lactose, 0,1% extrato de levedura, 
reconstituído em água) pode ser considerado bom, 
mas admite-se que a procura de outros fatores nu
tricionais como uma constante no desenvolvi
mento de novas formulações. 
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SUMMARY 

Almeida, A.A.P.; Teixeim, M.A.; Pinheiro, 
A.J.R.; Vargas, O.L.; Mosquim, M.C.A.V. 
Influence of protein lactose ratio and of yeast and 
liver extract supplements on theLactococcus /actis 
ssp. lactis growth media based on ultmfIltrated 
whey protein and whey permeate. Rev. Inst. Latic. 
Cl1ndido Tostes, Juiz de Fora, 46(276-278): 3-9, 
1991. A pure strain of Lactococcus /actis ssp. /actis 
was cultivated in different conditions of whey 
protein ultrafIltmtion concentrate (CPSU) and 
permeate media. The tested medium compositions 
were adjusted for different protein lactose ratio 
contents. The utilization of phosphate buffer 
during the medium dissolution was also tested. 
The supplement of the medium with yeast and 
liver extracts resulted in a signifIcant increase in 
the growth rate. The growth results for the 
formulated medium alIowed Lactococcus lactis 
ssp. lactis celI counts of 108 ufc/rnI to 109 ufc/rnI 
as welI as for naturally isolated Serro's starter 
cultures. 
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• Há 30 anos assistindo, planejando, el�borando 

e implantando projetos de todos os portes, bem como prestando 
assistência técnica em todos os n(veis para 

a indústria de laticfnios. 

• Aperfeiçoamento da fabricação de derivados de leite através 
de cursos de curta e média duração 

para pessoal que opera na indústria e interessados no aprendizado 
de latic(nios elll'todos os estados do Brasil. 

Rua Tenente Freitas. 1161106 Rua Mariano Procópio. 1396/303 
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TANQUES RESFRIA DORES 

TANQUE RODOVIÃRIO 
Para Transporte 
de leite a Granel 

Pág.lO 

SilOS 
ISOTERMICO 

TANQUE DE ESTOCAGEM 
ISOTERMICO Verticais e Horizontais 

Para Estocagem de LEITE 
a Granel Resfriado 

OP == 

Plurinox 
PLURINOX -INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO AÇO INOX LTDA. 
Rua Capo Firmino Fernandes Martins, 5-A 
Fone (016) 761.4144 e 761.4039 
TELEX: 164481 LURI-BR 
C.P. 30 - CEP 14.300 - BATATAIS - SP. 
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XXXII SEMANA DO LATICINISTA 

32 nd National Dairy Meeting 

Luiza Carvalhaes Albuquerque (*) 
Sonia Maria Borges (**) 

"Abandonemos a rotina e o comodismo que têm levado tantos povos à miséria e façamos de 
nossa tradicional indústria láctea unia das mais modernas do País" • 

As palavras proferidas há 41 anos pelo saudoso 
Diretor do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, 
foi um dos sustentáculos para a realização da 
XXXII Semana do Laticinista, que a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, promo
veu através do seu Centro de Pesquisa e Ensi
nonnstituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz 
de Fora-MG, no período de 15 a 18 de julho de 
1991. 

Foram quatro dias de apresentação e discussão 
de temas atuais e relevantes, com ênfase especial 
para o Controle de Qualidade dos Produtos Lác
teos face ao Código de Defesa do Consumidor, e <> 
Tratamento de Resíduos das Indústrias diante da 
Preservação Ecológica. 

As propostas e sugestões no campo técnico, 
científico e empresarial apresentadas durante o 
evento demonstraram a preocupação não s6 dos 
profissionais do setor, mas também, das autorida
des governamentais, diante da necessidade de se 
estabelecer uma política dinâmica e realista para 
este importante segmento da economia nacional. 

A receptividade demonstrada por t()dos aque
les que direta ou indiretamente contribuiram para 
o sucesso desse evento, podem ser consideradas 
como o reflexo de nossos passos a caminho do 
primeiro mundo. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coordenador Geral: Cid Maurício S tehHng 
Secretária Geral: Sônia Maria Borges 
Comitê Científico: 
Ronaldo Figueiredo Ventura 
Otacflio Lopes Vargas 
Antonio Carlos Savino de Oliveira 
Braz dos Santos Neves 
Sônia Maria Borges 
Paulo Henrique Fonseca da Silva 
Ana Amélia Paolucci Almeida 
Válter Esteves Júnior 

Comitê de inscrição e recepção: 
Eunice Andrade Drumond o 

Silene Santos de Mendonça 
Luzia Cardoso Silva Barbosa 
Marflia Jenuon Portugal 
Rita de Cássia Maurício Toledo 

Jane Ester Ribeiro e Silva 
Janice de Lima 
Raquel Maria de Almeida 
Yvone de Oliveira Rodrigues 

Comitê da Expolac e XVIII Concurso Nacional de 
produtos lácteos: 
Heloiza Maria de Souza 
Edna Froeder Arcuri 
Durvalina Sebastiana de Brito 
Maria das Graças Giron Rosa 

Comitê da Expomaq: 
Renê dos Santos Neves 
Fernando Antonio Resplande Magalhães 
Joaquim Geraldo Dias 
José Lourenço Pereira Russi 
Helena Vieira Braga Baroni 
Roberta Andrade Savino de Oliveira 

Comitê de Divulgação: 
Luiza Carvalhaes de Albuquerque 
Warly de Oliveira Luccas 
Maria das Graças Penaforte Sacelote 
Allan Fonseca da Silva 

Comitê de apoio técnico e administrativo: 
Antonio Carlos de Resende 
Hélio Tarcísio de Barros Vilas Boas 
Jorge Fernandes Leão 
Plínio Pereira Maurício 
Luiz Carlos Ferreira 
Marcia Aparecida Porto Crivelari 
Rita de Cássia Chiavegatto Campos 
Aparecida de Oliveira Lucas 

EXPOLAC/91 E XVIII CONCURSO 
NACIONAL DE PRODUTOS LÁCTEOS 

As principais indústrias de todo o País mos
traram os seus produtos e dentre estes, foram leva-

o dos a julgamento: 
• Queijo Prato 
• Queijo Estepe 
• Queijo Minas 
• Queijo Parmesão 
• Queijo Provolone Curado 
• Queijo Cremoso 
• Doce de Leite 

( *) Técnica em Latlcfnlos e E ncarregada da Área de DIVUlgaç
.
ao de Tecnologia do CE PE IILCTIE PAMIG (**) Pesquisadora do CEPEIILCT/EPAMIG e SecretAria Geral âa XXXII Semana do Latlclnlsta. 
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Os onze juízes convidados, realizaram o julga
mento analisando os aspectos de formato, peso, 
crosta, consistência, textura, cor, odor e sabor. 

Foram premiados os primeiros, segundos e ter-
ceiros lugares. 

EXPOMAQ/91 - MOSTRA DE 
EQUIPAMENTOS, EMBALAGENS E 

INGREDIENTES PARA A INDÚSTRIA 
DE LATICÍNIOS 

A exemplo de anos anteriores, a EXPO
MAQ/91 foi realizada com o objetivo de propor
cionar as indústrias nacionais a oportunidade de 
apresentarem e divulgarem as mais recentes ino
vações em suas linhas de produção. 

A EXPOMAQ/91 esteve aberta à visita�ão 
durante toda a "Semana", no horário de 10:00 às 
20:00 horas. 

CURSOS ESPECIAIS 

1. Controle de Qualidade do Leite e seus Deriva
dos 
Duração: 12 horas 
Período: 16 a 18.07.1991 
Instrutores: Professor do CEPE/ILCT -EPAMIG 

Ana Amelia Paolucci Almeida 
Edna Froeder Arcuri 
Heloiza Maria de Souza 
Otacflio Lopes Vargas 
Paulo Henrique Fonseca da Silva 
Ronaldo Figueiredo Ventura 

Conteddo Programático: 
O curso abordou, aspectos microbiológicos, físi
co-químicos, sensoriais, embalagens e o Código 
de Defesa do Consumidor do leite e seus deriva
dos. 
Taxa de Inscrição: 
Cr$50.0OO,00 (incluindo todo o material didático) 
Metodologia: 
Aulas expositivas, com recursos audio-visuais 

2. Tecnologia de Queijos: uma reciclagem 
Duração: 12 horas 
Período: 16 a 18.07.1991 
Instrutores: Consultores Técnico-Científicos da 
HA-LA do Brasil Múcio Mansur Furtado e João 
Pedro de M. Lourenço Neto 
Conteúdo Programático: 
Consistiu na exposição dos dltimos desenvolvi
mentos tecnológicos na área de queijos semi-cozi
dos; uma visão prática dos principais problemas de 
queijos filados, do tipo Provolone e Mussarela; 
nova abordagem tecnológica de queijos com olha
duras e novos aspectos dos fermentos láticos. 
Taxa de Inscrição: 
Cr$50.oo0,00 (incluindo todo o material didático) 
Metodologia: 
Aulas expositivas, com recursos audio-visuais 

PROGRAMA 

Segunda-feira, 15.07.1991 
08:00 h - Inscrições e Credenciamentos 
09:00 h - Hasteamento de Bandeiras 

10:00 h - Solenidade de instalação da XXXII Se
mana do Laticinista, com a presença do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais, Dr. Alysson 
Paulinelli. 

Discurso do Chefe do 
CEPE/ILCT/EPAMIG, Prof. Cid Mauricio 

Stehling, na abertura da Semana do Laticinista 

Companheiros: 
Em nome dos professores, pesquisadores, fun

cionários e alunos do Instituto de Laticfuios 
"Cândido Tostes", saudamos aos amigos e com
panheiros presentes nesta XXXII Semana do Lati
cinista, desejando-lhes um proveitoso e salutar 
trabalho e troca de experiências, em busca de re
novação e desenvolvimento da área de leite e deri
vados. 

Agradecemos as presenças dos Srs. Produtores 
de Leite da região, dos representantes de coopera
tivas e dos laticinistas, estes, nas sua maioria, ex
alunos do Instituto, profissionais dispersos por to
do o território nacional, os quais, vencendo os im
pecilhos das distâncias e dos compromissos, aqui 
se fazem presentes, demonstrando o interesse e a 
amizade que os vinculam permanentemente à esta 
Casa. 

Quero transmitir-lhes meu redobrado entu
siasmo no desempenho de meu trabalho na Chefia 
do CEPE/ILCT, por podermos contar novamente 
com a ação dinâmica e experiente do Dr. Alysson 
Paulinelli à frente da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e com o Dr. Mário Ra
mos Vilela, este jovem de espírito enérgico e em
preendedor, que pela segunda vez assume a Presi
dência da EPAMIG e cujas diretrizes seguras ,e 
equilibradas em sua adrmnistração anterior, nos 
fazem confiantes de que se abrirão novos hori
zontes no rumo da completa recuperação da Em
presa e, consequentemente, do Instituto de Laticí
nios "Cândido Tostes". 

Companheiros! 
Em 1989, quando assumimos a Chefia deste 

Instituto, um clima de pessimismo e desânimo 
contagiava a todos e se falavam em crises. Houve 
quem propagasse a transformação do Instituto em 
fundação, ou o vinculasse a uma Universidade e até 
mesmo que o extinguisse. Constataram-se dezenas 
de evasões de· técnicos e profissionais para indús
trias particulares, em busca de melhores remune
rações. 

Felizmente, hoje, podemos dizer, esta fase 
pessimista foi superada, graças ao trabalho persis
tente que estamos desenvolvendo, contando com o 
apoio dos funcionários que aqui permaneceram, 
provadamente responsáveis, não permitindo que as 
reivindicações salariais influam na execução de 
nossas obrigações. 

Há tempos, substituimos a palavra "crise" por 
"trabalho"; marginalizamos as lamentações e in
centivamos o otimismo e o eSpírito de luta, para 
vencermos os obstáculos e a expectativa de um 
futuro próximo melhor • .  

Há, portanto, uma sensível melhoria tie um 
modo geral, devido ao trabalho que estamos de
sempenhando na recuperação do CEPE/ILCTe os 
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resultados são bastante satisfatórios, nas áreas de 
Ensino, Pesquisa e Inddstria. 

Com a receita gerada neste' Instituto, �uili
bramos nosso movimento financeiro, com! o pa
gamento em dia aos nossos fornecedores e, ainda, 
adquirimos e recuperamos equipamentos essen
ciais à nossas áreas industrial e de laboratórios, 
entre os quais, moderno condensador evaporativo, 
compressor, máquina embaladora de queijos, além 
de recuperação de 3 câmaras frigoríficas para es
tocagem de produtos e, também, reparos e con
sertos em diversos .outros equipamentos. 

A nossa área de Ensino, afora o Curso Técnico 
em Laticínios com duração de 3 anos, programou 
e está executando este ano, 10 cursos específicos 
práticos e de reciclagem. 

O Programa Estadual de Pesquisa em Leite e 
Derivados, do CEPE/ILCT, sob a direção do Prof. 
Otacflio Lopes Vargas, elaborou diversos proje
tos, alguns já em execução, outros remetidos aos 
órgãos financiadores tais como: FINEP, FAPE
MIG, PROMOAGRO, DENACOOP e LEME, 
aguardando aprovação, no valor global de 417 
milhões de cruzeiros. 

Foram tomadas providências e já estão em 
execução, a utilização dos períodos ociosos de 
nossos laboratórios de físico-química e micro
biologia, para prestação de serviços à terceiros, 
podendo ser realizadas naqueles laboratórios, 
aproximadamente uma centena de diversos tipos 
de análises. 

A Revista do ILCT, de caráter técnico-cientí
fico, certamente conhecida por todos os presentes, 
possui assinantes e anunciantes em todo o territó
rio nacional e e alguns no exterior. 

Esta publicação bimensal, que se encontrava 
em atraso, está sendo posta em dia, prevendo a sua 
regularização à partir de janeiro do próximo ano. 

O lançamento do leite empacotado, tipo "B", 
marca "Cândido Tostes", realizada no dia 12 de 
junho, vem obtendo ótima aceitação por parte da 
população, apresentando bons resultados, com 
8.000 pacotes diários, com projeção para atingir
mos 15.000. 

Há uns três meses, o ILCT, através desta Che
fia, em acordo com produtores de leite "B" da re
gião, viabilizaram a organização destes produtores 
em uma cooperativa, cujas finalidades principais 
seriam: 1) incentivo aos produtores da região em 
se adequarem às normas federais para produção de 
leite "B"; 2) melhoria da rentabilidade de seus 
produtos. 

A Cooperativa denominada COMPLETA, 
hoje representa aproximadamente 90% dos pro
dutores de leite "B" deste e de outros municípios 
próximos. A cooperativa se encarrega da captação 
do leite, impostos, carretos e materiais de embala
gens. O CEPE/ILCT, receberá pela prestação de 
serviços de usinagem, análises e empacotamento. 

Os objetivos do CEPE/ILCT são, principal
mente: 

Oferecer à população de Juiz de Fora, um leite 
de qualidade européia; com alto padrão de higiene 
e pureza, a um preço bastante acessível. E, tam
bém, incentivar a melhoria da qualidade do leite 

produzido na Região. 
Por outro lado, o CEPE/ILCT, manterá as li

nhas de fornecedores de leite tipo "C" , o qual será 
destinado exclusivamente à fabricação de produtos 
de laticínios. 
'. Com estas providências, superaremos a per

manente escassez de leite nesta região, garantindo
nos uma produção diária de aproximadamente 
1.000 kg de queijos e outros produtos, com mer
cado certo. 

É nosso objetivo, o lançamento de leite em pó, 
de cabra. 

Estamos ultimando estas providências, já na 
fase de registro de rótulos e preparo de embala
gens. 

Em pesquisa realizada, concluímos que há di
ficuldades da população em adquirir leite de cabra 
"in natura" e, nem sempre este produto é ofereci
do no mercado em boas condições para o consu
mo. 

O leite em pó, facilitará o seu consumo e ga
rantirá um produto de primeira qualidade. 

Com o lançamento deste produto, estaremos 
incentivando a população ao consumo do leite de 
cabra e, ao mesmo tempo, proporcionando aos 
produtores uma melhor rentabilidade. Concorrerá, 
inclusive, para a diminuição do comércio clandes
tino deste produto. 

A transparência e entrosamento com a nossa 
sociedade, características que norteiam esta Che
fia, induzem-me a esclarecer-lhes sobre o motivo 
da paralização de nossa linha de produção indus
trial e, por tal repercussão negativa, temos sido 
questionados diariamente, por amigos e clientes. 

A paralização de nossa inddstria, decorre da 
absoluta falta de mão-de-obra naquela área. Esta 
anomalia, repercute em enorme perda de nossa re
ceita, porque somos obrigados a transferir o leite 
captado nas linhas de nossos fornecedores de leite 
"C" para outros laticritios. 

Esta dificuldade que defrontamos e, que aliás, 
ainda não tínhamos experiências anteriores, veio 
evoluindo e se agravando mês a mês, em conse
qüência das demissões e aposentadorias ocorridas 
naquela e em outras áreas de trabalho e não preen
chidas. 

Como é notório, um sistema industrial deverá 
ter o seu quadro completo de auxiliares, profissio
nais e técnicos, sem o quê não há como se compor 
uma linha de produção. 

A suspensão das contratações, por injunções 
legais de período eleitoral, bem como, de transi
ção de ordem administrativa, deram origem a esta 
grave situação a qual, felizmente, está prestes a ser 
solucionada, com as imediatas providências de 
nosso Presidente, Dr. Mário Ramos Vilela. 

Ao finalizar esta rápida exposição, desejo aos 
amigos aqui presentes, os melhores resultados nos 
trabalhos que serão debatidos nestes próximos 
dias. 

Sejam benvindos à esta Casa e aceitem meu 
cordial abraço. 

11 :00 h - Inauguração da EXPOLAC/91 e 
EXPOMAQ/91 
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Participantes 
da EXPOMAQ 

- HA-LÀ do Brasil - Chr. Hansen Indústria e 
Comércio Ltda 

- BEMGE' - Banco do Estado de Minas Gerais 
- Reginox Indústria Cerâmica Ltda 
- Inbrasmetal S/A � Indústria Brasileira de 

Metais S/A 
- Chemie Brasileira Indústria e Comércio Lt

da. 
- Casa Fachada Ltda 
- Mad-Pack Indústria de Embalagens de 

Artefato de Madeira Ltda 
- Cia. N estie 
- Unipac Indústria e ComérCio Ltda 
- Continental Indústria e Comércio de Equi-

pamentos Ltda 
- Tec Lab Produtos para Laboratório Ltda 
- Três Coroas Indústria e Comércio Ltda 
- Marcos de Camargo Farias & Cia Ltda. -

Produtos Pluron 
- Laktron Indústria e Comércio de Aparelhos 

EletrÔnicos Ltda 
- Wesfalia Separator do B-r:asil Ltda 
- ABC Comércio e Representações Ltda 
- Prepac do Brasil - Máquinas Automáticas de 

Embalagens Ltda 
- Fischerterm Indústria e Comércio L tda 
- Alpina Termoplásticos Ltda 
- Pro-Lacto 
- Emil - Empresa Minera Ltda 
- Indústria Mecânica Novinox Ltda 

14:00 h - Conferência inaugural proferida pelo 
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Dr. 
Alysson Paulinelli 
15:00 h - Painell:"TratamentodeResíduosdasln
dústrias e a Preservação Ecol6gica" 
Moderador: Dr. Alberto Duque Portugal 
Chefe do CNPGL-EMBRAP A 
Debatedores: 

. 

Dr. Roberto Messias Franco 
Presidente da Fundação Estadual do Meio Am
biente 

Equipe' Técnica da White Martins Gases Indus
triais S/A 

Prof. Lúcio Guedes 
Presidente do Grupo de Estudo do Meio Ambiente 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
EngQ Devanir Donizeth Daniel 
COONAI - CooperativaAgroindustrial Ltda 
Dr. Osmar Sefarim Buzinhani 
Cooperativa Agropecuária de Londrina/PR 
Dr. Itamar C. de Carvalho 
Centro de Tecnologia Agrícola e Alimentar -
EMBRAPA 
Dr. Antonio Carlos Ferreira 
IFF Essências e Fragâncias 
Prof. José Roosevelt Pereira 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
EngQ Marcelo Silva Macedo 
Coord. Técnico da Superintendência da SABESP 

Terça-feira, 16.07.91 

08:00 h - Início dos Cursos Especiais 

1. "Controle dé Qualidade do Leite e seus Deriva
dos" - Ministrado pelos professores: Ron<!.ldo Fi
gueiredo Ventura, Heloiza Maria de Souza, Paulo 
Henrique Fonseca da Silva, Edna Froeder Arcuri, 
Otacflio Lopes Vargas, Ana Amélia Pa<;>lucci Al
meida 
2. "Tecnologia de Queijos: Uma Recici�gem" -
Ministrado pelos professores: Múcio Mansur Fur
tado e João Pedro de M. Lourenço Neto - Con
sultores Técnicos daHA-LA do Brasil. 

09:00 h - Realização do XVIII Concurso Nacional 
de Produtos Lácteos 
Palestras e Comunicados Técnico-Científicos. 

09:00 horas 
"Avaliação da qualidade do iogurte com mel a 
partir de análise microsc6pica" 
Expositor: Carlos Henrique Fonseca - Depto. de 
Tecnologia de Alimentos - UFV 

09:15 horas 
"Hidr6lise de lactose em reator à membrana" 
Expositor: José Carlos Cunha Petrus - DT NUni
versidade Federal de Santa Catarina 

09:30 horas 
"Obtenção de concentrado protéico e subproduto 
de soro de leite e suas aplicações em alimentos" • 

Expositora: Eliana Paulo Ribeiro - Faculdade de 
Engenharia de Mauá. 

09:45 horas 
"Contribuição ao desenvolvimento de um doce de 
leite achocolatado" 
Expositora: Ana Esther Alves NicQlau - Faculda
de de Engenharia de Mauá. 

10:00 h - Início das atividades da EXPOLAC/91 e 
EXPOMAQ/91 

10 horas 
"Queijo Minas: 11. Efeito do tratamento térmico 
do leite sobre as características físico-químicas 
e sensoriais do queijo Minas." 
Expos�tora: Margareth Teixeira Marques dos 
Santos - Depto. de Tecnologia de Alimentos -
UFV 

10:15 horas 
"A valiação tecnoI6.gica de culturas láticas, nacio
nais - produção de queijo Minas padronizado" 
Expositor: Kleber Roqerto do Prado Moura -
Depto., de Tecnologia de Alimentos - tJFV 

10:30 horas 
"Qualidade microbiol6gica de leite de cab;a ar
mazenado a 40C, tratado termicamente e mantido 
sob refrigeração por sete dias" 
Expositora: Elizabeth Neumann - Depto. de Tec
nologia de Alimentos - UFV 
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10:45 horas 
"Leite tipo C: I. Efeito de diferentes temperaturas 
de pasteurização sobre a flora normal do leite" • 

Expositora: Maria da Conceição Lima - MARA -
Universidade Federal de Viçosa 

11:00 horas 
"Novas condições de processamento para aumento 
da vida de prateleira do leite tipo B" 
Expositora: Carmem Cecflia Tadini - Escola Po
litécnica da USP 

11:15 horas 
"Consumo de ácido cítrico e produção de diacetil 
por culturas láticas produtoras de aroma em leites 
desnatados de vaca e de cabra" 
Expositora: Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira -
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

12:00 h - Almoço 

14:00 h - Palestras e Comunicados Técnico-Cien
tíficos 

14:00 horas 
"Sais fundentes JOHA e queijos fundidos" 
Expositor: Dr. Gunter Elvers - BK-Ladenburg
Alemanha. Tradutor: Dr. Milton Ramos Costa -
Casa Fachada - São Paulo 

14:45 horas 
"Conservação da massa protéica para a fabricação 
de requeijão tradicional" 
Expositor: Antonio Belfort Dantas Cavalcante 
NUTEC/Ceará - Universidade Federal de Viçosa 

15:00 horas 
"Efeito do bicarbonato de sódio e da relação pro
téica/gordura na fabricação e qualidade do re
queijão tradicional" 
Expositor: Antonio Belfort Dantas Cavalcante 
NUTEC/Ceará - Universidade Federal de Viçosa 

15:15 horas 
"Uso de gordura vegetal como substituto parcial 
da gordura do leite na fabricação do requeijão tra
dicional" 
Expositor: Antonio Belfort Dantas Cavalcante 
NUTEC/Ceará - Universidade Federal de Viçosa 

15:45 horas 
"Aproveitamento do soro de queijo através do 
processo de ultrafiltração para elaboração de re
queijão cremoso" 
Expositora: Jacqueline Condack - Depto. de Tec
nologia de Alimentos - UFV 

16 horas 
"Fatores que afetam o teor de água em queijos" 
Expositor: Dr. Alan Frederick Wolfschoon-Pom
bo-Kraft General Food R&D-Alemanha 

16:45 horas 
"Estudo de processos alternativos para a fabrica-

ção de queijos" Minas Frescal 
Expositora: Ariene Gimenes Fernandes Van Den
der - Instituto de Tecnologia de Alimentos -
ITAL 

17:00 horas 
"Fabricação de produtos para terceiros" 
Expositor: Antonio Carlos Ferreira - IFF Essên
cias e Fragrâncias 

17:15 horas 
"S ubstituição de gordura láctea por gordura ve
getal em queijo Minas Fresca1" 
Expositora: Mima Lúcia Gigante - Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - UNICAMP 

17:30 horas 
"Queijos de casca lavada" 
Expositor: André Luis de Almeida Guedes - Ins
tituto Fribourg - RJ 

17:45 horas 
"Elaboração de queijo com olhaduras através de 
uma tecnologia de fabricação modificada e do uso 
de cultivos especiais". 
Expositor: Maurício Boniolo de Souza - Depto. de 
Tecnologia de Alimentos - UFV 

18:00 h - Encerramento das Atividades da EX
POLAC/91 

20:00 h - Encerramento das Atividades da EX
POMAQ/91 

Quarta-Feira, 17.07.1991 

08:00 h - Continuação dos Cursos Especiais 
09:00 h - Continuação do Julgamento dos Produ
tos Lácteos. 

Palestras e Comunicados Técnico-Científicos 

09:00 horas 
"Isolamento, caracterização' e identificação de 
bactérias do gênero Leuconostoc" 
Expositor: Antonio Hamilton Chaves - Depto. de 
Tecnologia de Alimentos - UFV 

09:15 horas 
"Comportamento 'in vitro' de estirpes de Lacto
bacülus acidophilus sensível e resistente a bacterio
cina sob condições do trato intestinal" 
Expositora: Elizabeth Neumann - Depto. de Tec
nologia de Alimentos - UFV 

09:30 horas 
"Leite acid6filo: Comportamento do Lactobacü
lus acidophilus UFV - H2b20 em condições simu
ladas do trato digestivo" 
Expositora: Sueli Matiko Miyabara Agostinho -
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

09:45 horas 
"Leite acid6filo: Efeito de métodos de preserva
ção e de agentes protetores na atividade da cultura 
de Lactobacillus acidophilus UFV - H2b20 
Expositora: Sueli Matiko Miyabara Agostinho -
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 
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10:00 horas 
"Leite tipo C: n. Efeito de diferentes temperatu
ras de estocagem sobre diversos grupos de bacté
rias sobreviventes à pasteurização" 
Expositora: Maria da Conceição Lima - Depto. de 
Tecnologia de Alimentos - UFV 

1 0:00 h - Inicio das Atividades da EXPOLAC/91 
e EXPOMAQ/91 

10: 1 5  horas 
"Culturas aromatizantes para elaboração de man
teiga fermentada" 
Expositor: Antonio Hamilton Chaves - Depto. de 
Tecnologia de Alimentos - UFV 

10:30 horas 
"Comportamento de Staphylococcus aureus e Es
cherechia coá e formação de injúria durante as fa
ses de produção e de estocagem de iogurte" 
Expositor: Celso Guimarães Barbosa - DT AlUni
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

10:45 horas 
"Influência da relação proteína/lactose e da su
plementação dos meios com concentrado protéico 
de soro ultrafiltrado e permeado no crescimento 
de Lactococcus /actis ssp.lactis" 
Expositora: Ana Amélia Paolucci - CEPEIILCT
EPAMIG 

1 1:00 horás 
"Diferenças tecnol6gicas comparativas na fabri
cação de queijo Petit Suisse obtido pelo método de 
ultrafIltração direta do leite em comparação com o 
processo tradicional" 
Expositor: Flávio Eduardo Frony Morgado -
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

1 1: 1 5  horas 
"Avaliação sensorial de queijo tipo Petit S uisse 
fabricado pela ultrafIltração direta do leite padro
nizado, parcialmente acidificado em comparação 
com marcas comerciais existentes no mercado de 
Viçosa." 
Expositor: Flávio Eduardo Frony Morgado -
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

12:00 h - Almoço. 

1 4:00 horas 
"Pathogenes in Dairy Products - Occurence and 
Prevention" 
Expositor: Dr. Martin Busse 
Mikrobiologisches Institut - Alemanha 

1 5:00 horas 
"Ação inibidora de bacteriocinas de Lactococcus 
contra L. mo1UJcytogenes, B. cereus e S. typhimu
riunz" 
Expositora: Izildinha Moreno 
Instituto de Tecnologia de Alimentos - IT AL 

15: 1 5  horas 
"Queijo Minas: I. Efeito de diferentes tratamentos 
ténnicos sobre alguns grupos de bactérias do leite 
destinado a elaboração de queijo Minas" 

Expositora: Margareth Teixeira Marques dos 
Santos 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

1 5:30 horas 
"Efeito do resfriamento e da estocagem do leite na 
fazenda sobre suas propriedades físico-químicas" 
Expositora: Maria Helena Silva 
Universidade Federal da Bahia/UFV 

1 5:45 horas 
"Alteração microbiol6gica do leite tratado com 
per6xido de hidrogênio a nível de fazenda" 
Expositora: Maria das Graças Xavier de Carvalho 
Universidade Federal da Paralba/UFV 

1 6:00 horas 
"Melhoramento de culturas láticas através de tra
tamento com solvente orgânico" 
Expositora: Maria da Periha Piccolo Ramos 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

1 6: 1 5  horas 
"Leite acid6fJlo: Comportamento L. acidophilus 
UFV -H2b20 em condições simuladas de desequi
líbrio da flora gastrointestinal" 
Expositora: Sueli Matiko Mayabara Agostinho 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

16:30 horas 
"Crescimento de Lactococcus /actis ssp lactis em 
meio à base de concentrado protéico de soro ul
trafIltrado" 
Expositora: Ana Amélia Paolucci 
CEPEIILCT -EPAMIG 

1 6:45 horas 
"Isolamento, caracterização e identificação de 
Lactococcus lactis subsp.lactis varo diacetylactis" 
Expositor: Antonio Hamilton Chaves 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

1 7:00 horas 
"Pesquisa de métodos de detecção de resíduos de 
antibi6ticos em leite" 
Expositora: Edna de Cássio Carmélio 

2 1 :00 h - Jantar dos Ex-Alunos (convite especial 
junto à AEA-ILCT) 

Às 21 horas deu-se início a festa da Associação 
dos Ex-Alunos do ILCT intitulada " A Noite da 
Saudade". Foi um momento muito bonito de con
graçamento de alunos, ex-alunos, professores e 
funcionários desta casa. A oradora oficial desta 
noite, Sra. Eunice Andrade Drummond, fazendo 
uso da palavra convidou a nova diretoria da AEA 
do ILCT para compor a mesa, a saber: 
Dra. Pautilha Guimarães - Presidente da AEA 
Prof. Cid Maurício Stehling - Presidente de Honra 
Luiza Carvalhaes de Albuquerque - Vice-Presi
dente 
Maria A parecida Dias - I !!  Secretária 
Gotardo Mota Nacarati - 22 Secretário 
Mario Lino de Carvalho - 12  Tesoureiro 
Carlos Henrique Fonseca - 22 Tesoureiro 
Convidou também o Prof. Jonas Pereira Bomtem
po, representando os ex-professores do ILCT e o 
Deputado Federal Roberto Egídio Balestra repre-
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sentando todos o s  ex-alunos para comporem a 
mesa. 

A presidente da AEA, Dra. Pautilha Guima
rães, prestou uma bonita homenagem ao Diretor 
do ILCT, Prof. Cid Maurício Stehling, em nome 
de todos os ex-alunos desta casa, por todo o seu 
empenho em levantar o nome desta Instituição e 
manter a tradição e mem6ria que são um verda
deiro orgulho para o nosso País. 

Em seguida, foi feita a chamada oficial dos 
homenageados da noite, as turmas de 1 94 1  (Jubi
leu de Ouro), 1956 (Jubileu de Coral) e 1 966 (Ju
bileu de Prata), que receberam as palmas dos pre
sentes e brindes gentilmente oferecidos pela Nestlê 
através do ex-aluno Carlos Tarcísio Nogueira e da 
IFF Essências e Fragrâncias, através do ex-aluno 
Antonio Carlos Ferreira. É bom que se registre 
que estas duas empresas sempre apoiam a nossa 
"Noite da Saudade" nos remetendo perfumes e 
chocolates que são oferecidos aos homenageados e 
à Diretoria da AEA. A vocês, o nosso muito obri
gado pela habitual atenção e pronta colaboração 
aos nossos pedidos. 

JUBILEU DE OURO 
TURMA DE 1941 

Patrono: Dr. Israel Pinheiro da Silva 
Alunos: 
Aluízio Aquino Andrade 
Aloísio Nogueira Costa 
Celso Sales de Carvalho 
Caio Xavier Monteiro de Castro 
Cícero Jardim de Resende 
Edson Rinco 
Edgar Lemos Duarte 
Eolo Albino de Souza 
Euro Albino de Souza 
Gunther Horta Luderer 
Hélio Batista de Paula 
José Vieira da Rocha 
José Abdo Micherif 
Luiz Sena Caldas 
Manoel Toledo Simões 
Marcos Reis Brandão 
Osmar Fernandes Leitão 
Paulo Vieira 
Ricardo Fernandes 
Roberto Dias Paiva 
Raphael Lauria Neto 
Raul de Araújo Porto 
Synésio de Queiroz Silva 
Tito César dos Santos 

JUBILEU DE CORAL 
TURMA DE 1956 

Paraninfo: Dr. Hobbes Albuquerque 
Alunos: 
Carlos Tarcfsio Nogueira 
Christiano Machado de Lucca 
Yoge Okada 
Temistocles Fabiano Vieira de Souza 
Wander Junqueira 
WanderIy das Dores Coelho 
Yassuo Ohara 

JUBILEU DE PRATA 
TURMA DE 1966 

Patrono: Luiz da Silva Santiago 
Paraninfo: Eolo Albino de Souza 
Alunos: 
Alcino José Luiz 
Angelo Antonio Albino 
Antonio do Carlo Tiengo 
Antonio Raimundo Magalhães Siqueira 
Bartolomeu Soares Vieira 
Carlos Vieira 
Célio Andrade de Paula 
Ênio Antônio de Souza 
Francisco Ribeiro Gonçalves 
Gil Mota Couto 
Hélio Machado Meireles 
Jair Silva 
José Vieira 
Jorge de SQuza Carvalho Filho 
Juarez de Souza Coelho 
Laurival Teixeira de Souza 
Mário Meinecke 
Paulo Barros de Oliveira 
Pedro Vitor Neto 
Renê dos Santos Neves 
Roberto Godinho Resende 
Wanderson Amarante Campos 

A todos vocês, que são uma verdadeira famí
lia, as nossas palavras finais: ... "Uma estranha 
sensação me envolve ... e trago na garganta um n6! 
E nos olhos o calor de uma lágrima que reponta, 
para logo depois desaparecer, envergonhada de 
existir. E nas faces, o rubor de uma desconhecida e 
desconcertante emoção... E, persistente, uma 
vontade doida de chorar ... 

Há em meu coração uma angústia, angústia 
daqueles que têm a inelutável necessidade de con
tinuar e continuando, deixa para trás tantas peque
ninas 'grandes' coisas que se integram às suas vi
das, fazendo parte permanente de suas existências, 
como um s6 momento feliz de compreensão e de 
amor. 

O sol nasce, o sol se põe, mostrando que a vida 
é a mudança de n6s mesmos. Do mesmo modo, os 
momentos felizes e tristes se sucedem, mostrando 
que tudo passa e tudo recomeça ... " 

Quinta-feira - 1 8.07. 199 1 

08:00 h - Conclusão dos Cursos Especiais 

09:00 h - Palestras e Comunicados Técnico-Cien
tfficos 
09:00 horas 
"Efeito do resfriamento e estocagem do leite na 
fazenda sobre alguns grupos de microorganismos" 
Expositora: Maria Helena Silva 
Universidade Federal da Bahia - UFV 

09: 15 horas 
"Alterações físico-químicas do leite tratado com 
per6xido de hidrogênio a nível de fazenda" 
Expositora: Maria das Graças Xavier de Carvalho 
Universidade Federal da Paraíba - UFV 
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09:30 horas 
"Determinação rápida do teor de umidade em 
produtos lácteos utilizando forno de microondas" 
Expositor: Luiz Henrique Rodrigues 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

09:45 horas 
"Características físico-químicas do queijo Petit 
Suisse obtido pelo processo de ultrafiltração direta 
do leite padronizado, parcialmente acidificado" 
Expositor: Flávio Eduardo Frony Morgado 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

10:00 horas 
"Determinação do pH ideal de acidificação do 
leite para produção de queijo tipo Petit Suisse pelo 
método de ultrafiltração do! leite padronizado, 
parcialmente acidificado" 
Expositor: Flávio Eduardo Frony Morgado 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

10:00 h - Início das Atividades da EXPOLAC/91 
e EXPOMAQ/91 

10: 1 5  horas 
"Uso de modelo matemático para avaliar a ação 
esporicida do hipocIorito de s6dio" 
Expositor: Marcelo Bonneti Alvarenga 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

10:30 horas 
"Tratamento de águas residuais na inddstria de 
Laticínios" 
Expositor: Antonio Carlos Ferreira 
IFF Essências e Fragrâncias 

10:45 horas 
"Viabilidade do tratamento do soro de queijo com 
digestão anaer6bica" 
Expositora: Taís Helena Martins Lacerda 
UNIMEP/ESALQ - Universidade de São Paulo 

1 1 :00 horas 
"Soro de queijo, uma alternativa para tratamento 
e para produção de energia nos laticínios" 
Expositora: Tafs Helena Martins Lacerda 
UNIMEP/ESALQ - Universidade de São Paulo 

1 1 : 1 5  horas 
"Informativo sobre a queijaria - Escola de Nova 
Friburgo - FRIALP" 
Expositor: André Luiz de Almeida Guedes 
Instituto Fribourg - RJ 

1 1:30 horas 
"Uso racional de energia em sistema de refrigera
ção" 
Expositor: Ricardo Cerqueira Moura 
CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais 

12:00 h - Almoço 

14:00 h - Palestras e Comunicados Técnico-Cien
tíficos 

14:00 horas 
"Qualidade microgiol6gica do queijo Minas fres
cal no comércio do Rio de Janeiro" 
Expositora: Sônia Maria da Costa Raimundo 
DT A - Universidade Federal Rural do Rio de Ja
neiro 

14: 1 5  horas 
"Testes de competição microbiol6gica na avalia
ção da qualidade de produtos lácteos" 
ExpositQr: José Francisco Pereira �artins 
Universidade Federal de Santa Mana - RS 

1 4:30 horas 
"Um sistema especialista para controle de quali
dade na ind6stria de laticínios" 
Expositor: José Benício Paes Chaves 
Depto. de Tecnologia de Alimentos - UFV 

14:45 horas 
"Qualidade de alimentos - A contribuição da Uni
versidade" 
Expositora: Magdala Alencar Teixeira 
Universidade Federal de Viçosa 

1 6:00 h - Painel II - "Controle de qualidade dos 
Produtos Lácteos face ao C6digo de Defesa do 
Consumidor" 
Moderador: Dr. Mário Ramos Vilella - Presidente 
da EPAMIG. 
Debatedores: Dr. Cláudio Luiz Froes Raeder -
Presidente do INMETRO, 
Dr. Wantuil Garneiro Sobrinho - Coord. Geral de 
Inspeção de Produto de Origem Animal - DI
PONMARA 
Dr. Otto Alves Ribeiro - Delegado Regional do 
PROCON/JF 
Dr. Túlio Horta - Delegado de Economia Popu
lar/JF 
Dr. Cícero de Alencar Hegg - Presidente da ABIQ 
Dr. Francisco Samuel Hosken ..; Diretor da Polen-
ghi . 
Enga. Licínia Garcia Cardoso - Lever Industnal 
Prof. Adão Pinheiro - Universidade Federal de 
Viçosa 
Prof. Sebastião Duarte Alvares Vieira - Laticínios 
Mococa 

1 8:00 h - Encerramento das A tividades da EX
POLAC/9 1 
Encerramento das Atividades da EXPOMAQ/91 

1 8:30 h - Solenidade de Encerramento da XXXII 
Semana do Laticinista, com a presença do Exmo. 
S r. Secretário de Estado de Indústria, Mineração e 
Comércio de Minas Gerais, Dr. Francisco Antonio 
de Mello Reis ': Premiação dos Vencedores do 
XVIII Concurso Nacional de Produtos Lácteos 

2 1 :00 h - Noite de "Queijos & Vinhos" (convite 
especial). 
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Stand 
da "Três Coroas" 

na 
EXPOMAQ/91 

Produtos do 
CEPEIILCT IEP AMIG 
na EXPOLAC/91 
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o DESINFETANTE IDEAL 
E UNIVERSAL 

DOS LATICÍNIOS 

CONFIRME VOCÊ MESMO ALGUMAS DAS VANTAGENS 
QUE O KILOL-L LHE OFERECE 

- Origem orgânica-natural (composto ativo o EXTRATO DE SEMENTE DE GRAPEFRUIT). 
- Não Tóxico, Não Corrosivo, Não Metalico, Não Volátil, Não Irritante. 
- NÃO CONTAMINANTE DO LEITE E SEUS DERIVADOS. 
- Não altera o sabor ou odor dos alimentos e água. 
- A1trssimo poder ANTIOXIDANTE, atuando eficazmente sobre matéria orgânica. 
- DISPENSA O ENXAGUE APÓS SUA APLICAÇÃO. 
- Seu composto ativo o DF-lOO (EXTRATO DE SEMENTE DE GRAPEFRUIT), esta registrado na F.D.A. (Food & Drug Adminlstration dos EE.UU.) sob o N� R-0013982. 

APLICAÇOES 
- SANlTIZAcAo DA ÁGUA DE PROCESSO. 

. 

• DESINFECc;AO POR NEBULIZACÃO AMBIENTAL DE SALAS DE PROCESSO E ARMAZENAGEM DO LEITE E SEUS 
SUB-PRODUTU, . 

• DESINFECcAO • MANUAL. 
- POR IMERSÃO. 
- POR CIRCULAÇÃO EM EQUIPAMENTOS QUE TRABALHAM A ALTA TEMPERATURA E A BAIXA 

TEMPERATURA. 
- CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE LEITE E SEUS DERIVADOS. 
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AVALIAÇÃO DA FERMENTAÇÃO LÁTICA DO LEITE 
DE CABRA Capra hircus, L. ACRESCIDO DO 

ANTIBIÓTICO KANAMICINA 

Evoluation of
.
lact!c fermentation of goat (Capra hircus, L.) 

rntlk, In the presence of Kanamycin. 

Wladimir Padilha da S ilva (*) 
Celso Medina Fagundes (**) 

RESUMO 

. Estud?u-se a interferênc�a de r�sfduos do antibi6tico Kanamicina sobre a fermentação látlca do leIt� de �abra submetldo a dIferentes processos de beneficiamento. O leite foi obtido d.e ca�ras sadIas, .Isen� de �astit� � de tratamentos terapêuticos com antibi6ticos. A caractenzaçao da maténa-pnm� fOI reah.za_da a�vés de análises microbiol6gias e físico-quÚDicas. �o�� estudadas !ls segumtes condIçoes: 1-) em leite pasteurizado; 2!!) em leite contendo o antIbI?tICO, submetIdo a pasteurização; 3!!) em leite pasteurizado contendo o antibi6tico e submetido. a con�elamen�o. A avaliação foi feita pela �ormação de coágulo e pela determinação pote:t;tcIOmétt:ca da aCIdez. Tanto a fermentaçao látIca quanto o comportamento da acidez foram mflue.ncIados pela presença do antibi6tico utilizado. Os resultados obtidos foram similares entre SI, em todas � c<:ndições testad�, indicando que nem o tratamento com alta temperatura, como a pasteunza�ao, �e� com b�Ixa, como o congelamento, foram capazes de elimin�, ou me�mo atenuar, a mfluencIa negativa da Kanamicina sobre o processo de fermentação látIca do leIte de cabra. 

INTRODUÇÃO 

9 .leite de c�bra é um alimento de grande valor nutrICIOnal, deVIdo à sua rica composição qUÚDica e alta digestibilidade. Os derivados lácteos, prin
cipalmente o queijo e o iogurte contam com boa aceitação no mercado, seja interno ou externo. 

O Brasil possui um rebanho caprino, em torno de 10 milhões de cabeças, constituindo-se no maior rebanho da ,.América do Sul e situando-se entre os dez maiores do mundo. Apesar desta posição de destaq.ue, o Brasil é um dos países que me
nos produz leIte, desta espécie, na América Latina. 
V fu:ia.s são as causas da pequena produção e produtIVIdade da caprinocultura leiteira nó Brasil destacando-se a dificuldade de escoamento e co� 
mercialização do produt() e a  falta de uma Legislação �a?ional específica que regule a produção, o benefICIamento e a comercialização deste produto. 

Apesar dos entraves encontrados, a exploração de. caprinos para produção de leite vem crescendo, pnncIpalmente, no Centro-Sul do País. Com esse. crescimento e a elevação de produção e produtivi
dade dos rebanhos, existe a tendência do aumento concomitante, dos casos de mastite caprina (Bus� 
weIJ et. aIii, 1989; Lorig et alii, 1984). O trata
�ento dos animais infectados provocará o apareCImento de resíduos de antibi6ticos no leite du
rante várias ordenhas consecutivas ao último tra
tamento. 

Existem poucos trabalhos sobre a persistência 
dos antibi6ticos no leite de cabra, bem como não 
há, na legislação brasileira referente aos produtos 

( O) Professor Assistente do DCTA/FAE MlUFPE L 
(O') Professor Adjunto do DCTAlFAE M/UFPE L 

�e origem. animal, nenhuma norma quanto ao des,.. tmo do leIte de cabra contendo estas substâncias. 
�omo agravante tem-se, ainda, que o tratamento mtra-mamário utilizado nas cabras é feito na grande maioria dos casos, com medicamento� de uso para bovinos, resultandO, portanto, na adnÍi-i
nistração de dosagens muito altas o que, possivelmente, refletirá em persistência de substâncias ari� timicrobianas por um tempo mais longo no lei"te de cabra do que no leite de yaca. : 9s anti�i6tico�, uma vez presentes no leite pó::derao ocaSIOnar nscos para a saúde dos consumi'!d�res e problemas para a industrialização deste leI�. O� produtos fermentados, como o iogurte: e vános tIpos de queijo, são os que mais sofrem interferência dystas drogas, apresentan<;lo dificuldá::' des recnol6gicas dutl;Ulte seu processamento aléiri de modificações de'seus caracteres organoléptic<i&. 

O presente trabalho teve como objt!tivos verli.. ficar a influência do antibi6tico Kanamicina sobre a .fermentação láqcà do leite de cabra, submetido'à dIferentes processos de beneficiamento. , 

MATERJAL E M.ÉTODOS 
O leite foi obtido através de ordenha manual ininte�pta, com'pleta e higiênica, a partir da ca� bra� �ad.las e que não tenham sofrido aplicação de 

�tIb16tIcos. Ap6s a ordenha, o leite foi acondiCIOnado em recipientes de vidro esterilizado acondicionado em caixas isotérmicas contend� gelo e transportado até os laborat6rios do 
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DCTA/FAEM/UFPEL. Utilizou-se como anti
bi6tico-teste, o princípio ativo Kanamicina (Ka
nafran, Laborat6rio FATEC). 

Foram pequisadas as seguintes condições: I!!) 
em leite pasteurizado; 2!!) em leite contendo o an
tibi6tico, submetido a pasteurização; 3!!) em leite 
pasteurizado contendo o antibi6tico e submetido a 
congelamento. Em todos os tratamentos, o anti
bi6tico foi adicionado nas dosagens: 0,01 - 0,02 -
0,05 - 0,08 - 0, 10 - 0,20 - 0,25 - 0,50 mg de Ka
namicinalmI de leite. O tratamento testemunha 
constou de leite pasteurizado, sem adição de anti
bi6tico. As culturas láticas utilizadas (Streptococ
CUL<; thermophilus e Lactobacillus bulgaricus foram 
inoculadas a 42-450C (2% v/v). 
A) Em leite pasteurizado: após a pasteurização, 
realizada a 900C, durante 30 minutos, reduziu-se 
a temperatura para 42-450C, quando foram adi
cionadas as dosagens do antibi6tico e inoculadas as 
culturas láticas. A temperatura foi mantida por 4 
horas. Passado este período, pré-determinado por 
ensaios preliminares, avaliou-se, visualmente, a 
formação ou não de coágulo e determinou-se o pH 
de cada amostra. 
B) Em leite acrescido de Kanamicina e pasteuriza
do: o procedimento utilizado foi idêntico ao des
crito no item "a", com exceção de que a adição do 
antibi6tico foi feita antes do tratamento térmico. 
C) Em leite pasteurizado estocado sob congela
mento: precedendo ao congelamento, o leite foi 
submetido à agitação mecânica, à pasteurização e à 
adição do antibi6tico nas concentrações descritas 
anteriormente. O leite foi estocado em freezer 
(- 1 80C), onde permaneceu por oito dias. Ap6s o 
descongelamento, foi aquecido até 42-45OC, para 
inoculação das culturas e'manteve-se esta tempe
ratura por 4 horas. 

A interpretação do teste foi feita obedecendo o 
seguinte critério, previamente estabelecido: 

+ + + + fermentação homogênea, massa 
compacta, sem exudação de soro; 

+ + + fermentação homogênea, com leve 
exudação de soro; 

+ + fermentação homogênea, com abun
dante exudação de soro; 

+ fermentação parcialmente ' digerida, 
com resquícios de coágulo; 

- fermentação totalmente digerida. 
Pela análise dos resultados apresentados na 

Tabela I, observa-se que o processo de fermenta
ção lática e o comportamento da acidez do leite de 
cabra, foram influenciados pela presença e pelas 
concentrações do antibi6tico utilizado. Ao final de 
4 horas, o tratamento testemunha, '  que não foi 
acrescido de antibi6tico, fermentou, apresentando 
coágulo homogêneo, compacto e sem exudação de 
soro. Concentrações de 0,01 mglml e 0,02 mglml 
possibilitaram a fermentação, porém o coágulo 
formado apresentava-se parcialmente digerido e 
com grande exudação de soro. Concentrações su
periores a 0,05 mglml de leite, ainda possibilita
ram a fermentação, porém com a total digestão do 
coágulo formado. 

Os resultados obtidos assemelham-se aos obti
dos por diversos pesquisadores (AurvalIe, 1 98 1 ;  
Fagundes & Molin, 1988; Huter, 1 949), os quais 
citam que as culturas láticas utilizadas para a fa
bricação de iogurte são muito sensíveis aos anti
bi6ticos e que pequenas quantidades são suficien-

tes para acarretar dificuldades técnicas na produ
ção. Entretanto, parece que as culturas láticas aqui 
utilizadas são mais resistentes à Kanamicina do 
que à Penicilina, Clortetraciclina, cloranfenicol e 
amoxiclina, visto que vários estudos utilizando 
estes antibi6ticos citam níveis bem inferiores aos 
encontrados para a Kanamicina, como suficientes 
para retardar a acidificação, promover exudação 
abundante de soro, ou mesmo inibir as culturas lá
ticas, impedindo a fermentação (Buswell et ali, 
1989; Eeckout, 1978; Fagundes & Molin, 1988; 
Kosickowski & Mocquot, 1958).  

Segundo Oliveira ( 1970) e Ferreira (1977), o 
ponto final do iogurte está na faixa de pH 4,5 -
4,1 ,  o que está em consonância com os resultados 
obtidos no tratamento testemunha deste experi
mento. TodaS as concentrações utilizadas neste 
trabalho, influenciaram a queda do pH e, conse
quentemente o comportamento da acidez, o que 
também é descrito por outros autores (Aurvalle, 
1 98 1 ;  Eeckout, 1978). 

Observando-se os resultados apresentados na 
Tabela lI, verifica.;.se que a fermentação lática e o 
comportamento da acidez, foram influenciados 
pela presença e pelas concentrações de Kanamici
na. 

Uma análise comparativa das Tabelas I e lI , 
permite observar que os resultados do teste de 
fermentação lática do leite de cabra, adicionado de 
antibi6tico, em todas as dosagens testadas, apre
sentaram o mesmo comportamento, tendo-se ou 
não aplicado tratamento térmico ap6s a adição do 
antibi6tico ao leite. Isto denota que a pasteuriza
ção, pelo menos nas condições de tempo e tempe
ratura utilizados, não alterou a influência negativa 
da Kanamicina no processo de fermentação lática 
do leite de cabra. Vários autores, embora utilizan
do · outros antibi6ticos e leite de .outras espécies 
animais, têm demonstrado que a pasteurização do 
leite não · elimina estes agentes antimiCrobianos 
(Albright et alii, 198 1 ;  Olivera, 1970; Snahani et 
alii, 1955; Tramer, 1 964). 

Observando-se os resultados apresentados na 
tabela ·  lU , verifica-se que, mesmo ap6s a estoca
gem, sob congelamento, da matéria-prima acres-

. cida do agente antimicrobiano, a fermentáção láti
ca do leite de cabra e a queda do pH mostraram-se 
influenciadas pela presença e pelas concentrações 
de Kanamicina. 

Analisando-se comparativamente as Tabelas I,  
n e lU, verifica-se que os resultados encontrados 
são similares, o que indica que nem a paste.uriza
ção, nem o congelamento, pelo menos nas condi
ções de tempo e temperatura testados, não altera
ram a influência negativa da Kanamicina sobre as 
culturas láticas utilizadas. 

CONCLUSÕES 

A consistência e homogeneidade do coágulo 
formado decrescem com o aumento da con
centração de Kanamicina no leite de cabra, 
caracterizando a sensibilidade das culturas lá
ticas utilizadas, frente a este antibi6tico; 

2 A queda do pH e consequente desenvolvi
mento da acidez é afetada pela presença e con
centrações do antibi6tico utilizado; 
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3 O efeito negativo da Kanamicina, elucidado 
nas conclusões anteriores, não desaparece COm 
a pasteurização, nem com o congelamento do 
leite de cabra 

SUMMARY 

The effect of Kanamicin on latic fermentation 
of goat milk was studied on the following 
conditions: 1) on pasteurized milk; 2) antibiotic 
addition to raw milk, foIlowed pasteurization; 3) 
antibiotic addition to pasteurized milk, followed 
of freezing. Latic fermentation occurence was 
verified by means of curd formation and pH 
potenciometric determination. Kanamicin 
affected latic fermentation and its different leveIs 
affected acidity development. Both studied 
conditions had the · same partem, showing that 
freezing and pasteurization had no effetc on the 
negative interference of Kanamicin upon goat 
milk latic fermentation. 
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RESULTADOS E DISCUSSÁO 

TABELA 1 Avaliação da fermentação lática (1) do leite de cabra pasteurizado e acrescido de Kanamicina. 

Parâme-

tros Concentração de Kanamicina (mglml) 

T 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,20 0,25 0,50 

(2) 

Coágulo + + + +  + + 
pH 4,40 4,65 4,96 5,35 5,41 5,75 5,95 5,99 6,27 

(1) Fermentação durante 4 horas, utilizando culturas de iogurte (S. tennóphilus e L. bulgaricus) 

(2) Fermentação homogênea com massa compacta. A diminuição de cruzes simboliza a deterioração do 
processo fermentativo 
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TABELA 11 Avaliação da Fermentação lática (1) do leite de cabra acrescido de Kanamicina e pasteurizado 

Parâme-
tros Concentração de Kanamicina (mglmI) 

T 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,20 0,25 0,50 

(2) 
Coágulo + + + +  + + 

pH 4,20 4,62 4,90 5,08 5,20 5,60 5,82 6,00 6,10 

(1) Fermentação durante 4 horas, utilizando culturas de iogurte (S. term6philus e L •. bulgaric�) _ 

(2) Fermentação homogênea com massa compacta. A diminuição de cruzes simboh.za a detenoraçao do pro

cesso fermentativo 

TABELA IH Avaliação da Fermentação lática (1) do leite de cabra pasteurizado acrescido de Kanamicina e 
estocado congelado 

Parâme-
tros Concentração de Kanamicina (mglml) 

T 0,01 0,02 0,05 0,08 0,10 0,20 0,25 0,50 

(2) 
Coágulo + + + +  + + 

pH 4,40 4,60 4,82 5,00 5,15 5,60 5,75 5,82 6,00 

(1) Fermentação durante 4 horas, utilizando culturas de iogurte (S. term6philus e L •. bulgaric�) _ 

(2) Fermentação homogênea com massa compacta. A diminuição de cruzes simbolIza a detenoraçao do pro

cesso fermentativo 
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DE OBRAS P/ INDÚSTRIAS DE LATiCíNIOS 

- PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS, 

PLANEJAMENTO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

E EXECUÇÃO DE OBRAS 

* HÁ 1 0  ANOS PRESTANDO SERViÇOS EM 
GOV. VALADARES E REGIÃO. 

RUA ISRAEL PINHEIRO N° 45 - BAIRRO SÃO PEDRO 
FONE: (033) 225-1 584 - 221 -7551 CEP 35020 - GOV. VALADARES - MG 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



\ 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 46(276-278): 26-29, 199 1  Pág. 26 

SORVETE ••• UMA DOCE FORMA DE SAÚDE 

Ice cream and frozen custards • •  � A sweet way of healta 

Sorvete. - c:iesignação comum a várias iguarias 
doces, feitas de sucos de frutas ou de leite com 
ovos, chocolates, etc . . •  e congelados até adquiri
rem consistência semelhante à de neve. Os sorve
tes podem ser preparados industrialmente ou con
gelados nos resfriadores domésticos. 

V ários são os fatos que chegam ao nosso co
nhecimento sobre a origem do sorvete, mas ao 
lúngo do tempo e com o passar das gerações, este 
alimento evoluiu tanto que tomou bastante difícil 
precisar a sua origem. As sucessivas modificações 
que sofreu o conceito do produto, o avanço de sua 
tecnologia, a generalização de seu consumo, as 
exigências de seus consumidores foram fatores 
importantes no desenvolvimento e aprimoramento 
do sorvete, ao mesmo tempo em que dificultou 
ainda mais o estudo de sua história. 

Segundo estudos feitos por Castilho ( 1 989), o 
primeiro fato registrado sobre o sorvete é dotado 
de 62 aproximadamente, durante o reinado de 
Nero. Conta-se que este imperador já se deliciava 
com os gelados feitos à base de neve que era trazi
da diariamente dos Alpes por seus escravos, à qual 
se âdicionavam imensa variedade de frutas, mel, 
néctar, vinho, etc. O encanto de Nero foi tão gran
de pela nova iguaria, que fez questão de manter 
este segredo guardado a sete chaves do resto do 
mundo. 

Durante a invasão do Império Romano pelos 
turcos, este valioso segredo foi roubado e por um 
longo período de tempo ficou perdido. 

Somente no século XIIl, a Europa retomou seu 
conhecimento, quando Marco Polo voltou para 

. a Itália trazendo várias receitas de sobremesas ge- , 
ladas de muito sucesso, agora já acrescidas de lei
te, usadas na Ásia e que se propagaram com gran
de popularidade por toda a corte européia. 

. A partir daí, somente quando Catarina de Mé
dici casou-se com Dom Henrique I, da França, 
muitos anos depois, é que a Itália difundiu este se
gredo. O mesmo aconteceu na Inglaterra, por 
ocasião do casamento da princesa Henriqueta Ma
ria com o Rei Carlos da França. 

Com o descobrimento do .abaixamento do 
ponto de congelamento de soluções salinas, obte
ve-se, então, um grande progresso nas ·pesquisas 
sobre o sorvete. 

Passou-se a congelar líquidos e bebidas cir
cundando os recipientes com mistura de água, sal e 
gelo, o que originou finalmente sorvetes de con
sistência mais cremosa. 

Alexander Hamilton trouxe o segredo do sor
vete aos Estados Unidos, e foi assim que surgiu o 
primeiro documento impresso oficialmente sobre 

Luiza Carvalhaes de Albuquerque (*) 

o .sorvete, na Revis,ta "Experiente Dona de Casa" 
em 1769. 

A partir desta data, vários documentos foram 
encontrados em distribuidores por todo o país, 
mas a produção industrial do sorvete só se deu nos 
meados de 1 8 5 1 ,  quando foi montada a primeira 
indústria sorveteira da América em Baltimore, 
Maryland , pelo laticinista Jacob Fussel. Ele mes
mo, anos depois, foi o fundador de outras fábricas 
em Washington ( 1 856) e Nova York (1 864). 

O primeiro curso sobre sorvetes aconteceu em 
1 892, na Faculdade Estadual de Pensilvânia e em 
1901 na Faculdade Estadual de Yowa. Em 1900, 
criou-se a "Associação Internacional dos Produ
tores de Sorvetes" e em 1904 surgiu o Cone para 
sorvetes, na Feira Mundial de S aint Louis. 

Os primeiros dados bibliográficos apareceram 
em 1 9 15,  entre eles o livro "A produção de Ice 
Cream e Ices'l por J.H. Frandsen. Em 1940 fabri
caram-se os primeiros congeladores domésticos. 
Em 1950 apareceram as primeiras gorduras vege
tais para sorvetes. Só em 1 960, o "Food and Drug 
Administration" expediu definições e padrões de 
qualidade para sorvetes. 

O Brasil só conheceu o sorvete quando, em 
1 934, dois comerciantes compraram 2 17 toneladas 
de gelo do navio norte-americano Madagascar e 
começaram a fabricar sorvetes deliciosos com as 
frutas nacionais. 

Nota-se então, que no Brasil a produção por 
muito tempo foi feita com água e frutas; o sorvete 
não era considerado um produto lácteo, mas com o . 
correr dos tempos, começou-se a usar, primeira
mente em pequenas proporções e depois de uma 
maneira mais intensa o ingrediente leite, a tal 
ponto que hoje em dia, os sorvetes e cremes têm 
este elemento como constituinte .básico em sua fa
bricação. 

No Brasil, il produção de sorvetes foi feita, por 
muitos anos, pelas grandes organizações e só a 
partir de 1968, é que difundiu-se a implantação de 
sorveterias artesanais, verdadeiras micro-empre
sas, que sofriam com a concorrência das grandes. 
Mas com o ,tempo, estas pequenas indústrias con
seguiram se estabelecer, baseando-se, sobretudo, . 
na qualidade, higiene e diversificação de seus pro
dutos. 

Em 1 974, no Brasil, iniciou-se a fabricação de 
maquinários e equipamentos para o mercado de 
sorvetes, que só veio melhorar as condições das 
indústrias nacionais e possibilitar o avanço do es
tudo tecnológico e o aprimoramento de novas pes
quisas neste setor. 

Uma grande variedade de sorvetes é condicio-

(*) Técnica em Latlcrnlos e E ncarregada da Área de Divulgação e Difusão de Tecnologia do CE PE IILCTIE PAMIG 
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nada e apresentada em diversos formatos, segundo 
o modo como são consumidos. Entre estes citamos 
os chamados sorvetes de passeio, que são os sor
vetes mais comuns utilizados no mercado; sorvetes 
que são consumidos nas ruas, nos cinemas, Das 
praias, etc. S ão confeccionados em pequenas pot
ções individuais e geralmente são servidos em co
pos, casquinhas, palitos, e normalmente já vêm 
empacotados pelas ind11strias de sorvetes. Outra 
modalidade são os chamados sorvetes avulsos, que 
vêm em recipientes de 01 a 20 litros, em diversos 
sabores e combinações, que tem na sua forma final 
seu principal efeito. Podem ser adicionados e en
riquecidos com xaropes especiais, waffers, cere
jas, nozes, frutas, marshmallow, chocolate granu
lado, calda de caramelo, morango, e geralmente 
são apresentados ao p11blico em vitrines refrigera
doras. São os famosos sorvetes que servem de base 
para deliciosos "sundaes" , "banana split", tortas, 
e uma imensidade de saborosas iguarias muito ser
vidas em bares, restaurante, lanchonetes e salões. 
Por fim, citaremos os chamados sorvetes para o lar 
ou para as festas, que são produtos confeccionados 
em formas para serem cortadas em porções indivi
duais, como cassatas, tortas redondas ou retangu
lares, pequenos baldes, tijolos, etc. São sorvetes 

que têm em sua embalagem a sua principal cha
mada promocional. 

Segundo a Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos, na sua resolução n!! 
33/76, gelados comestíveis são produtos' obtidos a 
partir de uma emulsão de gordura e proteínas, com 
ou sem adição de outros ingredientes e substâncias 
ou de uma mistura de água, açúcares e outros in
gredientes e substâncias que tenham sido submeti
das ao congelamento, em condições tais que ga
rantam a conservação do produto, no estado con
gelado ou parcialmente congelado, durante a ar
mazenagem, transporte e até a entrega ao consu
midor. 

Para a maioria das pessoas, o sorvete é tido 
como uma deliciosa sobremesa a ser saboreada nos 
dias quentes. Esta é uma mentalidade que precisa 
ser educada. Poucos são os que reconhecem o va
lor nutritivo do sorvete e o consideram como um 
alimento importante e necessário a ser incluído em 
sua dieta. 

O sorvete é um alimento que se aproxima da 
perfeição pois constitui um aglomerado de subs
tâncias essenciais em proporções nobres diárias de 
um homem adulto como fornecimento de nu
trientes como observamos no quadro abaixo: 

Categoria Necessidade Diária Fornecimento 100 g Sorvete 

Proteínas 
Gorduras 
�çúcares 
Agua 
Cálcio 
Ferro 
Vitamina A 
Vitamina B l  
Vitamina B2 
Vitamina C 
Niacina 
Calorias 

70 - 100 g 
50 - 60 g 

300 - 500 g 
2,5 1 

0,8 - 1 ,0 g 
10 - 12 mg 

4 g  
1 2 g 
20 g 
62 g 

1 22 mg 
O,l mg 
490 UI 5000 UI 

1 ,4 mg 
1 ,7 mg 
60 mg 

0,05 mg 
0,23 mg 

1 ,0 mg 
O,l mg 
200 cal 

19 g 
2.500 - 3 .000 cal 

A capacidade de um alimento em produzir ca
lor e energia para o organismo pode ser expressa 
em termo de valor energético. Tal propriedade, 
bem como os nutrientes do sorvete, dependem dos 
produtos com os quais ele é elaborado, e do trata
mento tecnológico subsequente. Os produtos lác
teos que entram nas formulações contêm os mes
mos elementos que o leite, porém, em concentra
ções distintas. O fato de que tais componentes são 
necessários na dieta humana, faz com que o sor
vete seja um alimento importante para o cresci
mento, nutrição e manutenção das atividades vitais 
de um homem (Silva, 1986) .  Uma porção de sor
vete pode preencher de 05 a 10% das necessidades 
diárias de uma pessoa, em referência às calorias 
totais, proteínas, gorduras e carboidratos, cálcio e 
fósforo. 

Médicos italianos provaram, recentemente, 
que o sorvete é um alimento 11til de fácil assimila
ção, principalmente para pessoas de difícil apetite, 
pessoas idosas e com problemas pulmonares, es
tomacais. No campo da geriatria, o sorvete mos-

trou 6timos resultados como alimento para idosos 
de difícil apetite, carbohepáticos, doentes do pul
mão ou gastrocolíticos. Constitui dieta normal 
para este tipo de doentes, 200 g diárias de sorvete. 

Além do valor nutricional, o sorvete tem a ca
racterística de alta digestibilidade, já que a mistura 
foi homogeneizada, e também a alta palatibilidade 
do sorvete facilita a sua digestão pelo estímulo do 
fluxo de sucos gástricos. 

Os fatores digestibilidade e palatibilidade as
sociados a outras características como sabor doce, 
suave, textura leve e macia, propriedades refres
cantes, fazem do sorvete um alimento ideal para 
todas as idades. Pela fácil assimilação, o sorvete 
exerce função terapêutica, onde pelo resfriamento 
ocorre o descongestionamento da mucosa gástrica 
inflamada. 

Podemos classificar os gelados comestíveis 
dentro da seguinte ordem, de acordo com a Co
missão Nacional de Normas e Padrões para Ali
mentos: 

1 Sorvetes de cremes: são os preparados com 
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leite, produtos lácteos e gorduras comestíveis; 
2 Sorvetes de leite: são os preparados com 

leite e produtos lácteos; 
3 Sorvetes de baixo teor de gordura: são os 

preparados com leite e produtos lácteos, contendo 
pequeno teor de gordura láctea; 

4 Sorvetes sem outra denominação: são os 
preparados com leite e produtos lácteos ou outras 
matérias-primas alimentares e nos quais os teores 
de gordura eJou proteínas são total ou parcial
mente de origem não láctea; 

5 "Sherbets": são os preparados com leite e 
produtos lácteos ou outras matérias-primas ali
mentares e que contêm apenas uma pequena pro
porção de gordura e proteínas as quais podem ser 
total ou parcialmente de origem não láctea; 

6 Gelados de frutas: são os preparados com 
polpas ou sucos de frutas e açdcares; 

7 Gelados sem outra denominação: são os 
preparados com polpa ou suco de frutas e/ou açd
cares, aromatizantes e corantes. 

Os sorvetes são avaliados por observação e de
gustação. Uma boa sorveteria deve ter técnicos 
com conhecimento prático e especializado, garan
tindo assim um assessoramento altamente capaz. 

Para se elaborar um bom sorvete, vários fato
res devem ser detalhadamente estudados, tais co
mo a qualidade dos ingredientes, a combinação 
dos ingredientes, a limpeza e a higienização, a 
atenção, a tecnologia, etc. 

Os ingredientes de origem láctea devem ser es
colhidos com carinho e bastante dicemimento. É 
possível produzir um sorvete a partir de ingre
dientes não lácteos de 6tima qualidade como tam
bém se torna possível produzir um sorvete a partir 
de leite de péssima qualidade. A combinação dos 
ingredientes deve ser feita a partir de um cálculo 
prévio, com bastante inteligência e precisão, tendo 
como base perfeita a preferência dos consumido
res. A formulação básica (gordura, SNGL - S6li
dos não gordurosos do leite, açdcar e estabilizante, 
deve ser cuidadosamente escolhida e com isto 
completar trabalhando com ingredientes de boa 
qualidade. 

Entre as características principais que distin
guem um bom sorvete, podemos citar: Gordura 
(05 a 07%), açdcar (16 a 18%), s6lidos não gor
durosos de leite (09 a 1 1  %), total de s6lidos (32 a 
35%) e crescimento (30 a 50%). 

Ensinaremos agora, algumas receitas de deli
cioso& . sorvetes, todos eles elaborados e testados no 
labQ_rat6rio da Centrogel Inddstria e Comércio Lt
da, com o apoio da INADAL Ind. e Com. de Má
quinas Ltda, todas dimensionadas para 01 litro de 
mistura. Maiores informações, escrever para: 
Alameda Nothmann, 591 - 01216 São Paulo-SP. 
Fone: 223-9566. São Paulo - Brasil. 

1 Amendoim ao licor 
150 g de açdcar / 50 g de leite em p6 desnatado 

/ 10 g de N eutrogel / l O g de Aromagel caramelo / 
6QO In� de leite / 100 g de pasta de amendoim / 01 
cálícé deJicor de amareto. 

2 Sorvete de ameixa 
140 g de açl1car / 50 g de leite em p6 desnatado 

/ . 10 g de Neutrogel / lO g de Aromagel ameixa / 
. . 600 ml de leite / 100 g de polpa de ameixa. . 

3 Banana caramelada 
150 g de açl1car / 50 g de leite em p6 desnatado 

700 ml de leite / 10 g de Neutrogel / l0 g de Aro
magel caramelo / 150 g de banana caramelada. 

4 Sorvete bariloche 
1 50 g de açl1car / 50 g de leite em p6 desnatado 

/ 10 g de Neutrogel / l O g de Aromagel chocolate / 
700 ml de leite / 50 g de cacau puro / 50 g de ero
cante de cajl1 / 50 g de uvas passas ao rum / O 1 cá
lice de licor de cacau. 

5 Sorvete brigadeiro 
140 g de açdcar / 50 g de leite em p6 desnatado 

/ 10 g de Neutrogel / l0 g de Aromagel doce de 
leite / 700 ml de leite / 50 g de doce de leite / 50 g 
de cacau puro ou chocolate em p6 / 50 gr de cho
colate granulado. 

6 Sorvete de pistache 
150 g de açl1car / 50 g de leite em p6 desnatado 

/ 10 g de Neutrogel / lO g de Aromagel pistache / 
700 ml de leite / 40 g de cajl1 torrado e moído / 01  
cálice de  licor. 

7 Sorvete flocos nevados 
150 g de açl1car / 50 g de leite em p6 desnatado 

/ 10 g de Neutrogel / lO g de Aromagel chocolate / 
700 ml de leite / 40 g de cacau ou chocolate em p6 
/ 01 cálice de licor / chocolate branco ralado ou 
cobertura de chocolate branco. 

Daremos, agora, cinco modelos básicos e for
mas de preparar de taças de sorvetes, cuja qualida
de dependerá fundamentalmente da qualidade do 
sorvete a ser utilizado bem como do restante dos 
ingredientes que o compõem: 

1 Banana split 
Utilizando-se a taça apropriada, lambuzá-la 

com xarope de chocolate, colocando ainda meia 
banana cortada, no sentido longitudinal nas pare
des da taça, três bolas de sorvetes nos sabores de 
creme, chocolate e morango; aplicar cobertura de 
chocolate e Creme de chantilly, caju torrado e 
moído, cereja, biscoito e marshmallow. 

2 Sundae 
Utilizando-se a taça apropriada, colocar no 

fundo xarope de morango ou cereja, a seguir colo
car uma bola de sorvete de chocolate, uma de sor
vete de morango e uma de sorvete de creme ou 
baunilha. Aplicar cobertura de caramelo ou cho
colate, mashmaIlow, creme chantiIIy, castanha de 
cajl1 torrada e moída, enfeitar com cereja ou mo
rango e um biscoito. 

3 Taça tropical 
Utilizando-se taça apropriada, colocar no fun

do xarope de morango ou cereja, salada de frutas, 
acrescentar uma bola de sorvete creme ou bauni
lha, uma bola de sorvete de morango ou cereja, 
chantilly, xarope de morango, enfeitar com peda
ços de abacaxi ou cereja, meio enterrada no creme 
de chantiI1y. 

4 Taça melba 
Utilizando-se taça apropriada, tipo champag

ne, colocar três bolas de sorvete: creme, morango 
e chocolate. Enfeitar com pêssegos em calda e 
chantilly. Aplicar uma cereja e um waffler ou um 
biscoito. 

5 Choco l'amour ou bariloche 
Utilizando taça apropriada, lambuzar com co

bertura de chocolate. Colocar bolas de sorvete de 
creme, morango e chocolate ou flocos. Cobrir 
com chantilly, xarope de chocolate, uva passa ao 
licor, nozes moídas, cereja e dois palitos de cho
colate. 
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PRIORIDADES DE PESQUISA EM LEITES 
E PRODUTOS DERIVADOS (*) 

Otacmo Lopes Vargas (**) 

Figura 1 Hierarquia de prioridades em função da qualidade, da produtividade e do sensoriamento de pro
dutos e mercados. 

LEGENDA: o Qualidade da matéria-prima; 
Produtividade de rebanhos leiteiros; 
Sensoriamento de produtos, de processos e de mercados atuais ou futuros; x 

A Qualidade da !llatéria-prima aliada ao sensoriamento de produtos, de processos e de mercados atuaIS ou futuros; 
Qualidade da matéria-prima aliada à produtividade de rebanhos leiteiros; Produtividade aliada ao sensoriamento de produtos, de processos e de mercados atuais ou futuros; 111 Objetivos integrados de primeiro grau de prioridades. 

Os princjpais óbices do desenvolvimento da 
atividade leiteira no Estado de Minas Gerais (Var
gas' 1991 ; anexo) devem ser considerados em fun
ção de: 

1 Prioridades de primeiro grau (objetivos 
integrados); 

2 Prioridades de segundo grau (qualidade de 
matéria-prima aliada à produtividade de rebanhos leiteiros); 

3 Prioridades de segundo grau (qualidade de matéria-prima aliada ao sensoriamento de produ-

to, de processos e de mercados atuais e futuros); 
4 Prioridade de segundo grau (produtividade 

de rebanhos leiteiros aliada ao sensoriamento de 
produtos, de processos e de mercados atuais e fu
turos); 

5 Prioridades de terceiro grau (qualidade da 
matéria-prima, isoladamente); 

6 Prioridade de terceiro grau (produtividade 
de rebanhos leiteiros, isoladamente); 

7 Prioridade de terceiro grau (sensoriamento 
de produtos, de processo e de mercados atuais e 
futuros, isoladamente). 

( *) Prioridades do Programa E stadual de Pesquisa em Leites e Produtos Derivados do Centro de Pesquisa e E nsino Instituto de Latlcfnlos Cândido Tostes (04/02/92) 
(**) Professor e Pesquisador do CE PE JlLCT - Juiz de Fora. Rua Tenente Freitas, 1 1 6  - 36045 - J.Fora-MG 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 46(276-278): 30-32, 1 99 1  Pág. 3 1  

QUADRO 1 Principais 6bices do crescimento da.atividade leiteira �o Brasil, prováveis fatores ambientais, 
s6cio-políticos, genéticos, tecnol6gIcos e protagonísticos; algumas sugestoes voltadas para o 
Mercosul. 

Prioridade e Ações 

(I) Implementação 

(11) Incrementação: 

(111) Implementação: 

(IV) Adequação: 

1 .0 Ambientais: 

2.0 S6cio-polfticos: 

3 .0 Protagonístico: 

2.0 S6cio-políticos: 

4.0 Técnico-científico: 

3.0 Protagonístico: 

1 .0 Ambientais: 

5.0 Genéticos: 

4.0 Técnico-científicos: 

3. O Protagonístic�: 

2.0 S6cio':'políticos: 

Fatores conjunturais 

* dominío das relações solo/águalar/plantalalimen
tações humana e animal; 

* formulação de uma política setorial e geográfica, 
zoneamento de bacias leiteiras e levantamentos de 
vantagens competitivas por processos e cadeias de 
produtos; 

* do ponto de vista do produtor, demonstrar os hori
zontes para os incrementos de rendas e as possibili
dades e vantagens dos investimentos; 

* provisão de crédito rural, de crédito associativo ou 
cooperativo e para investimento na verticalização 
elou agroindustrialização.. . . 

* provisão de recursos para InvestImentos na pesqUIsa 
no ensino e na extensão; 

* estudos de balanços de energia e de massa voltados 
* para a verticalização de processos 
* estudo� de garantia de qualidade para os complexos 

de insumos e de produtos; 
* estudos de irrigação e de prospecções do sub-solo; 
* do 'ponto de vista do 'produtor, ativação do coope

rativismo elou assocIatismo; 
* do ponto de vista do produtor, provisão de recursos 

para assistência técnica, para educação e formação; 
* do ponto de vista do produtor, formação de grupos 

de Interesse homogêneo e maior poder participativo 
da famflia rural; 

* do ponto de vista do consumidor, deslanche de 
campanhas esclarecedoras do valor qualitativo 
agregado aos produtos lácteos; 

* fatores de fertilidade de solos, de produtividade 
alimentarlárea, controle fitosanitário de plantas in
vasoras, aspectos ecol6gicos nos arredores do ani
mal, alternativas alimentares para o animal e para a 
família rural; 

* conservação de genomas e de potenciais genéticos,
fertilidade, potenciais produt.ivos, produtivida�e 
hist6rica e respostas ao manejO alImentar e sanItá
rio; 

* investimentos genéticos 
* estudos relativos de preços de insumos e de produ

tos para cadeias de produtos e processos; 
* estudos avaliativos de valores higiênicos sanitários 

de insumos e produtos; 
* estudos de profilaxia e diagn6stico preventivo; 
* do ponto de vista do produtor rural, no contexto 

extensionista, levar ao produtor maior grau de co
nhecimento tecnol6gico, conceitos empre�riais de 
administração de seus pr6prios rec�rs<?s e Imple-. 
mentação de nov<?s recursos nat.u!aIs aInda nao VI
sualizados, conceItos de contabIlIdade rural e de 
controle leiteiro, mostrar a i�portân.ci!l de}doçã5>. 
de novas tecnologias, dar !llaIor pa�IcIp�çao POhtI
ca e decis6ria na cooperativa, seleCIOnar Insumos 
com certificada garantia de qualidade; 

* do ponto de vista do consumIdor, promovendo-se 
maIor renda per capita e aumentando-se o valor 
real agregado nos produtos lácteos, certamente �e
sultará num aumento do consumo anual per capIta; 

* privilégios para o crédito rural; 
* política de preços ao produtor; . ,  
* aumento do poder aquisitivo do consumIdor, Im

plementando-se maior distribuição de renda; 
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(V) Fonnação natural 
de preços: 

(VI) Aperfeiçoamento: 

(VII) Redução: 

1 .0 Ambientais: 
5.0 Genéticos: 
3.0 Protagonístico: 

2.0 S6cio-políticos: 

4.0 Técnico-científico: 

3.0 Protagonístico: 

2.0 S6cio-político: 

3 .0 Protagonístico: 

2.0 S6cio-político: 

1 .  O Ambientais: 

4.0 Técnico-científico: 

3.0 Protagonístico: 

REFERÊNCIAS 

Dias, Patrícia Marta Magalhães. O setor lácteo e o 
mercosul; versão preliminar para discussão. 
MARA/SNPA, Brasflia, 199 1 , 39 pp. 

* manejo de solos, pastagens e de água; 
* manejo zoo-veterinário do rebanho; 
* do ponto de vista do produtor rural, implementação 

de assistência técnica especializada; 
* do ponto de vista do consumidor, implementação 

de campanhas fonnadoras de hábitos alimentares 
privilegiando os produtos lácteos; 

* liberação de preços; 
* manutenção da política de crédito privilegiado ao 
produtor; 
* extensão e assistência tecnol6gica visando minimi

zar variações sazonais do volume da proução, pa
gamento por volume de leite fornecido, propician
do maiores prêmios nos meses de maio a setembro; 

* por parte da política econômica, maior distribuição 
de renda, sem a ciranda inflacionária que privilegia 
o capital em detrimento do setor produtivo; 

* por parte do Governo, refonnulação e aperfeiçoa
mento dos serviços de fiscalização sanitária dos 
produtos de origem animal, em atendimento aos 
direitos do consumidor e do produtor, aos níveis 
artesanais e/ou municipais, estaduais e nacional; 

* fiscalização, do ponto de vista tributário e em ter
mos de balanço de massa, para o trânsito de leites e 
produtos derivados; 

* introdução de princfpios de administração empre
sarial protagonizando a famflia do produtor rural; 

*custos do crédito rural devem ser reduzidos, a níveis 
compatíveis com a atividade de alto risco da agri
cultura; 

* compatibilizar a política tributária sobre os produ
tos agrícolas e sobre os alimentos "in natura" be
neficiados; 

* por parte do Governo, continuidade de uma política 
de redução da sazonal idade para o setor de produtos 
primários, adequando-a à diversidade regional ob
servada nos tr6picos; 

* estudos de vantagens competitivas para os custos do 
transporte nos complexos de cadeias dos leites e 

produtos lácteos; 
* estudos para eliminação de cartéis e intennediações 

improdutivas; 
* estudos para eliminação de cargas tributárias ex

cessivas; 
* redução da carga percentual dos produtos lácteos 

nas despesas familiares com a função alimentar; 

Vargas, Otacmo Lopes. Conceitos fundamentais 
na classificação de leite. Gado Holandês, São 
Paulo, 57 ( l O): 88.199 1 .  

Fonte: Os prlndplos listados foram adaptados d e  Dias (1 991); O setor lácteo e ME RCOSUL. Ministério da Agricultura e Re
forma Agrária · MARA; Secretaria Nacional de Polftlca Agrrcola · SNPA. BrasnJa, 1 991 . 
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FONDUE - UMA IGUARIA DE QUEIJOS E VINHOS 
Fondue - A cheese and wine smack 

A fondue - um dos mais deliciosos pratos que 
aquecem as noites frias de inverno, é muito fabri
cada nas diferentes regiões da Suiça, França e 
atualmente, vem ocupando um lugar de destaque 
nos mais refinados restaurantes brasileiros e em 
regiões festivas ou familiares de nossa cidade. 

A primeira mensão escrita da fondue foi feita 
por Brillat Sevarin, um grande escritor francês, 
gastrônomo e epicurista. Data de 1794, quando 
então o Sr. Brillat foi recebido na casa de um re
presentante da realeza, Sr. Trollet, e o mesmo lhe 
ofereceu um prato tão saboroso, de fácil confecção 
e capaz de atender a chegada inesperada de qual
quer h6spede - a "Fondue au Fromage" .  Esta re
ceita original, tem por base uma mistura de ovos, 
queijos e vinho, foi então publicada pelo Sr. Bril
lat em seu livro "Physiologie du gout" , conside
rado o melhor de suas publicações. 

A fondue é feita basicamente deste dois nobres 
elementos: o queijo e o vinho, companheiros já 
por demais conhecidos entre os degustadores de 
um bom queijo e os apreciadores de um bom vi
nho. Diferentes queijos podem ser empregados no 
preparo da fondue, pode ser feita com uma s6 va
riedade de queijo ou de uma mistura de dois ou 
mais dele.3. Isto não tem importância; o que vale 
observar é. a boa qualidade destes queijos, e não 
misturar queijos frescos com queijos muito cura
dos. 

Quanto ao vinho, este deve ser branco, seco e 
ácido. A quantidade empregada pode ser calculada 
pela metade da quantidade de queijo. 

O vinho branco é a bebida tradicional para 
acompanhar a fondue, e pode ser substituída por 
chá para pessoas que não podem tomar álcool. 

Quanto ao Kirch, bebida empregada e que dá 
ao Fondue um gostinho especial, por não ser en
contrada facilmente no Brasil, pode ser substituída 
por uma cachaça fina e aromatizada. 

A fantasia é sem limites para quem deseja pre
parar esta iguaria. E não existe nada mais gostoso 
que um bom prato de fondue ao lado de pessoas 
amigas para passar as frias noites de inverno. 

Segundo J .J. Carneiro Filho, um grande estu
dioso das iguarias francesas, a "fondue" nasceu na 
Suiça Romana e sua origem vem do senso de eco
nomia do camponês. Nas regiões Alpinas, desde 
muito tempo, na primavera, os vaqueiros partiam 
com seus rebanhos para as montanhas e como o 
transporte do leite não era possível devido às 
grandes distâncias e à falta de estradas, ele era tra
tado no pr6prio local e transfonnado em queijo, o 
qual era mais fácil de se conservar. 

O processo empregado era por demais simples: 
em um caldeirão de cobre, preso a um tripé sob o 
qual ardia um fogão de lenha e cujo interior era 
esfregado com alho para impedir o leite de colar 
ou queimar, era despejada uma grande quantidade 
de leite, que depois de cozido se transformava em 

Luiza Carvalhaes de Albuquerque (*) 

queijo e depois resfriado era retirado do caldeirão. 
Os resíduos que restavam no fundo do caldeirão, 
era cuidadosamente raspados e comidos pelos va
queiros Um deles, certa vez, deixou esfriar de
masiadamente e por isto não podia raspar com fa
cilidade. Não tendo água à mão, jogou no caldei
rão um pouco de vinho e aqueceu novamente. 
Com isto, o vinho fundiu o queijo e o resultado 
desta mistura foi uma deliciosa "fondue" . 

Antigamente, a fondue era feita em caldeirão 
de terra, o famoso "caquelon" , mas a caçarola 
esmaltada e a panela de pedra também são indica
das para este fim. 

A "fondue" é um prato que deve ser consumi
do, de preferência, nos dias frios. O prato original 
é preparado com os queijos Emmenthal e Gruyere, 
que podem tranquilamente serem substitui dos por 
muitos outros, especialmente os queijos da linha 
do queijo prato, Edam, Coboc6, etc . . .  os queijos 
mais sofisticados como o Roquefort, Vacherin, 
Petiti Suisses, Provolone, Gouda, Cheddar, e ou
tros mais . Pode-se usar também o requeijão e o 
nosso famoso "queijo fundido" 

Para a fondue de queijos, os recipientes prefe
ridos são os refratários, ou seja, de cerâmica, bar
ro, esfregados internamente com alho e sempre 
colocados sobre um fogareiro que manterá a fon
due quente e derretida durante toda a degustação. 
O pão francês ou o pão integral, cortados em cu
bos também acompanham este delicioso prato, 
sendo que para alguns tipos especiais de fondue, o 
acompanhamento ideal são os biscoitos, as frutas e 
os legumes. Já a fondue de carne, feita com filé
mignon cortado em pedaços, pede como acompa
nhamento uma variedade de molhos, aqueles que a 
gente prepara com tudo o que encontra na des
pensa 

A FONDUE EM QUESTÃO 

"Eu gostaria de desmistifica: a fondue! Não 
que não admita o ritual a todos os símbolos que a 
envolvem, mas não podemos deixá-los contrariar 
nem a 16gica mais elementar ou a popularização 
desse prato soberbo . 

Fazer uma fondue é bem fácil. O sucesso s6 
depende da qualidade do queijo usado. Já vi em 
cena os mais reputados especialistas da fondue. 
Eles guardam para si esses termos inaceitáveis: 
"ela foi aprovada" , pois. essa fondue pode ser ar
rasada por estes mesmos especialistas. 

Mas "ela" não pode decepcionar! A maneira 
de cortar o queijo em pequenos ou médios peda
ços, ralado ou não, não representa grande impor
tância. 

Uma panela de barro é tudo o que precisamos. 
Passemos alho em seu interior como se estivésse
mos pintando, não para dar gosto à fondue e sim 

(*) Técnica em Latic(nios e E ncarregada da Ai'ea de Difusão de Tecnologia do CE PE IILCT/E PAMIG 
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para evitar que o verniz se descasque. Esse alho 
pode exalar um perfume tão sutil que seria uma 
pena tentar evitá-lo. O vinho branco deve ser pou
co ou nada rascante. Sua qualidade é de grande 
interesse: prefere-se o vinho leve e o menos tra
voso possível. 

Com essas informações e munidos de uma boa 
panela podemos nos entregar, sem receios, às delí
cias da fondue. 

Se tivermos à mão um dente de alho, untare
mos a panela que vamos usar: esta prática terá a 
importância que quisermos. 

Cortamos ou ralamos o queijo, calculando o 
tamanho do "apetite" dos nossos convidados (150 
a 250 gramas por pessoa). Colocamos o queijo na 
panela e o cobrimos com vinho branco, levando ao 
fogo branco e mexendo lentamente. Se a massa se 
aglomerar formando uma espécie de bolor, não é 
motivo para preocupação, pois com o cozimento 
tudo voltará ao normal. A fondue já adquiriu as
pecto oleoso? Perfeito! Não mexa mais. 

Ficou muito espesso? Adicione um pouco mais 
de vinho branco. 

Muito líquido? Faça-o engrossar somente 
dissolvendo uma batata num pouco de Kirch e em 
seguida misturando à fondue. Leve-a novamente 
ao fogo. 

Sirva a fondue na panela que deverá estar so
bre um fogareiro (ligado, é claro) para manter a 
estrutura. Devemos preparar grossas fatias de pão, 
que cada convidado picará e molhará na fondue. 

Tudo o mais fica por conta e a cargo da poesia 
desse prato espe-::ial e se marcarem outra reunião 
em homenagem à fondue, você está de parabéns." 

Chaques foi�, plus: Vile la Fondue! ! !  
OBS.:  D o  Oliginal "Au sujet d e  l a  fondue", do 

livro Art et Magie de la Coisine, de Raymond Oli
ver, traduzido pela aluna do Curso Técnico de La
ticínios Venise Vieira Mendes. 

A Fondue é simples de preparar, pouco custosa 
e cria um ambiente muito agradável de simpatia. 
Daremos, a seguir, algumas dicas para quem de
seja preparar este prato e alcançar o sucesso que 
ele merece. 

a) Não ponha mais de 250 gramas de queijo 
por pessoa; este é um prato que deve ser consumi
do com moderação. 

b) Tenha em conta que esta quantidade de 
queijo requer pelo menos 02 copos de vinho bran
co por pessoa. 

c) Os vinhos devem ser brancos, secos e sua
ves. 

d) É preferível tomar pouco vinho para não 
atrapalhar a digestão. 

e) A Fondue deve ser consumida somente com 
pão, não sendo admitido outros tipos de acompa
nhamentos, êomo pratos frios ou quentes, somente 
molhos. 

f) Em geral, se bebe um pouco de kirsch ou 
conhaque depois da fondue. 

g) As pessoas que não bebem kirsch, vinhos ou 
conhaques, podem tomar café ou chá. 

h) Não se deve cortar os pães muito pequenos. 
Para as fondues de carne, damos a sugestão dos 

seguintes molhos: 
a) Duas xícaras de maionese picante, duas co

lheres de sopa de ketchup, duas colheres de sopa 
de aipo picado e três colheres de geléia de moran
go. 

b) Duas xícaras de maionese, quatro colheres 
de sopa de ketchup, uma colher de sopa de pepino 
em picles picado, uma colher de chá de molho in
glês, outra de mostarda, cebolinha, pimenta e sal a 
gosto. 

c) Duas xícaras de chá de maionese, uma xícara 
de creme de leite fresco, uma maçã ácida, sal, pi
menta e salsa picada. 

FONDUE SUIÇO 

Ingredientes: 
O 1 dente de alho 
250 ml de vinho branco seco 
300 gramas de queijo "Emmenthal" ralado 
300 gramas de queijo "Gruyere" ralado 
01 colher de chá de farinha de milho 
0 1  colher de sopa de kirsch 
01 pitada de noz moscada 
pimenta-do-reino a gosto 

Modo de Fazer: 
Friccione a panela de fondue com o dente de 

alho. 
Ponha o vinho e o queijo 
Mexa em fogo brando até o queijo derreter e o 

molho ficar liso. 
Misture a farinha de milho com o Kirsh e adi

cione ao molho junto com a noz moscada e a pi
menta. 

Ponha no suporte de molho de fondue e deixe 
em fogo brando por 0 1  a 02 minutos 

Sirva com pão francês. 

FONDUE DE QUEIJO PRATO 

Ingredientes: 
600 gramas de queijo prato 
300 gramas de vinho branco seco 
04 colheres de café de farinha de trigo ou maisena 
O 1 cálice de conhaque 
pimenta, noz moscada e um dente de alho 

Modo de Fazer: 
Esfreque a caçarola com o dente de alho e o 

deixe na caçarola. Coloque o queijo prato, o vinho 
e a farinha de trigo. 

A farinha de trigo ou maisena deve ser pre
viamente dissolvida em um pouco de vinho. 

Leve a caçarola ao fogo, a princípio fraco e 
depois mais forte, agitando sempre com uma es
pátula de madeira. 

Quando o queijo estiver completamente fundi
do,junte o conhaque, a pimenta e a noz moscada. 

Na mesa, a caçarola deve ser colocada sobre 
um aqueçedor de preferência de chama regulável, 
devendo a "fondue" continuar a cozinhar ligeira
mente. 

Cada convidado toma um pequeno cubo de pão 
previamente preparado e mergulha na caçarola de 
"fondue" 
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FONDUE DE BOURGUIGNONNE 

Ingredien tes: 
01 kg de filé-mignon 
6leo de soja 
um prato de batatas 
compotas de frutas 
molhos diversos 

Modo de Fazer: 
Arrume em uma travessa, o filé-mignon, sem 

peles e sem nervuras, cortado em cubinhos e sem 
tempero. 

Coloque sobre a mesa. 
No centro da mesa, coloque um fogareiro 

aceso e a caçarola com 6leo bem qu�nte. . '  
Faça várias opções de molhos pIcantes e dIStri

bua em pequenas tigelas. 
O prato de batatas pode ser cozido, sendo que 

existem pessoa que preferem servir com batatas 
fritas ou legumes cozidos. 

Deve-se espetar dois ou três pedaços de cada 
vez com um garfo pr6prio de cabo longo e intro
duzir no 6leo quente deixando dar o cozimento a 
gosto. Retira-se, então, com cuida�o ?s garfos e 
mistura-se aos molhos de sua preferencIa. 

Sugestão: B atatas Roesti (aos moldes suíços) 
Cozinhar a batata com casca. Escorrer a água e 

colocar na geladeira até a hora de servir. Tire a 
pele da batata, ��e �omo fios e ponha em ulI!a v�
silha. Numa fngIdeua com 6leo e bacon pIcadI
nho, jogue a batata com sal e noz moscada. Quan
do tostar, acrescente mais 6leo e vire sem bater. A 
batata deve ficar tostada por fora e ligeiramente 
branca por dentro. 

FONDUE GINEBRINA 

Ingredientes: 
300 gramas de queijo gruyere ralado 
500 ml de vinho branco 
01 cálice de kirsch ou conhaque 
01 colher de chá de maizena 
03 colheres de manteiga 
O 1 colher de café de bicarbonato 
O 1 dente de alho 
pimenta e noz moscada à gosto. 

Modo de Fazer: 
Esfreque a parte interna de uma panela de fon

due com o alho cortado ao meio. Tome por média 
150 gramas de queijo Gruyere ralado para cada 
pessoa; portanto, esta receita rende duas porções. 

Coloque o queijo, a manteiga e o vinho e aque
ça, mexendo sempre com o auxílio de uma espá
tula de madeira, até que todos os ingredientes se 
dissolvam. Se quiser, coloque mais um pouco de 
vinho. 

Quando a massa começar a subir, ou seja, le
vantar fervura, coloque o cálice de kirsch ou co
nhaque diluído na maizena e adicionado da noz 
moscada e da pimenta a seu gosto. 

Um pouquinho de bicarbonato no último mo
mento fará uma fondue mais ligeira. 

FONDUE DE QUEIJO E LARANJA 

Ingredientes: 
06 colheres de sopa de vinho branco 
200 gramas de queijo tipo suiço 
200 gramas de queijo tipo prato 
02 pitadas de noz moscada 
raspas de laranja 
02 pitadas de fécula ou polvilho 
02 colheres de café de kirsch 
torradas de pão. 

Modo de Fazer: 
Esquente o vinho branco numa panela. 
Acrescente o queijo tipo suiço cortado em pe

quenos pedaços e a noz moscada. Misture com a 
colher de pau até que você obtenha uma pasta ho
mogênea. 

Neste intervalo, clareie as raspas õe laranja pi
cadas e coloque-as no fondue. Adicione a fécula 
dilui da no kirck. 

Coloque sobre as torradas. 

FONDUE FRIO 

Ingredientes: 
01 dente de alho 
200 gramas de queijo tipo suiço 
06 colheres de sopa de vinho branco seco 
02 pitadas de fécula ou polvilho 
02 colheres de chá de Kirch 
torradas de pão 

Modo de Fazer: 
Descasque o dente de alho e amasse dentro de 

uma panela. Leve ao fogo alto, e adicione o queijo 
tipo suiço cortado em pequenos pedaços. 

Molhe com o vinho branco. 
Misture com uma colher de pau até que o 

queijo forme uma pasta homogênea. 
Ajunte fora de fogo com a fécula diluída no 

Hirch. 
Misture tudo e leve novamente ao fogo brando 

e deixe cozinhar por dois minutos. 
Coloque sobre as torradas e deixe esfriar. 

FONDUE DE PROVOLONE 

Ingredientes: 
02 xícaras de manteiga 
20 maçãs cortadas em pedaços, sem a casca 
04 xícaras de leite 
06 colheres de sopa de conhaque 
06 colheres de sopa de vinho branco seco . 08 xícaras de queijo provolone cortado emcubmhos 
12 colhers de sopa de farinha de trigo. 

Modo de Fazer: 
Derreta a manteiga numa panela de fondue e 

aos poucos já juntando a fa;rinha, s�mpre r;nexendo. 
Adicione devagar o leIte e deIxe cozmhar, até 

engrossar 
Coloque o provolone, aos poucos, para que 

derreta bem. 
Acrescente o vinho e o conhaque. 
Mergulhe os pedaços de maçãs espetados com 

palitos no fundue e sirva. 
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FONDUE DE QUEIJO GOUDA E PARMESÃO 

Ingredientes: 
70 gramas de farinha de trigo 
01 litro de caldo de carne 
1/2 litro de vinho branco seco 
200 gramas de queijo Gouda 
50 gramas de creme fresco 
1 50 gramas de queijo parmesão ralado 
pimenta, salsa, noz moscada, alho 
02 gemas 
30 gramas de manteiga 

Modo de Fazer: 
Dentro de uma caçarola de fundo grosso, der

reta a manteiga e adicione a farinha. 
Acrescente, em três pequenas quantidades de 

cada vez, o caldo de carne, agitando sempre, até 
formar um grosso caldo. 

Ponha alho, o vinho, a pimenta e um pouco de 
noz moscada. 

Deixe ferver e jogue o queijo sem deixar de 
agitar. 

Assim que o q�eijo derreter, junte as duas ge
mas batidas e misture tudo com o creme fresco. 

Coloque dentro de uma panela de fondue e jo
gue, por fim, o parmesão ralado. Sirva bem 
quente com pequenos pedaços de pão e creme de 
alho. 

FONDUE AMERICANA 

Ingredientes: 
200 gramas de queijo fundido 
02 pacotes de 200 gramas de queijo cheddar 
02 copos de vinho branco 
1/2 cálice de wisque 
01 colher de chá de mostarda 
01 dente de alho 
01 colher de chá de maisena 
noz moscada 
pão francês cortado em cubos. 

Modo de Fazer: 
Esfregue o dente de alho no fundo da panela 

em que será feita a fondue sem se esquecer das la
terais. Esta panela, de preferência, deve ser de ce
râmica. Dilua a mostarda e meio cálice de vinho 
branco e unte a panela. Antes da mistura secar, 
coloque o resto do vinho e todo o queijo cortado 
bem fmo. Com o auxílio de uma colher de pau, vá 
mexendo continuamente o queijo com o vinho até 
que a massa derreta completamente. Quando isto 
acontecer, acrescente a maisena diluída no wisque 
e a noz moscada. Mexa mais um pouco e deixe em 
fogo brando, em cima de um fogareiro para que 
a fondue não esfrie. Sirva acompanhada de peque
nos pedaços de pão francês que são . mergulhados 
no seu interior. 

FONDUE DE CARNE DE PORCO E QUEIJO 

Ingredientes: 
08 costeletas de porco 
02 colheres de sopa de óleo de cozinha 
100 gramas de amêndoas sem pele 
350 gramas de requeijão ou queijo fundido 

50 gramas de farinha de trigo 
600 m1 de vinho branco seco 
300 m1 de caldo de galinha 
noz moscada 
sal e pimenta, a gosto 

Modo de Fazer: 
Primeiramente, retire o excesso de toda a gor

dura existente nas costeletas e frite em óleo de co
zinha até que elas fiquem bem cozidas dos dois lados. 

Tire da frigideira e deixe separado. 
Torre as amêndoas até ficarem levemente co

radas. 
Retire da frigideira e ponha junto com as cos

teletas de porco. 
Bata o queijo fundido ou o requeijão com uma 

colher de pau e aos poucos misture com a farinha 
de trigo. Com cuidado, adicione o vinho seco 
branco e o caldo de galinha, um pouco de cada vez 
e vá mexendo até que tome um molho bem es
pesso. 

Ponha na frigideira e ferva sem parar re mexer. 
Adicione as costeletas, quase todas as amên

doas, a noz-moscada e o tempero. 
Tampe e deixe ferver em fogo brando por 40 a 

45 minutos até que as costeletas fiquem no ponto. 
S irva quente, e para enfeitar o prato espalhe 

algumas amêndoas por cima. Pode ser acompa
nhado de pão ou arroz branco. 

FONDUE DE QUEIJO E BACON 

Ingredientes: 
01 colher de sopa de óleo 
100 gramas de bacon cortado em fatias finas 
08 petit suisses 
200 gramas de queijo tipo suíço 
02 pitadas de noz moscada 
torradas de pão 

Modo de Fazer: 
Esquente o óleo numa panela e ajunte o bacon 

cortado em pequenos pedaços. Deixe fritar e adi
cione os petit suisses e o queijo tipo suiço cortado 
em pequenos pedaços. 

Adicione a noz moscada. 
Misture tudo com uma colher de pau até que 

você obtenha uma massa pastosa e homogênea. 
Coloque sobre uma mármore untada com óleo 

e aplaine com uma espátula ou Lâmina de faca a 
fim e formar um crepe. 

Deixe esfriar e com uma forma redonda corte 
círculos dos tamanhos das torradas. 

Coloque os fondue em cima das torradas e sir
va frio. 

FONDUE A LA NEUCHATEL 

Ingredientes: 
01 dente de alho 
200 gramas de queijo tipo "Suiço" ou "Emmen
thal" 
200 gramas de queijo tipo prato ou "Gruyere" 
01 colher de chá de farinha ,Je trigo ou maionese 
O 1 cálice Kirsch ou conhaque 
1/2 litro de vinho branco seco 
Pimenta e noz moscada a gosto 
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Modo de Fazer: 
Corte o dente de alho ao meio. Esfreque a 

parte interna da panela de fondue com o alho. 
Passe o alho pelo espremedor e coloque na panela. 
Rale o queijo "suiço" no ralo grosso. Salpique 
com a farinha de trigo. Misture tudo muito bem. 

Corte o queijo prato em quadrinhos. Coloque o 
vinho branco e o queijo tipo "suiço" na panela e 
aqueça, mexendo sempre, com uma colher de pau. 
Aos poucos, coloque os quadrinhos de queijo e 
mexa até que o queijo derreta por inteiro e ferva. 
Estando um pouco mole, dissolva um pouco de 
farinha de trigo ou maisena no conhaque ou Kirs
ch e acrescente ao "fondue", mexendo bem, con
tinuamente. 

Deixe levantar fervura e espere até que a massa 
fique cremosa. Leve à mesa e coloque sobre o 
"Rechaud". Para acompanhar, corte o pão em 
quadrinhos, de modo que cada convidado espete 
um pedaço de pão (cada pedaço deve ter um pouco 
de casca de pão para não escapar do espeto), mer
gulhando-o no queijo. 

Dê uma mexida e estará pronto; é s6 saborear. 
Para acompanhar, os suiços servem vinho branco 
gelado, podendo-se servir também vinho tinto. O 
rendimento médio é de 06 porções. 

FONDUE DE QUEIJO E TOMATE 

Ingredientes: 
01 litro de cerveja. 
02 pitadas de noz moscada 
250 gramas de queijo tipo suiço 
02 colheres de sopa de purê de tomate 
02 pitadas de fécula ou polvilho 
02 colheres de Kirch 
torradas de pão ' 

Modo de Fazer: 
Derrame a cerveja numa panela 
Leve ao fogo e deixe ferver (isto vai reduzir 

2/3 do volume). 
Ajunte a noz moscada, o queijo tipo suiço 

cortado em pequenos pedaços, o purê de tomate e 
a fécula ou polvilho diluida no Kirch. 

Misture bem com uma colher de pau até que 
você obtenha uma pasta homogênea. 

Coloque sobre as torradas e deixe esfriar. 

FONDUE À LÁ FRIBURGUESA 

Ingredientes: 
200 gr. de queijo Vacherin 
01 dente de alho 
03 colheres de manteiga 
02 copos de água quente 
fécula de batata 
Kirch e pimenta a gosto 

Modo de Fazer: 
Esta fondue se faz com queijo tipo Vacherin. 

Pegue a panela de fondue e esfregue a parte inter
na com um dente de alho. Corte o queijo em pe
quenos pedaços e jogue na panela. 

Misture com a manteiga e a água quente. 
Coloque a panela sobre fogo suave e vá me

xendo até a pasta adquirir uma consistência unto-
sa. . 

Em seguida, coloque um pouco de fécula de 
batata dilui da em água fria. Se a fondue ficar·bas
tante espessa, pode-se diluir com água quente. 

Sirva a fondue sobre uma pequena chama de 
álcool somente para mantê-la quente. Os pedaços 
de pão podem ser embebidos em Kirsch antes de 
serem introduzidos na fondue. 
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EDSON CLEMENTE DOS SANTOS 
Ex-Diretor do CEPE/ILCT IEPAMIG 

A Galeria dos Laticinistas Ilustres do Instituto 
de Laticícios Cândido Tostes ficou hoje mais va
zia. E esta lacuna, saudosa e querida tem um no
me: Edson Clemente dos Santos. 

Professor, Pesquisador, Diretor e amigo desta 
casa, quem não se lembra de sua inteligência rara, 
suas inúmeras pesquisas, seu conhecimento sobre 
as coisas da vida e sobre a vida das coisas, seu 
olhar atento, suas palavras de confiança de "que 
um dia as coisas vão melhorar ... ", seu porte ele
gante e seu sorriso franco e amigo? Quem pode 
esquecer todas as suas atitudes, seus trabalhos, as 
características de sua personalidade? Com toda 
certeza, não os seus admiradores e amigos. 

Nascido em 02.11.37, na cidade de Nova Li
ma. em Minas Gerais, filho de José Clemente dos 
Santos e Maria Augusta da Silva, era casado com 
Wacy Trindade Clemente dos Santos e pai de 
Alessandra Trindade Clemente, Wanessa Trindade 
Clemente, GrazieIJa Trindade Clemente e Fernan
do Trindade Clemente. 

Formado em Medicina Veterinária pela Uni
versidade Federal de Minas Gerais - UFMG, com 
área de concentração de Epidemiologia e Medici
na, realizou também os seguintes cursos de Pós
Graduação: 

1. Zootecnia - área de concentração: produção 
de leite (Mestrado) na Universidade Federal de 
Minas Gerais - Belo Horizonte - MG. Título da 

Luiza Carvalhaes Albuquerque (*) 
Sonia Maria Borges (**) 

"É somente quando beberdes do rio do silêncio que 
eodereis realmente cantar. 
E somente quando atingirdes o cume da montanha que 
cpmeçareis a subir. 
E somente quando a terra reivindicar vossos membros 
que podereis dançar. 
E somente quando encontrares a morte que podereis 
verdadeiramente nascer." 
Gibran Khalil Gibran 

Tese: Influência da mamÍte induzida por enteroto
xina estafilocócica na composição e produção de 
leite de vaca. 

2. Curso: Epidemiology and Preventive Vete
rinary Medicine (Mestrado) - Área de concentra
ção: Epidemiologia, na Escola de Medicina Vete
rinária da Universidade da Califórnia - Davis, Ca';' 
lifórnia - USA. Título da Tese: Coagulase positive 
Staphylococci and Mesophylic Aerobic Microrga
nisms of Italian S tyle Dry Salami IngredientS. 

Curso .de Doutorado na ára de Epidemiologia, 
ImunologIa e Saúde Pública na Escola de Medici
na Veterinária da Universidade da Califórnia _ 

Davis, Califórnia, USA. 
Curso de Pós-Doutorado na área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, também na Escola de 
Medicina Veteriooria da Universidade da Callfór
nia - Davis, Califórnia, USA. 

Foi membro relator . da Comissão . do . CNPq 
para apresentar o parecer sobre "Avaliação e 
Perspectivas do Programa Nacional de Pesquisa 
em Medicina Veterinária". 

Participou na CAPES da Consultoria para 
A valiação dos Cursos de Pós-Graduação em Me
dicina Veteriooria. 

Membro consultor da CAPES para avaliar e 
conceituar os cursos de P6s-Graduação em Medi
cina Veterinária. 

Integrou a Comissão de Visita e Orientação ao 

( 0) Têcnlca em Latlcrnlos e Encarregada da Área de Dlfus:lo de Tecnologia do CEPElILCT/E PAMIG rO) Pesquisadora do CEPElILCTIEPAMIG 
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A TIVIDADES DE INTEGRAÇÃO 
TECNOLÓGICA: 

Curso de P6s-Graduação em Medicina Veteri
nária, da Universidade Federal de Santa Maria -
RS.  

Membro relator do CNPq - CAPES no "Sim
e6sio sobre Pesquisa em Ciências Agrárias no 
Ambito da P6s-Graduação" , em 
Brasília. 

Membro relator do I Painel Regional sobre 
Leite, na área de Importância Nutricional e S ocial 
do Leite, realizado em Sete Lagoas-MG. 

Consultoria prestada à Universidade Federal 
da Paraíba, através do CNPq, para a implantação 
do Núcleo de Laticínios no Campus IV, em Bana
neiras - PB . 

Membro consultor do CNPq para elaborar e 
apresentar o "Programa Integrado de Alimentos 
Básicos" , na Nova República, visando estabelecer 
as diretrizes e prioridades do setor leiteiro nas ati
vidades da pesquisa nacional. 

Membro titular da Consultoria Científica da 
CAPES , para avaliação de cursos de P6s-Gradua
ção em Medicina Veterinária. 

Coordenador do Grupo de Trabalho sobre In
dustrialização do "Plano Geral de Pecuária de 
Leite" através da Secretaria da Agricultura de Mi
nas Gerais. 

Consultoria prestada sobre implantação do 
Projeto "Determinação do índice criosc6pico re
gional de leite no Triângulo Mineiro". ltuiutaba -
Minas Gerais. 

Consultor para representar o Brasil na mesa 
redonda, patrocinada pela F AO/CHILE na forma
ção do Programa Cooperativo Técnico Interna
cional de Desenvolvimento Leiteiro para a Améri
ca Latina e Países do Caribe. Evento realizado em 
Santiago - Chile. 

Membro da Comissão sobre Política do leite 
do Ministério da Agricultura para estabelecer as 

metas do setor leiteiro a partir de 1986, visando 
aumentar a rentabilidade dos produtos, estabilizar 
industrialização e manter a oferta regular de leite e 
derivados no mercado. Reunião realizada em Bra
sma-DF. 

Participação na Reunião sobre Política e Ges
tão de Projetos no Sistema de Pesquisa Agrope
cuária de Minas Gerais. Reunião realizada em 
Belo Horizonte-MG. 

Foi representante no Brasil na III Reunião Ad
Hoc em educação sobre laticínios promovida pela 
FAO/DANIDA em Roma, Itália, Coordenador de 
Ensino do DTIPOA na UFMG, Orientador de di
versas teses na UFMG, Coordenador de Pesquisas 
do Departamento de Tecnologia de Alimentos 
(ILCT/EPAMIG), Diretor Técnico do DPET (E
PAMIG), Chefe Adjunto do CEPEIILCT, res
ponsável pela Área de Pesquisa em Tecnologia de 
Alimentos do ILCTIEPAMIG, Juiz de Fora-MG 
eRepresentante do Brasil junto à FAO/CHILE 
para Programa de Cooperação Técnica entre 
América Latina e países do Caribe em Santiago, 
Chile. 

Em 02 de maio de 1983,  através da portaria nQ 
666, assinada pelo então Presidente da EPAMIG, 
Dr. Miguel José Afonso Neto, que no uso das atri
buições que lhe conferem o artigo 2 1 ,  incisos II
VIII do Estatuto da Empresa, resolve designar o 
Pesquisador Edson Clemente dos Santos para exer
cer a função de Chefe do Departamento de Tec
nologia de Alimentos - Instituto de Laticínios 
"Cândido Tostes", em Juiz de Fora-MG. 

Ao Dr. Edson Clemente dos Santos, ficam as 
homenagens sinceras de reconhecimento pelo seu 
trabalho e pela sua inesquecível figura humana, 
um exemplo a ser seguido por todos n6s da Revista 
do ILCT, da Chefia, funcionários, alunos, ex-alu
nos e amigos do Instituto de LaticÚlios Cândido 
Toste, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais e da Associação dos Ex-Alunos do 
ILCT. 

"O valor de quem parte, mede-se pela saudade 
que deixa em quem fica0" 
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ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO GADO TROPICAL BRASILEIRO 
*GTB* 

Produtividade leiteira: alguns problemas estruturais. 

Os produtores de leite, no Brasil, defrontam-se 
com os seguintes problemas: 

1 - Lei dos rendimentos decrescentes da terra; 
2- Teorema básico da genética de populações; 
3- Melhoramento do meio ambiente; 
4- Conhecimentos específicos sobre a espécie 

bovina. 
5- Outros problemas, principalmente relacio

nados com o Cooperativismo. 
Os desafios, acima, não podem ser enfrentados 

isoladamente, do contrário surtirão efeitos per
versos para os próprios produtores, para a indús
tria intermediadora e, em conseqüência, para os 
consumidores. 

A Lei dos rendimentos decrescentes da terra 
diz que maiores produtividades somente são pos
síveis a custos crescentes, uma vez que os insumos 
modernos aumentam de preço e a produtividade 
dos rebanhos permanece estável, em decorrência 
do segundo item ou seja do Teorema básico da 
genética de populações. 

O Teorema básico da genética de populações 
diz o seguinte: "numa população que se reproduz 
ao acaso, as freqüências relativas dos alelos per
manecem .  constantes, através das gerações, desde 
que não ocorram mutações, migrações ou forças 
�eletivas. O Teorema é a base de toda a genética 
moderna das populações e da teoria da evolução. É 
demonstrável matematicamente e aceito, pela co
munidade científica, desde 1 908, estabelecido que 
foi,  independentemente, na Inglaterra, nos Esta
dos Unidos e na Alemanha. 

Como se sabe, as forças seletivas podem ocor
rer na natureza de duas maneiras: através da sele
ção natural e pela ação artificial, quando esta é 
executada pelo homem, com o objetivo de obter 
resultados os mais diversos, os quais, todavia, lhes 
interessa. No caso específico da prodl,lção de leite, 
a seleção, para surtir efeitos econômicos, terá que 
ser realizada pela mensuração do leite produzido 
pelas vacas leiteiras, em cada ordem de lactação e 
durante sua vida produtiva. E§se procedimento 
tecnológico permite a SELEÇAO das vacas que 
produzem mais leite, afastando da reprodução as 
improdutivas e permitindo que as melhores pos
sam ter seus descendentes incorporados à reprodu
ção, para a busca da produtividade. Esse compor
tamento, metódico, progressivo e contínuo, para 
surtir efeito, deve ser realizado dentro das Fazen
das produtoras de leite, como pesquisa operacional 
e deve abranger uma população animal, que per
mita a migração gênica, dos rebanhos pesquisaóos 
e selecionados geneticamente, para os rebanhos 
multiplicadores e dessas duas categorias, para os 

Vicente de Paula Mendes Peloso.(*) 

rebanhos comerciais. A esse procedimento, que 
necessita de organização e métodos, chama-se de 
melhoramento genético, uma vez que envolve for
ças seletivas, na atividade zootécnica - produção 
de leite - através da qual o produtor explora seus 
animais. 

O Brasil está na contra-mão do progresso ge
nético necessário à produtividade leiteira, uma vez 
que, apenas uma minoria dos rebanhos (0,01 %) 
tem Controle Leiteiro e, dentro desses rebanhos 
muitas matrizes não são avaliadas, por razões co
merciais. 

Pesquisas têm revelado que cerca de 75% da 
variação, observada na produção de leite, é conse
qüência dos fatores de meio ambiente: sanitários 
(cerca de 25%); climatológicos, como ano e esta
ções do �no (cerca de 1 50/-); nutricionais (cerca de 
35%).  Os fatores genéticos, representados pela 
herança, somam aproximadamente 25 % e, seus 
desempenhos relacionados com a eficiência repro
dutiva e a produtividade, dependem da influência 
recíproca (interação) com os fatores do meio am
biente acima referenciados. Este é um dos grandes 
problemas a ser enfrentado, no Brasil Tropical. 
Pelo menos devemos fazer esforços cooperativos 
(entre empresas) para que possamos obter, dentro 
do prazo de tempo razoável, permitido pelo inter
valo entre gerações (4 anos) e num espaço de 30 a 
45 anos, a necessária migração gênica e diminui
ção do rebanho ordenhado, em torno de 30%. Esse 
Modelo, consubstanciado na diminuição do reba
nho ordenhado com aumento progressivo da pro
dutividade, está em uso nos países desenvolvidos e 
industrializados, como solução mais adequada 
para resolver os problemas do produtor, da indús
tria e do consumidor, sob os pontos de vista eco
nômicos, 8pçiais e, naturalmente, da nutrição hu-

. mana·. l 

O melhoramento genético do gado que produz 
leite para as nossas mesas (maioria absoluta de va
cas mestiças e cruzadas) é uma proposição que 
precisa ser demonstrada, todavia revelada na fonte 
de produção. A demonstração prática dessa tese 
necessita de apoios políticos, econômicos e so
ciais, envolvendo problemas multifatoriais, intra e 
extra Fazendas de Produção de Leite. 

A Seleção que deve interessar, mais de perto, 
aos bovinos de leite e que está relacionada direta
mente com o aumento sucessivo da produtividade, 
em mais de 90% da herança, é a fenotípica-fisio
lógica, ou seja, a capacidade fisiogenética da ma
triz, em produzir mais ou menos leite, em função 
dos genes aditivos provenientes dos ascendentes, e 
também em decorrência da ação do meio ambien-

(*) MM. Veterinário e Zootecnlsta. Fundador e Presidente da Associação de Criadores do Gado Tropical Brasileiro. *GTB* 
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te. Como no meio tropical brasileiro há grandes 
variações de produção entre vacas e entre reba
nhos, a Seleção fisiogenética, através do Controle 
Leiteiro, toma-se efetiva, desde que grandes po
pulações sejam pesquisadas, em muitas Fazendas 
brasileiras. Esse procedimento pode ser realizado 
sem grandes investimentos, basta pesar o leite de 
todas as vacas do rebanho, uma vez por mês, atra
vés de processos tecnológicos pré-estabelecidos, 
avaliar os resultados, sob o ponto de vista biomé
trico, para confirmá-los e, diante dos resultados, 
orientar os acasalamentos e cruzamentos, abolindo 
a reprodução do acaso, a fim de se obter animais 
(rebanhos) mais produtivos. 

"O Controle Leiteiro é o instrumento básico 
de aumento produtividade. Ele indica os melhores 
patrimônios genéticos e aponta falhas de manejo e 
alimentação que, normalmente, passam desperce
bidas. O Controle Leiteiro, acompanhado de pro
grama de Seleção, trará como resultado direto, o 
Melhoramento do patrimônio genético dos reba
nhos, seja ele "puro de origem" ,  "puro por cru
za" ou mesmo "mestiço" . Esse ponto de vista téc
nico é importante, uma vez que a maioria dos 
criadores, e, alguns técnicos não afeitos ao pro
blema biológico da genética de populações e do 
fenômeno da hereditariedade, acreditam que os 
representantes de bovinos considerados conceitua
damente "puros" não precisam passar pela prova 
zootécnica do Controle Leiteiro e que os animais 
mestiços ou cruzados não merecem passar pelo 
trabalho de melhoramento genético. Ora, como 
vimos, pelo próprio enunciado do Teorema Geral 
da Genética de Populações, a questão da "raça 
pura" toma-se insustentável, uma vez que os re
banhos podem ser melhorados metódica e pro
gressivamente, qualquer que seja sua situação zo
ogenética. Basta afastar o caráter aleatório da re
produção, fazendo os animais se reproduzirem 

Produção leiteira atual 

(vacas ordenhadas) 

16/17  milhões 
10/12 milhões 

Média por vaca e 
por lactação 

(litros) 

750 

com maior freqüência quando apresentarem maior 
produtividde, cujo fulcro da questão científica en
contra-se nos resultados do Controle Leiteiro e 
não nos achismos e empirismos, muito comuns no 
nosso meio rural. 

Uma conseqüência, bastante perversa, da não 
adoção do Controle Leiteiro, não permitindo a 
S eleção fenotípica e fisiológica do nosso rebanho 
leiteiro, diz respeito à Lei dos rendimentos des
crescentes da terra, comentado no início dessas 
considerações. Para produzirmos mais leite, lan
çamos mão de maior número de vacas ordenhadas, 
evidentemente não selecionadas para as nossas 
condições de país tropical. A produtividade de re
banho, continua a mesma, historicamente em tor
no de 750 litros vaca/ano, como provam as esta
tísticas do setor. Essa situação, anti-modelar, que 
ocorre no Brasil atual, em termos de produção de 
alimento protéico devido à nossa 'população, não 
pode continuar, devendo, a nosso ver, seguir o 
exemplo dos. países que, há muitos anos estão di
minuindo seus rebanhos leiteiros e aumentando a 
eficiência reprodutiva e a produtividade. Estão 
nessa linha de desenvolvimento social e econômi
co, a maioria dos países componentes da Comuni
dade Econômica Européia, os Estados Unidos, o 
Canadá, a África do Sul, a Australia e muitos outros. 

O Brasil precisa, urgentemente entrar na era da 
modernidade, com relação à produção de leite, 
diminuindo seu rebanho e aumentando a produti
vidade. Esse objetivo não pode ser reproduzido 
por imitação (importação de pesquisas e de repro
dutores) . 

Somente a massificação do Controle Leiteiro, 
seguido de avaliação biométrica dos resultados, 
poderá conduzir a pecuária leiteira brasileira para 
o caminho da produtividade. 

A equação do problema resume-se no seguinte 
aspecto sócio-econômico: 

Produção de leite 
por ano 

(bilhões de l.) 

12/ 1 3  

Consumo médio 
aparente (pop.) 

(gramas por dia) 

90 gramas 

Proposta da GTB para solução do problema a médio e longo prazos 

10/12 milhões 2.700/3.000 

É preciso levar em consideração que a popula
ção brasileira no ano 2.000, será de, aproximada
mente, 1 80 milhões de pessoas e no ano 2.025 essa 
população passará para cerca de 246 milhões (IB 
G E). A té o ano 2.000 a demanda para o consumo 
de leite será de 30 a 33 biihões de litros de leite, 
tendo em vista "a retomada do crescimento eco
nômico do Brasil a taxas compatíveis com a ne
cessidade de geração de empregos e de uma poIfti
ca de maior participação dos salários na renda na-

(1 ) Fonte: Jornal do Brasil. 3 1 .05.88 

27/33 1 80 gramas 

cional" . O horizonte é antevisto por um dos 
maiores especialistas em questões agrícolas do 
país, o economista Fernando Homem de Mello, da 
Universidade de São Paulo, em trabalho prepara
do para o Programa das Nações Unidas e Desen
volvimento (PNUD), entidade vinculada à Orga
nização das Nações Unidas (ONU) 1 

Os produtores de leite, no Brasil, precisam, a 
exemplo do que ocorre nos países organizados es
truturalmente para o setor leiteiro, se associarem 
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em tomo de objetivos comuns, para a busca per
manente da produtividade. Isso é possível em de
corrência do desenvolvmento da ciência e da tec
nologia gerada no territ6rio nacional. Não faz 
sentido não adotar tais tecnologias as quais estão 
custando milhares de cruzeiros para serem gera
das. O Controle Leiteiro, seguido de avaliação da 
produtividade dos rebanhos, é tecnologia de baixo 
custo operacional para o Produtor de Leite que, 
infelizmente, por desconhecimentos específicos 
sobre a espécie bovina e o relacionamento íntimo 
de seus rebanhos com o ambiente tropical brasi
leiro, permite que a reprodução se realize ao aca
so, isto é, sem o direcionamento apontado pelo 
Controle Leiteiro e, assim sendl), a produtividade 
leiteira, a nível nacional, permanece inalterável, 
de geração para geração animEu, de ano para ano 
ou historicamente. 

O melhoramento do meio ambiente decorre, 
em grande parte, pela adoção do Controle Leiteiro 
que, conforme dissemos, aponta falhas de geren
ciamento (comumente conhecido como manejo) 
dos rebanhos. 

O conhecimento da interação entre fatores 
produtivos (herança genética e ambiente que en
volve os rebanhos leiteiros) deve ser levado, 
mensalmente, quando da execução do Controle 
Leiteiro, ao,;; í:'rodutores de leite, a fim de afastar 
concepções equivocadas a respeito de como con
seguir a produtividade leiteira. Qualquer que seja 
a nossa intenção de melhorar a herança genética e 
o meio ambiente sem adoção da tecnologia do 
Controle Leiteiro, estaremos sujeitos, inexora
velmente, a cair nos rendimentos decrescentes da 
terra, não atentando para o teorema básico da ge
nética de populações. 

Verifica-se, do exposto, que o nosso problema 
estrutural para resolver a produtividade leiteira, é 
mais do que sério, mas não é impossível. Fica evi
dente que a equação do problema é fácil de seres
tabelecida, e consequentemente resolvida, pois 
temos excelentes técnicos, tanto na área da pes
quisa, quanto na extensão e ensino, assim como 
o rebanho que precisa de atendimento tecnol6gico. 
Todavia, o meio ambiente extravasa as fronteiras 
das Fazendas produtoras de leite, envolvendo de
cisões políticas Municipais, Estaduais e da área 
Federal. Os produtores de leite estão a espera dessa 
política desde Brasil Colônia, e, já não é possível 
ofertar apenas 90 gramas de leite, por dia, à np�sa 
população, principalmente de crianças, nutrizes e 
de idade avançada. Algo precisa ser feito, para 
arrancar o setor da baixa produtividade, histori
camente verificada no Brasil. 

O que fazer, então? 

Muitas providências estão sendo realizadas, 
pelos Governos Estaduais e Federal, principal
mente nos campos do ensino, da pesquisa e da ex
tensão. Mas a evidência estatística da média de 
"produtividade", em torno de 750 litros/vaca/or
denhada/ano, e, em conseqüência, a necessidade 
de aumentarmos o rebanho, para satisfazermos a 
�aiores produções sem atentarmos para a produti
VIdade, não nos parece atitude sensata, para viabi
lizarmos a s6cio-economia do setor. 1 

Deixarmos que a grande maioria dos podutores 

de leite resolvam por si mesmos os problemas de 
melhoramento genético e do meio ambiente, sem a 
inteveniência de outros setores, necessários ao 
desenvolvimento, é o mesmo que tentarmos resol
ver um� equação matem�tica, sem apresentação 
dos deVIdos dados numérICOS. Portanto não ha
verá desenvolvimento tecnol6gico do set�r, visan
do a busca da produtividade, se não houver cola
boração entre empresas. Os pr6prios podutores de 
leite devem fazer parte, com suas pequenas em
presas de produção (não importa o tamanho dessas 
em�resas) no sentido. de viabilizarem populações 
bovmas cada vez maIores em pesquisa operacio
na�, d�ntro de suas f�endas, para obtenção de 
ammaIS cada vez maIS produtivos, e, paralela
mente, a eliminação, para corte, dos improduti
vos,�evitando-se que se reproduzam. 

E sabido que na Europa, nos Estados Unidos 
no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, en: 
fim, nos países desenvolvidos e industrializados, 
em termos de pecuária de leite, os diversos setores 
da economia procuram colaboração tecnol6gica 
entre si, visando o aperfeiçoamento do processo 
produtivo e manutenção adequada dos setores de 
pr?dução, intermediação e consumo. Desequilí
b,rIOS nesses três segmentos são evidentes, no Bra
sIl, e, em .grande parte são, também, responsáveis 
pelo caSUlsmo em que se encontra a pecuária de 
leite, no nosso país. 

Para produzirmos mais leite e derivados, pre
cisamo� das indústrias de laticínios, contudo, para 
prod!-",zIrmos apena� o leite (matéria prima) eco
nomIcamente, preCIsamos dos produtores e esses 
da tecnologia gerada pela rede de pesquisa nacio
nal. Os três segmentos devem se unir a outras enti
dades com um único objetivo: produzir mais leite 
com menor número de vacas ordenhadas, sempre à 
procura de animais mais produtivos, conforme 
estabelecido neste singelo documento. 

Empresas de Pesquisa Agropecuária, de Ex
te�são, Indústria de Laticínios, Serviços Munici
paIS, Bancos Federais� Municipais e de Desenvol
vimento, Secretarias de Agricultura e outras enti
dades, precisam se reunir, em orientação tecnol6-
gica uniforme (conforme aconteceu na Europa, há 
cerca de 90 anos atrás), no sentido da assistência ao 
Sistema de melhoramento genético e do meio am
biente, p�a o gado leiteiro brasileiro, que está se 
reproduzmdo e produzindo em condições anti
econômicas para a maioria dos produtores de 
leite. 

O papel das Cooperativas de Produtores de 
Leite deverá ser fortalecido como ponto de apoio 
de Projetos Municipais de Melhoramento do Gado 
Leiteiro, visando a assistência técnica integral (nos 
fatores gen�ticos e do meio ambiente) aos produ
tores de lel�e, . tend9 como fulcro tecnol6gico, o 
Controle LeIteIrO. E claro que as Cooperativas de 
Produtores de Leite, na sua grande maioria, dei
xam de viabilizar o retomo de conhecimentos aos 
produtores de leite, ficando apenas no recebi
mento e distruibição do leite por falta de recursos 
financeiros e tecnol6gicos, para tanto. Assim sen
do, as Cooperativas de Produtores de Leite têm 
como os pr6prios produtores de leite, enorme ca: 
rência no que se refere à assistência técnica e 
quando esta existe, limita-se apenas a um s�g: 
mento, ou no máximo dob (defesa sanitária e nu
trição). Fica faltando algo mais relacionado com a 

Rev. Inst. Latic. Cândido Tostes, 46(276-278): 40-43, 1 99 1  Pág. 43 

reprodução orientada (herança genética) ou esco
lha dos reprodutores (machos e, fêmeas) com base 
na avaliação da produtividade leiteira (C�mtrole 
Leiteiro) e a assistência no que tange à cliniatolo
gia. Esse conjunto é que deve ser repassado para os 
produtores de leite, com a interveniência de uma 
Associação, como processo complementar de di
fusão e adoção de tecnologia. 

O potencial genético e a capacidade de adapta
çãodos rebanhos retratam o desempenho (eficiên
cia reprodutiva e produtividade) dos animais - nos 
diversos ambientes brasileiros. Mas, essa integra
ção gen6tipo-ambiência, precisa ser avaliada e 
mais do que isso, confirmada por processos bio
métricos. Essa avaliação tem no Controle Leiteiro, 
a base biol6gica e estatística para a solução do 
problema da produtividade. 

Um Conselho Municipal, com regras de fun
cionamento, gerido por técnicos e produtores de 
leite, com apoio administrativo das Associações de 
Criadores e demais entidades Municipais, Estaduais 
e Federais, viabilizaria o Controle Leiteiro e os 
ajustes necessários do meio ambiente, apontados 
pela tecnologia da avaliação leiteira. 

É preciso dar passos mais largos em termos de 
transferência e adoção de tecnologia a nível de 
produtor de leite, o qual se sente bastante preso 
a seus pr6prios conhecimentos, com multiplica
ções de crendices biol6gicas e eternas incertezas 
quanto ao horizonte da pecuária leiteira. A indu
ção do processo produtivo, via Controle Leiteiro 
ainda não chegou ao setor primário de produção 
de leite de modo massificado, onde o casuismo é a 
tônica nas fazendas brasileiras, resultante de polí
tica instável, sem previsão de produtividade para o 
futuro, portanto, sujeita aos mais variáveis absur
dos econômicos, a ponto de precisarmos aumentar 
o rebanho ordenhado para a busca de maior pro
dução de um alimento que jamais atendeu às ne
cessidades nutricionais devidas à nossa população. 
Políticas implementadas de importação reduziram 
e ainda reduzem cada vez mais o grau de incerteza 
para o setor, onde se encontram pequenos e mé
dios produtores que não podem comprar, da inicia
tiva privada, a tecnologia necessária para aumen
tar a produtividade de seu rebanho. 

Programa Nacional de melhoramento da pro
dução e da produtividade leiteira, com rede de in-

(1 ) Fonte: Globo Rural E conomIa, maio de 1 99 1  

fluência a níveis estaduais (Projetos) e decisões 
hierárquicas para os municípios (Subprojetos) são 
imprescindíveis não somente para o atingimento 
adequado ao setor primário de produção se não, 
fi1mbém, aos setors secundários, principalmente 
Cooperativas de Produtores e grandes empresas de 
laticínios e setores terciários. 

A diminuição do rebanho ordenhado, com 
maiores índices de produtividade, pela Seleção 
Fisiogenética dos mais aptos, conforme ocorre de 
maneira modelar, nos países desenvolvidos e in
dustrializados, é uma forma de enfrentar as pres
sões do complexo oligop6lio-monop6lio, presente 
em feição incidiosa e perversa, nas principais ba
cias leiteiras. 

Como compradores de insumos modernos, in
clusive reprodutores, os produtores de leite não 
sabem o que estão adquirindo e muito menos o que 
esses animais podem fazer para o aumento da pro
dutividade de seus rebanhos. Os setores que lhes 
vendem outros insumos são oligopolizados, e, o 
produtor, como vendedor de leite, enfrenta o mo
nop6lio das Cooperativas locais, subsidiárias das 
Cooperativas Centrais ou de grandes empresas de 
laticínios, todas descompromissadas formalmente 
e despreparadas tecnicamente, para prestarem as
sistência integral a seus fornecedores de matéria 
prima, nos fatores de herança (genética) e de meio 
ambiente. 

Afinal, dos 1 3  bi1hões de litros de leite, produ
zidos anualmente, no Brasil, por 1 7  milhões de 
vacas ordenhadas (média de ' 764 litros/vaca/ano), 
apenas 5,6 bilhões de litros, são vendidos "in na
tura", e, o restante, 7,4 bilhões de litros é trans
formado em produtos industrializados, "vendidos 
com margens altas de lucros e sem nenhum controle 
de preços, ao contrário do leite in natura, alvo 
permanente, nos últimos 45 anos, dos tabela
memtos do governo." 1 

Finalizando, fica a nossa sugestão. Quem sabe 
poder-se-ia introduzir, no Brasil, o Modelo Au
tosustentado de melhoramento genético do reba
nho leiteiro, com parte dos tributos pagos aos go
vernos, no envolvimento da industrialização do 
leite? Para tanto, há necessidade de decisão políti
ca e econômica, a fim de atingirmos a necessária 
dimensão social, através da modernidade 
do setor. 

1 
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GRUPO DANILAC, HÁ MAIS DE TRINTA ANOS 
AJUDANDO A TRANSFORMAR LEITE EM ALIMENTO 

NAS MAIS DIVERSAS FORMAS 

O FUNDADOR 

Para falannos sobre a atividade do Grupo Da
nilac, muito ligada ao Meio Laticinista, é necessá
rio contannos um pouco da Hist6ria de seu funda
dor, Willy Ove Lehmann Andersen, nascido na 
Dinamarca. Cursou a Faculdade de Ciências Eco
nômicas e Administração de Copenhague, for
mando-se em 1952. Chegou ao Brasil em 1955 
como Secretário Executivo da Câmara de Comér
cio Dinamarquês - Brasileira em São Paulo. A tra
vés de seus contatos com Empresas Dinamarque
sas vislumbrou a possibilidade de representar al
gumas delas no Brasil, e assim nasceu a DANI
LAC. 

DANILAC: PIONEIRISMO NO 
ATENDIMENTO AOS LA TICINIST AS 

Inicialmente a DANILAC comercializava 
Coalho, Parafma, Corante, Culturas Lácteas, etc, 
importadas da Dinamarca. A DANILAC corria 
por fora em um Mercado bastante concorrido e 
encontrou como caminho para incrementar suas 
atividades a importação direta em nome dos 
Clientes, o que tornou seus preços mais competiti
vos e garantiu maior segurança de fornecimento. 

Com esse primeiro elenco de produtos a Em
presa conquistou a confiança no meio laticinista 
e identificou a necessidade desse mercado de equi
par-se e modernizar-se. 

Gozando de um 6timo prestígio junto as então 
Representadas, a DANILAC avançou em suas ati
vidades e passou a representar importantes Em
presas Dinamarquesas de Equipamentos para Lati
cínios. 

Com o aumento nas dificuldades de importa
ção e o início da concorrência de fabricantes na
cionais, a DANILAC aplicou parte de seus recur
sos em atividades produtivas tornando-se em 1966 
s6cia da Indústria Mecânia INOXIL. 

INOXIL: UMA HISTÓRIA DE SUCESSO 

A INOXIL inicialmente fornecia componentes 
para as instalações que a DANILAC importava. 
Porém com a acirrada concorrência de fabricantes 
de equipamentos que se instalaram no País a 
INOXIL concluiu que o caminho seria ampliar sua 
linha de Produtos ofertados e assinou contrato 
para licença de fabricação com a A/S PAASCH E 
SILKBORG da Dinamarca. Esse contrato foi 
bastante importante para solidificar a posição da 
INOXIL no Mercado, já que ela passou a ter 
acesso à tecnologia do fabricante de um tradicio
nal País Laticinista. A INOXIL passou a fabricar 
uma vasta linha de Equipamentos para Laticfuios: 
Fermenteiras, Instalações de Desodorização, 

Bombas Centrífugas, Batedeiras de Manteiga, 
Prensas Pneumáticas Verticais, Tanques de Fabri
cação com Movimento- Girat6rio, Painéis para 
Comando Eletrônico da Pasteurização, Silos Ver
ticais, Válvulas de Comando Pneumático, Fonnas 
p/ Queijos, Tanques para Tratamento de Creme 
com Agitação Dupla Invertida, etc. 

Diversificando ainda mais sua Linha de Equi
pamentos, ela passou a fabricar também Troca
dores de Calor a Placas, anteriormente importados 
da Dinamarca. 

Em face da crescente demanda dos Equipa
mentos, INOXIL para Laticínios de Pequeno, Mé
dio e Grande Portes, teve que ampliar e melhorar 
sua área produtiva. Assim em 1986 mudou para 
sua nova Fábrica de 10.000 m2 construídos numa 
área de 25.000 m2, para produzir Silos de até 
200.000 litros. 

Constantemente solicitada por Produtores de 
Leite interessados em assumir o beneficiamento de 
seu produto, a INOXIL desenvolveu a chamada 
Mini - Usina que permite a Recepção, Pasteuriza
ção e Envase do Leite em Circuito Fechado . Já 
instalou diversas dessas Mini Usinas em diferentes 
pontos do Brasil, possilibitando o Beneficiamento 
do Leite em pequena escala dentro de condições 
ideais. Para aqueles interessados em fabricar 
Queijo em pequena escala, a INOXIL desenvolveu 
o Tanque Queijeiro Queijodan. 

O mais novo l!U.lçamento para o Produtor de 
Leite é o Tanque Resfriador de Leite com Expan
são Direta. 

Para deflagrar o Projeto "Leite Frio" ,  a INO
XIL foi buscar a tecnologia da Líder Mundial em 
Tanque de Resfriamento para Leite, a PACKO 
INOX NV, Empresa Européia que existe desde 
1900 e que se especializou na fabricação desse tipo 
de equipamento. 

Os Tanques Resfriadores de Leite da INOXIL, 
totalmente construídos em aço inoxidável, incor
poram uma Unidade de Frio Compacta e tem ca
pacidade de 300 a 5.000 litros. A grande inovação 
desse Tanque é seu revolucionário Evaporador 
que aliado ao exclusivo formato horizontal "meia 
cana" proporciona um resfriamento mais rápido, 
uma agitação mais eficiente e maior facilidade de 
limpeza. 

Como vimos a INOXIL trilhou um caminho 
de parceria com o Meio Laticinista e pretende 
continuar servindo-o com o prestígio que lhe é pe
culiar. 

INOXIL S/A: Av. Atalaia do Norte, 1 .050 
Jardim Cumbica 
07240 - GUARULHOS -SP 
Fone: (0 1 1) 9 12-7866 
Fax: (01 1) 9 12-5525 
Telex: 1 160 145 / 1 1 60 146 
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DANFLOW: 
SEGUINDO OS PASSOS DA INOXIL 

Com o aumento crescente dos Pepidos de Co
nexões, a INOXIL viu-se obrigada a desvincular 
um de seus setores transformando-o em uma Fá
brica independente. Assim nascia a pANFLOW 
em 1987. 

A DANFLOW fabrica uma Linha Completa 
de Conexões em aço inox: Curvas, Tees, Machos, 
Niples, Porcas, Válvulas, Registro.s,.etc. Todas nas 
diferentes dimensões e normas eXIgIdas pelo Mer
cado. A Linha de Produção conta com Tomos 
Computadorizados que executam diferentes tiI?os 
de peças com precisão e rapidez. Comprometida 
com a filosofia do Grupo na qualidade de seus 
produtos, a DANFLOW ratificou contrato de 
transferência de tecnologia com KM - SKIVE, 
Dinamarca, para fabricar Curvas seguind? ur;n 
processo exclusivo que garante espe�ras IgUruS 
nos lados interno e externo. Isso sIgmfica Curvas 
com maior resistência e precisão. 

A DANFLOW mantém um rigoroso controle 
de qualidade de suas Conexões além de estoque 
permanente para reposição. 

Seguindo os passos da INOXIL, a DANFLOW 
já conquistou o devido respeito junto ao Meio La
ticinista, exportando inclusive para o Mercado su
per exigente dos E. U.A. 

DANFLOW S/A: Av. Atalaia do Norte, 1 .050 
Bloco 3 - Jardim Cumbica 
07240 - GUARULHOS -SP 
Fone: (01 1) 9 12-8413 
Fax: (01 1) 912-9087 
Telex: 1 1 60145 / 1 1 60 146 

DANFRIO: INOVANDO COM UNIDADES 
RESFRIADORAS COMPACTAS 

A DANFRIO iniciou suas atividades em 1 973 
em Diadema-SP, inicialmente com o Nome de 
GRAM 00 BRASIL S/A. 

Nessa época a Gram da Dinamarca,.detinha a 
maioria das ações e trouxe para o Brasil, com as 
devidas adaptações, sua tradicional e �onceituada 
Linha de Equipamentos �� Refrigeração: Em 
1984 o Grupo Danilac adqumu o controle aCIoná
rio da Empresa que passou então a se chamar 
DANFRIO. 

Utilizando aparatos modernos de fabricação, 
tecnologia e experiência adquiridas, a DANFRIO 
impulsionou suas atividades fabricando Conden
sadores Evaporativos, Condensadores e Trocado
res de Calor Multitubular, Serpentinas para Acu
mulação de Gelo, Unidades Co�pa�tas de Refri
geração Evaporadores e CaldeIrarIa em geral, 
Compo�entes para. S istema de Resfri�e�to e 
Aquecimento, EqUIpamentos para Fabncaçao de 
Gelo, Processamento, Armazenamento e Conser
vação de Sorvete, etc. 

No início de 1991  a DANFRIO surpreendeu o 
Mercado lançando a p'rimeira Unidade Resfriadora 
de Líquidos do BrasIl equipada com Evaporador e 
Condensador a Placas. Junto a um profundo e in
tenso trabalho de desenvolvimento, o nosso Equi
pamento, com capicidade de 5 a 100 tr., incorpora 

uma série de vantagens: 
- Trocadores de Calor que ocupam 1/10 do es

' paço dos convencionais 
- Tamanho e Carga de Gás reduzidos em rela

ção à capacidade frigorífica. 
- Baixa tendência ao Congelamento nos Eva

poradores e de incrustação nos Trocadores. 
Dada a qualidade de seus equipamentos, a 

DANFRIO tem boa penetração no Mercado Ex
terno, já havendo exportado para 9 Chile, U:ru
guai, Iraque, Paraguai, Argentina e Africa. ' 

DANFRIO S/A: Av. Prestes Maia, 550 
09930 - DIADEMA-SP 
Fone: (01 1) 445-3555 
Fax: (01 1) 445-29 1 7  
Telex: 1 144367 

COALHOBRÁS: FABRICANDO TRADIÇÃO 

Com o crescente envolvimento do Grupo Da
nilac em atividades produtivas, a aquisição de uma 
Fábrica de Coalho em 198 1 ,  foi um desfecho na
tural. Valendo-se de sua experiência de Mercado 
apoiada no desenvolviplento técnico de seu pro
duto, a COALHOBRAS passou a fabricar e co
mercializar o tradicional Coalho Danilac, além de 
revender Cerezina, Corante e Fermentos Lácteos 
importados. 

Preocupada em oferecer um produto de quali
dade a COALHOBRÁS não mediu esforços para 
modernizar sua fábrica. Inaugurando recente
mente uma nova Linha de Produção, que duplicou 
a capacidade de fabricação da Empresa. Ciente de 
sua responsabilidade em oferecer um produto puro 
e concentrado, a COALHOBRÁS produz o Coa
lho Danilac estritamente com abomasso bovino. 

Para implementar o rigoroso controle de qua
lidade desde o início, a COALHOBRÁS montou 
um moderno laborat6rio que garante o pidrão 
uniforme de matéria prima e produto fmal, ponto 
de honra da Empresa. Além de sua uniformida<;le, 
o Coalho Danilac tem mostrado sua força supenor 
em testes de laborat6rio quando comparado com 
similares concorrentes. 

A COALHOBRÁS conquistou importantes 
e fiéis Clientes no Mercado de Fabricação de 
Queijos, o que atesta a qualid.ade de seu prod;tf? 

O Coalho Danilac é fabncado e comerCIalIZa
do em embalagens industriais e embalagem para 
pequenos usuários. 

A COALHO BRÁS vem se destacando com 
competência na responsabilidade de fabricar a tra
dição que virou marca: COALHO DANILAC. 

COALHOBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS QUíMICOS LIDA 

Av. Jatobá, 468 
Vila Veloso 
06300 - CARAPICUIBA -SP 
Fone: (01 1) 727-3470 
Fax: (01 1) 727-3665 

GERMANTOWN: VIABIL]ZANDO 
A DIVERSIFICAÇAO 

Visando complementar sua Linha de Produtos 
para o Mercado afim, o Grupo Danilac fornecendo 
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quipamentos e insumos, dá o passo para a integra
ção, associando-se a uma tradicional Empresa 
Americana para fabricar no Brasil Aditivos Esta
bilizantes, Emulsificantes e Espessantes. 

Assim foi fundada em 1982 a GERMAN
TOWN do Brasil que fabrica Produtos Combina
dos, Estabilizantes e ESpessantes para aplicação 
em Produtos Lácteos. Esses aditivos são aplicados 
para promover uma interação coloidal entre gor
duras, proteínas, carbohidratos e água, visando 
controlar a: umidade, incrementar a viscosidade, 
conceder estabilidade· no congelamento e descon
gelamento, realçar o sabor e as características 
sensoriais' para degustação e, . retardar a sinerese. 

Para desenvolver suas formlllações específicas, 
a GERMANTOWN conta com o apoio de uma 
planta piloto que reproduz as vmas formas de 
processamento dos produtos lácteos. Assim sendo 
é possível averiguar qual o aditivo estabilizante 
que tem melhor perfomance em determinadas 

condições de trabalho e formulações. 
A unidade & mistura da GERMANTOWN 

está localimda em CARAPICUIBA, mas em face 
da expansão da Empresa, uma nova área já foi 
comprada em DIADEMA onde irá se constmir a 
nova Fábrica da GERMANTOWN. 

A GERMANTOWN está pronta para prestar 
orientação aqueles Laticinistas que têm interesse 
em diversificar sua Linha de Produtos ou melho
rar as condições de estabilização de produtos já em 
Linha. . 

GERMANTOWN DO BRASIL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA 

Av. latoM 468 
Vila Veloso 
06300- CARAPICUlBA-SP 
Fone: (01 1) 727-3925 
Fax: (01 1) 727- 1558 
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Há 1 6  anos ,a EmpreSa de Pes- .' 

quisa Agropecuária de Minas Ge.- · 

rais - EPAM IG realiza trabalh�s 

cientlficos envolvendo os m�i�: 

diversos produtos de interesse �e .. 
Minas Gerais nas áreas v!!getal, ' 

animal, agroindustri�1 e �de' 'recu r:� 

sos naturais, melhorando sistemas 

de produção e permitindo o áli- . 

mento da oferta de alimentos. 
A pesquisa e o ensino nã área 

de laticCnios é 
uma das ações 
prioritárias da 
EPAM IG, atra-

vés da tradição e experiênc.ia de- 54. anos do seu Centro de Pesquisa e Ensino/l nstituto de Latid-

nios Cândido Tostes - CEPE/I  LCT. . 
A indústria brasileira emprega, hoje, tecnologias desenvolvidas pela EPA M I G  em dlver� 

sos campos, como industrialização do leite, fabricação de queijos e outros deriva�os, .contro�e 

de qualidade, produção de doce de leite, aproveitamento e economia d� energl� , produçao 

e sanidade animal, desenvolvimento de novos produtos e de alimentos de carater social. 
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REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES (*) 

(i) A revista do Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes (REVILCT) publicada em Juiz de Fora 
apresenta-se no tamanho de 230 mm por 160 mm 
e é 6rgão do Centro de Pesquisa e Ensino do Ins
tituto de Laticínios Cândido Tostes da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais A RE
VILCT destina-se a publicação de trabalhos origi
nais de pesquisa e a veiculação de informações de 
interesse relevante para o setor de leite e produtos 
derivados. A critério da Coordenação Editorial 
poderão ser abertas exceções: a REVILCT poderá 
veicular artigos de revisão bibliográfica e notícias 
de interesse geral. 

(ii) Aos autores poderá ser solicitada a provisão 
institucional de recursos financeiros para publica
ção de trabalhós originais e impressão de separa
tas, de acordo com a disponibilidade de cobertura 
financeira da REVILCT no período em questão. 
Neste caso a REVILCT poderá orientar os pro
fessores e pesquisadores na procura institucional 
de apoio financeiro como por exemplo para pa
gamento de fotolitos a cores. 

(iii) Os artigos devem ser redigidos em portu
guês. Os autores devem apresentar o trabalho in
cluindo título e resumo redigidos em português e 
em inglês. A bibliografia e as normas comple
mentares de citação devem estar de acordo com 
a última publicação revista da Associação Brasi
leira de Normas Técnicas - ABNT (NB-66 revisa
da). Dar-se-á preferência à forma sem destaque, 
onde o nome dos autores são escritos com apenas 
as primeiras letras maiúsculas. 

(iv) Os manuscitos, em c6pias originais, devem 
ser enviados datilogrados em pafel branco, ofício 
lI, 2 1 6mm x 330mm de 75 g m reservando-se as 
seguintes marginações: 1 .  margem esquerda de 
40mm, 2. margem direita de 25mm, 3. margem 
superior de 25mm, 4. margem inferior de 25mm. 
Os manuscritos devem ser datilografados em espa
ço duplo em páginas de aproximadamente 30 li
nhas (no máximo 34 linhas e 80 espaços ou carac
teres por linha). A Coordenação Editorial poderá 
fazer alterações de pequeno porte aos manuscritos. 
As alterações de grande porte serão sugeridas aos 
autores juntamente com a devolução dos manus
critos a serem reajustados. As correções e os acrés
cimos encaminhados pelos autores ap6s protocolo 
de registro da entrada dos manuscritos, poderão 
ser recusados a critério da Coordenação Editorial. 

(v) Todos os manuscritos pretendentes ao espa
ço da REVILCT dentro do subtítulo "Ciências e 
Técnica" deverão apresentar um resumo em por
tuguês no início do trabalho e em "Summary" em 
inglês antes da listagem da bibliografia. 

(vi) A bibliografia deve ser listada, em ordem 
alfabética pelo último nome do primeiro autor. As 
referências bibliográficas devem ser citadas no 
texto em uma das seguintes formas opcionais: Sil
va ( 1980); Silva, 1 980; (Silva 1 980);  ou Silva, 
1980:35). As abreviaturas de nomes de peri6dicos 
devem seguir as normas da "World List of Scien
tific Periodicais". 

(vii) As ilustrações devem ser feitas em nan-

quim preto e branco e em tintas de desenho (Ro
trings ou equivalentes) de cores variadas para re
produções em cores. As ilustrações deverão ser 
planejadas em função das seguintes reduções op
cionais: 1. 1 .5 X ; 2. 2.0 X ; 3. 2.5 X ; 4. 3.0 
X ; ou 5 n X ;  sempre calculadas com base na dia
gonal de um retângulo. Dar-se-á preferência aos 
tamanhos impressos de 1. 1 20mm por 90mm; 2. 
60mm por 45mm; 3. 1 70mm por 127.5mm. As 
bases das ilustrações deverão ser consideradas co
mo 1. 120mm; 2. 60mm; 3. 170mm. Os gráfi
cos e as tabelas devem ser reduzidas ao mínimo 
indispensáveis, apenas de acordo com as exigên
cias de um tratamento estatístico formal. As ilus
trações e as tabelas devem vir separadamente em 
relação ao texto e devem estar de acordo com as 
normas usuais de tratamento e processamento de 
dados. As fotografias não deverão ser recortadas; 
as formas fotográficas originais devem ser manti
das em tamanhos retangulares para espaços im
pressos preferenciais indicados acima (lado menor 
dividido pelo lado maior igual a aproximadamente 
0.7). O cálculo para previsão da redução das ilus
trações deve ser feito de acordo com a orientação 
de Papavero & Martins ( 1983: 1 09). As ilustrações 
e as tabelas deverão ser montadas separadamente 
do texto, deverão conter indicações da sua locali
zação definitiva em relação a paginação do traba
lho, devendo constar uma chamada no texto. Na 
montagem deverá ser obedecido um rigoroso cri
tério de economia de espaço através da divisão da 
página em lauda esquerda e lauda direita. Para 
possibilitar este aproveitamento de espaço, a mag
nitude da redução poderá ser ajustada. "A Coor
denação Editorial outorga-se o direito de proceder 
as alterações na montagem dos clichês e das pran
chas ou de solicitá-las aos autores. As legendas e 
os títulos das ilustrações deverão ser datilografa
dos a parte do texto e das pranchas. Às ilustrações 
enviadas pelo correio deverão ser protegidas em 
forma de pranchas de cartolina, com uma proteção 
externa em cartão duro ou em madeira, de forma a 
deixá-las sempre planas, nunca encontrá-las. A 
CE não pode responsabilizar-se pelas perdas e da
nos de transporte. 

(viii) Em nenhum caso (subtítulo, nomes de 
autores, etc.) deverão ser usadas palavras escritas 
só com maiúsculas. No corpo do texto serão grifa
dos apenas nomes genéricos e específicos e outras 
pala vras estrangeiras eventualmente usadas; nas 
referências bibliográficas, grifar apenas os nomes 
de livros e periódicos e seus respectivos volumes. 

(ix) Para simplificar, use nota de rodapé apenas 
na primeira página do trabalho, com as credenciais 
previstas pela PAB, visto que o emprego correto da 
nota de rodapé deve considerar regras específicas. 

(x) Todos os artigos publicados dentro do 
sub-título "Ciência e Técnica" serão reproduzidos 
em separatas, sem capa, em número fixo de 10. As 
separatas acima desse número serão cobradas dos 
autores a preço de custo. Os autores não receberão 
provas para exame e cL'_Teção; os originais serão 
considerados definitivos. 

(*) Normas para apresentação de trabalhos cienHficos; composto e impresso em 1 0/04/92. 

DE NelA 
ENCONTRADO ALGO FORA DO COMUM 
EM TODAS AS INDÚSTRIAS QUE OPTARAM 
PELOS EQUIPAMENTOS REGINOX: 

Qualidade nas instalações da BATAVO. 

QUAL 
A REGINOX é especialista nisso. 
A qu�dade começa no desenvolvimento do projeto, passa pela fabricação 
do eqUIpamento, chegando até sua instalação nas indústrias alimentícias. 
Em condições absolutamente sanitárias. 
Por trás de cada conexão, válvula, bomba ou tubulação que você vê nesta foto 
tem a marca de qualidade REGINOX. . ' 

� ó  �L? l?@�Dli1l@}X 
INDÚSTRIA MECÂNIC Rua Hum, 690 - Centro Industrial de G Ih 

A LTDA. 
Tel. : (01 1) 912. 140��r�ax?� 1
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Aproveite a e periência 
de quem atu em mais de 

50 países 
HIGIENE PROGRAMADA NA INDÚSTRIA ALIMENTíCIA 

PRESENÇA DA LEVER INDUSTRIAL NO MUNDO. 

, <  A base dos progra�aS , ', �", , ' 

. .  , '  de 1inI� e higiene ' , 
'" ) - . 

A Lever Industrial põe à sua disposição toda a experiência adquirida em mais 
de 50 países, com o objetivo de aumentar seus recursos e; principalmente, 
possibi l itar. maior segurança para a sua indústria, nas áreas dê l impeza e 
higienização. 

Aproveite tudo isto: 
• Uma linha de produtos de qual idade. 
• Sistemas programados de l impeza e 

desinfecção, que combinam produt.os 
com equipamentos. 

-

• Treinamento programado da 
mão-de-obra. 

la 

• Assistência de nossos departamentos de 
apoio. 

• Visitas programadas de pós-vendas. 
• Uma equipe dirigida e treinada para _ 

estudar e recomendar os sistemas mais 
econômicos e funcionais. 

LeveI Industrial 
Sistemas para a higiene 

DivisãÓde Higiene Profissional das Indústrias Gessy Lever Ltda. 
Av. de Pinedo, 401 - Socorro - Sto. Amaro - São Paulo - SP - Te!. :  (011 )  548-4322. 
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