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ANO XVII Juiz qe Fora, Janeiro - Fevereiro de 1962 

Instituto de lacticínios "Cândido Tosier.". Aula pr6�icCl de zootecnia, 
durante CI ){Xll.lt Exposição-Feira �9ro Indtlstdal, de Juiz de Fora. 
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Ex-Felctiano JANEIRO-FEVEREIRO 

Dr. Paulo Salvo, nôvo Secretário da Agricultura do Estado 

de Minas Gerais, tomou posse no dia 19 de setembro de 1961. 
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Discurso de 
Secretário 

posse do novo 

da Agricultura 
"São de agradeci mento ao Excelentíss imo 

Senhor Governador do Estado as m i nhas pri
meiras palavras, ao assumir o cargo de Secre
tário de Estado para os negócios da Agri cul
tura, I ndústria, Comércio e Trabalho. 

Assumo' esta Pasta consic iente da responsa
b i l idade do cargo e da i mportâ ncia v ital que 
ela rep'resenta na estrutura admin i strativa do 
Estado/li e consciente, a inda das d if iculdades 
que terei de enfrentar. 

Procurarei ser fiel executor' do Programa 
Agrário do honrado Senhor Governador J osé  
de Magalhães P i nto, em cu jo  govêrno as  ques
tões de Agricultura merecem atenção espe
cial. Marcou Sua Excelência a campanha elei-

._�to�9:L';.p�!o destaque ao programa de ampar.o 
'e rncenhyo aos homens do campo, sustenta
culOs da) economia mi neira. Sua capacidade 
d� percepção e de entend i mento empolgou, 
então, a; consciência coletiva, porque não se 
fun.damen' tava em promessas superficiais, mas 
compunhd uma aná l ise baseada nas poss i b i

, l idades' de execução. Nasceu, ass im,  êste Go
vêrno,. com o compromisso' de transformar. uma 

.. real idade', que se constatava desoladora, num 
quadro· n"ôvo de ação profícua, ob jetiva e rea
l i sta, capaz de criar para o nosso homem ru
ral condições verdadeiras de progresso e de 
bem estàr, 

. Meus senhores: 
� 

A agrí'cul tura, em Mi nas, vem sofrendo um 
processo gradativo de empobrecimento, Dois 
terços.da população do Estado vivem no meio 
rural ,  apresentando baixíss imo índ ice de produ
tividade, e, em consequência, não consegui n
do ati ng ir, em muitos casos, um n ível mín imo 
de condições de vida exig idas pela própriq 
d ign idade do ser humano. 

A própria I greja Cató l i ca, na sua alta sabe� 
doria, pela memorável encíc l i ca "Mater et Ma
g istra" defende o direito do homem do cam
po a melhores padrões de confôrto, num per
manente esfôrço no combate ao subdesenvol
vi mento, dentro de cuja faixa não pode ha
ver a al mejada paz social.  

O êxodo rural é um . fer'lômeno benéfico 
quando se processa como resultado normal 
do desenvo lv imento tecnológico, e, não, como 
se reg istra entre nós, numa fuga ao pauperis
mo, gerando núc leos de miséria constituídos 
pelo crescente favelamento dos grandes . cen
tros urbanos, I mpõe-se, ass im, uma revolução 
completa, honesta e corajosa no trato do 
prob lema rural. 

Pela reforma adm i n i strativa dos órgãos i n
cumbidos de realizar a po l ít ica agrária, cum
pre levar, a um só tempo, adequada ass istên
cia aos produtores e aos trabalhadores rurais, 

facultando-lhes a posse dos i nstrumentos ind is
pensáveis ao seu trabalho e à melhoria de 
seu baixíss imo padrão de v ida. 

. O ob jet ivo fun damental de qual quer' refor
mulação da atual po l ít ica agrária terá de 
ser o homem, que precisa ser ass i st ido do pon
to de v ista de educação, de saúde e de f i nan
ciamento, e lementos bás icos para, qual quer re
forma agrária. 

O i n centivo ao associativismo dos trabalha
dores rurais, com ass i stên cia do Govêrno e 
sob" i n sp i ração cristã, ao lado de 'criteriosa e 
ampla po l ítica de colon ização, e aproveita
mento de terras a inda não uti l izadas - objeto 
já de estudos nossos - representará i negável 
contri buição ao reergui mento das cond ições de 
vida da população agrária e a estrutura de
f in i tiva das atividades agro-pecuárias m i neiras. 

Já temos del i neadas as. l i nhas mestras de 
amp l o  programa de ação para ati ng ir  todos 
êstes objetivOs, restando atentar para os por
menores, adaptando. o programa às nossas 
reais necess idades. 

Será a Secretaria da Agricultura um órgão 
coordenador da po l ít ica agrária do Estado, 
num entrosamento de que part ic ipem, objetiva 
e harmo n iosamente, a Secretaria propriamente 
dita, a U n ivers idade Rural ,  a ACAR, a FR IMI
SA, a CAMIG, e a CASEMG, com p leno apo io 
dos estabeleci mentos bancários do Estado, vi
sa ndo transformar em v igorosa uma eco no
mia agrcilria caracterizadamente deficitária. 

Cada um dêsses organ ismos, dentro de cam
pos de ação perfeitamente del im itados, real i
zará tarefas específicas e em função de suas 
especial izações, num p lano total e harmôn ico 
de so luções, a breve e a longo prazo - para 
o I?resente e para o futuro. 

No tocante aos técn i cos necessários à exe
cução dos p lanos de recuperação' rural,  atra
vessa o País crise das mais graves.' Estudos 
efetuados recentemente revelam um grande 
"deficit" de engenheiros agrônomos, veteriná
rios e economistas domésticos, com reflexos na 
competição do mercado de trabalho. 

Mi nas Gerais, talvez mais do . que qualquer 
outro Estado, vem sofrendo seriamente as con
sequências dessa concorrência, de vez que os 
egressos de suas quatro escolas são atraídos 
pelas ofertas de outros Estados, antes mesmo 
de terminarem os seus cursos. 

Diante dêsse fato, necessário se torna ao 
Govêrno do Estado, por seus Poderes Executi
vo e Leg is lativo, tomar med idas enérg icas e 
i med iatas no sentido de so lucionar o prob le
ma. 

(Conti nua na pág. 31) 
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XII. -'emana d() La�ti�ini§ta 
Estudo Comparativo Entre Alguns Métodos 

para o Cálculo do Extra'to Sêco Total do Leite 

Dr. Rog ick  

Dr. F.  Rogick E. B. Kalil 

Médico Veterinário 
Departamento da Produção Animal, 

São Paulo 

Introd�ção 

O resíduo sêco, matéria sêca ou extrato 
sêco total do leite é constituído pelos com
ponentes lácteos estáveis, não voláteis à 
temperatura de 100°C. 

A determinacão do extrato sêco total 
do leite pode 

'
ser feita por via direta ou 

indireta. O método direto - pesagem de 
uma determinada quantidade de leite e 
desseca cão até pêso constante - é téc
nica ex�ta e precisa, porém, longa e c�s
tosa. O método in"direto - fórmulas, réguas, 
tabelas, discos, etc., baseados em �álcu
los deduzidos das dosagens da denSidade 
e de gordura - ,é técnica pràti�a�ente exa
ta; é rápida, Simples e economlca. 

Revisão da Iiferatura 

Muitas fórmulas e diversos dispositivos 
têm sido usados na determinação do EST do 
leite pelo método indireto, segu�do a �x
tensa bibliografia citada pelos livros clas
sicos CECILIA, DAVIES, ME:TODOS de 
ANA

'
LlSES 

BROMATOLOGICAS, ROSELL e 

SANTOS, ROSELL e GOMEZ, SAVINI, 
STANDARD METHODS e outros. Na de
terminação do EST pelo método direto, ps 

. técnicas variando ligeiramente, fundamen
tam-se no entanto, no mesmo princípio. 

A finalidade do nosso trabalho foi com
parar o método direto com os métodos in
diretos mais comuns, entre êles os de 
FLEISCHMANN, AMERICANO, RICHMOND, 
ACKERMANN, e JOSE: FURTADO PEREIRA, 
Professor do Instituto de Lacticínios "Cândi
do Tostes", Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Material e métodos 

O material dêste trabalho foi colhido 
das pesquisas de ROGICK, referentes ao 
estudo do leite proveniente de rebanhos 
bovinos localizados em diversas regiões 
do Estado de São Paulo. A densidade foi 
feita a 15°C com o latómetro de Queven
ne, a gordura pelo método de Gerber; o 
EST pelo método direto, foi obtido em cáp
sula de porcelana até pesagem constante. 
As técnicas usadas foram as recomenda
dadas por SAVINI. 

As fórmulas empregadas foram as de 
Fleischmann 

D-1 
(EST = 1,2 G + 2,665 

D 
Americana (EST = 1,2 G + 0,25 D), 

Richmond (EST = 1,2 G + 0,25 D + 0,14), 
o disco foi o de Ackermann e a régua 
a do Professor José Furtado Pereira. 

O estudo estatístico obedeceu as nor
mas recomendadas por PIMENTEL GOMES. 

Apresentação e análise estatística 
dos resultados 

De 43 comparações, compreendendo ca
da uma os seis processos referidos foram 
por sorteio retiradas 20. Os resultados da 
amostragem constam do quadro. tsses da
dos foram estudados estatIsticamente. 

Análise da variância 

Mostra a análise da variância que, se
gundo teste F, houve diferença significati
va ao nível de 0,1 % de probalidade 
(P < 0,1 %) entre os tratamentos ensaia-
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Análise da variância 

F. V. G. L. S. Q. Q. M. F 

Tratamentos 5 1,43 0,290 145,00 + + +  

Blocos 19 23,13 1,220 610,00 + + +  

Resíduo 95 0,15 0,002 

Total 119 24,74 

dos, isto é, entre os seis métodos compa
rados. 

,A diferença mínima significativa calculada 
p'elo teste de Tukey, ao nível de 5% de pro
babilidade foi de 0,036. 

As médias dos tratamentos e o êrro pa
drão da média foram: 

+ 
Ackermann 13,047 0,009 

+ 
Fleischmann 13,037 0,009 

+ 
Direto 13,025 0,009 

+ 
F. Pereira 13,024 0,009 

+ 
Richmond 12,889 0,009 

+ 
Americano 12,749 0,009 

o coeficiente de variação foi 0,31 %. 

Discussão 

Os métodos indiretos, pela sua rapidez, 
economia e facilidade de execucão são 
comumente empregados na rotina' dos la
boratórios de lacticínios; as fábricm de lei
te concentrado só agora estão ensaiando o 
seu uso. Nestas é o método direto. o mais 
empregado. 

Tem sido hábito afirmar que os dados 
obtidos pelos métodos indiretos são "pràti
camente, exatos", mas, que somente a deter
minação direta é a que dá os resultados 
reais do EST do leite. Demonstram no en
tanto, os nossos trabalhos que estC!tlstica
mente não existe diferenca significativa en

tre os resultados obtido� pelo método. di� 
reto, tomado como padrão, e os en�on-. 
trados pela fórmula de Flei�chmann dlsco 
de Ackermann e a régua dó ProL '.�".���"", 

Pereira. E preciso res,saltar, entre êsses mé
todos o valor da régua do Prof. Furtado 
Pereira, que após longo e penoso trabalho, 
pôs ao alcance dos técnicos lacticinistas 
brasileiros um dispositivo original, tipica
mente brasileiro. 

Conclusões 

1. Há diferença significativa entre os mé
todos Americano e de Richmond, dife
feIindo êstes dos demais estudados . 

2. Não há diferença significativa entre os 
métodos de Fleischmann, Ackermann, e 
Furtado Pereira e direto. 

Resumo 

Procurou-se neste trabalho fazer um es
tudo comparativo entre os diversos métodos 
de determinacão do EST do leite. Seis mé
todos foram' comparados: direto, Furtado 
Pereira, Fleischmann, Ackermann, Rich
mond e Americano. 

Verificou-se que os resultados obtidos 
entre os métodos de Furtado Pereira, Fleis
chmann, Ackermann, e direto são estatisti
camente os r:ne,smos. 

Suminary 

We tried"in thhwOrk to do a compara-
tive stu g the several methods used 
for tian of the total solids of 
mil s .were compared: direct, 

Fle,ischmann, Ackermann, 
rlcan. 
the dates obtained with 

Fleischmann, Ackermann 
s were statisticaly the sa-
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Métodos para o cálculo elo extrafo sêco total do leite 

I N D I R E TOS 
...... 

I I I I Direto 
Fleiscnmann Americano Richmond Ackermann Pereira 

13,24 12,95 13,09 13,24 13,22 i 3,20 

13,03 12,74 12,88 13,04 13;02 13,09 

12,78 12,49 12,63 12,80 12,80 12,77 

13,47 13,18 13,32 13,49 13,45 13,43 

13,14 12,86 13,00 13,15 13,13 13,00 

12,63 12,34 12,48 12,64 12,61 12,60 

12,69 12,40 12,54 12,70 12,67 12,64 

13,83 13,55 13,69 13,84 13,82 13,79 

12,78 12,49 12,63 12,79 12,77 12,90 

13,06 12,77 12,91 13,06 13,04 13,16 

13,18 12,89 13,03 13,19 13,17 13,:'J 

12,96 12,67 '12,81 12,97 12,95 12,85 

i 4,09 13,81- 13,95 14�10 14,08 14,20' 

11,98 11,69 11,83 11,98 11,96 11,95 

12,98 12,69 12,83 13,00 12,97 13,00 

13,28 12,99 13,13 13,29 13,23 13,34 

12,61 12,32 12,46 12,62 12,60 12,45 

12,97 12,68 12,82 12,98 12,96 12,90 

13,94 12,76 12,90 13,05 13,03 13,21 

13,01 12,72 12,86 13,02 13,00 12,83 
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o que exigem, as Donas de 
qualidade do lei,te em pó 

, 
a 

Jarbas da Costa Silva 
Técnico em Lactic ínios. Diplomado pela I LCT. 

Alguém já disse: "não se pode ingressar 
;no mercado sem o conveniente estudo, 
aproveitamento das condições exigentes e 
o emprêgo do 'apêlo às reais necessidades 
do consumidor." 

Os técnicos em "Organização Científica" 
afirmam que: produzir artigo os quais pos
sam ser vendidos com facilidade e por pre
ços compensadores é condição básica pa
ra a sobrevivência de qualguer emprêsa. 

Seguindo êste princípio, o parecer dos 
classificadores de leife em pó deve ser o 
mais aproximado possível da opinião do 
consum:.:lor. 

Há alguns anos, sempre que estamos em 
contato com uma dona de casa, temos pro
curado obter informações neste sentido. In
felizmente, não podemos precisar o núme
ro de pessoas �onsultadas, mas acreditamos 
que o total atinge algumas dezenas. 

De um modo geral, tôdas exigem o se-
guinte: . 

19 - facilidade na reconstituição 
29 - sabor e aroma que mais se aproxi

mem do leite natural. 
39 - alimento nutritivo e puro, de modq a 

não desregularizar o intestino das cri
anças. 

49 - poder de conservação após o seu pre
paro. 

. Confirma .. esta nossa observacão um 'artigo da revista, " Indústria e' Mercado" no. seu �ún:ero de ic:neiro de 1961, sob o; título Leite Instantaneo quer conquistar grad.ualmente o mer.cado brasileiro", no qual citam l-lma pesquisa de mercado entre 600 don�s .de cas�, nos quatro maiores centros brasileiros: RIO, São Paulo, Recife e' PÔrfo Alegre. 
Norte:amos o nosso trabalho naqueles 

quatro Itens, que fazem parte da 5� seccão, 
conservas de leite, do "XVI Congresso' In
ternacional de Lacticínios" a realizar-se 
entre 3 a 7 de setembro de 1962, em Cope
nhague, Dinamarca. 

Pelo exposto, torna-se claro que nosso 
tema é por demais vasto e dificílimo. Quem 
tentar descrever as suas minúcias não ela
borará um simples compêndio, mps sim uma 
enciclopédia sôbre' o leite em pó. 

Longe disso! senhores, sabemos que os 
nossos conhecimentos são modestos e nos
sos recursos, mínimos. 

. E, :e abordamos assuntos de tal eloquên
Cla, � porque . f, omos I�onsultar àquela que, 
no dizer do filosofo mesmo quando igno
rante, melhor que qualquer sábio desven
da os segredos da vida" - a mãe. 

Vejamos agora, cada· item isoladamente. 

1 Q - Fac,i l idade na perfeita reconstituição 

Antes de mais nada, devemos lembrar 
que, quando se usa um liquidificador a re
constituição não tem problema aparerite 
dependendo apenas do tempo e da rota
ção do aparelho. Dizemos 9Joblema apa
rente porque a maior ou menor facilidade 
na reconstituição de um pó está na razão 
direta das suas propriedades físicas e quí
micasj solubilidade, miscibilidade, molha
bilidade, textura e densidade e também na 
acidez da matéria prima que não deve 
ser superior a 18°0, (pH, 6(5). . 

t preciso não se confundir solubilidade 
com miscibilidade, pois, sabemos que se 
trata de propriedades diferentes oriundas de 
fatôres distintos. 

Assim sendo, ·um leite em pó reconstituí
do, 'com o auxílio de um liquidificador, po-
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de, quando deixado em repouso por um 
determinado período apresentar uma acen
tuada decantacão. Há casos também em 
que o pó foi dissolvido com muita facilida
de mesmo sem o concurso de um aparelho 
elétrico, e no entanto apresenta decanta
ção,isto é, partículas insolúveis. Concluí
mos então que solubilidade de leite em pó 
é a propriedade de reconstituir as fases de 

ta. tste é o poder de moi habilidade de um 
pó, que embora não msicível devido ao 
seu baixo poder de molhabilidade, é mui
tas vêzes errônea mente taxado de bastan
te insolúvel. 

2Q - Sabor e aroma que mais se 
aproximem do leite natural 

dispersão original. Para que um leite em pÓ possua esta 
Esta recuperação da estabilidade primi- qualidade é indispensável que o leite ori-

tiva não é por conseguinte uma verdadeira ginal tenha sabor e aroma impecáveis isto 
solubilização, dispersão molecular de to- é, sui generis. Não poderemos confiar no 
dos os elementos, e sim a reconstituição do processo de fabricação que como veremos 
equilíbrio físico-químico do produto sub- mais adiante, traz alguma melhora para 
metido à secagem. A solubilidade definida, o produto, no sentido da purifi. cação do 

neste sentido convencional, só pode ser sabor e aroma. Assim sendo, a seleção do 
completa nos pós obtidos a partir de lei- leite é a primeira operação que se realiza 
tes naturais que não tenham sofrido, antes numa fábrica de leite em pó ou de qual-
da sua deshidratação, tratamentos que de- quer outro produto que se queira impor 
sequilibrem sensivelmente sua estabilidade pela qualidade. 
original. t o caso da pasteurização, pois, O cheiro de leite fresco nas latas, é um ín-
a ação do calor, quando não sàbiamente dice relativamente exato da qualidade sa-
controlada, provoca a desnaturização das nitária e idode do mesmo. 
proteína, s, assim como a precipitação dos Como sabemos, o leite in natura repre-sais de cálcio e magnésio. Daí a influência, senta uma cultura de germes vivos. E, se 
primordial da relação temperatura-tempo- a €lção bacteriana foi suficiente para au-
concentração. mentar a acidêz lática, outros prodútos 

As modificações são tão maiores .quanto bacterianos, com seus próprios odores in-
mais elevada fôr a temperatura, maior a dividuais, serão também formados e pron-
duração e maior concentração do produto tamente percebidos pelo olfato. 
a secar. A literatura bacteriológica é rica em ci-

Miscibilidade é o procedimento de um tação de sabores estranhos causados por 
leite em pó, quando entra em contato com ação bacteriana . 
a água de reconstituição. Em suma, é sobejamente sabido por to-

Um pó é mais ou menos miscível se'gundo dos que o sabor e o aroma do leite,' estão 
sua capacidade de misturar ou unir-se à sujeitos a circunstâncias várias, tais como: 
água. a) - aliment'ação das vacas, particulari-

t o caso do leite fácil de dissolver-se dades fisiológicas e patológicas das mes-
mas mesmo assim apresenta insolúveis. Há mas. 
casos, porém, de leite pouco miscíveis" mas b) _ absorção de odores estranhos, aos 
uma vez reconstituídos não apresentam quais o leite estêve exposto. quase insolúveis e não se separam com o ' 
tempo. ' c) - decomposição dos seus componentes 

causados por certos microorganismos ou Certos leites em pó obtidos pelo sistema composição dêstes. spray, quando pouco densos, apresentam 
partículas finíssimas e muito leves capazes d) - ação de substâncias estranhas, aci-
de flutuar n'água, formando nas capas su- dentais ou inescrupulosamente adicionadas. 
perficiais, uma pasta aderente de leite con- e) - modificações químicas (produzidas 
centrado que impede a penetração d'água sobretudo pelo oxigênio, luz solar, enzima 
na parte central do flóculo formado. tste e certos metais .. 
fenômeno é fàcilmente comprovado, bas- Não entraremos em detalhes sôbre estas 
tarido para isso romper um dêstes fl6culos causas, porque partimos do princípio de 
e então veremos que o seu interior está que o leite foi rigorosamente selecionado. 
sêco. Lembramos também que durante o proces-

E êstes flóculos, úmidos ou sêcos, forma- so de concentração, que é o vácuo, há um 
dos pelo contacto imediato ,do pó n'água arejamento do leite, eliminação de substân-
necessitam de uma forte agitação para se- c!as voláteis e consequent�m�nte da mai.o-
rem distribuídos, permitindo assim a disso-,� na dos aromas desagradavels que o leite 
luç?o da parte central protegida pela cros- ' - por ventura, possua. 
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Justamente a que acontece no "Vacrea
tor" que é usado para desodorização do 
cremei aparelho êste, com que, já tiv�mos 
oportunidade de trabalhar e comprovar 
também sua eficiência. 

Em ambos os csos, nota-se uma reducão 
de acidez titulável motivada natural-
mente pela eliminação de C02. 

Consideremos que o leite foi seleciona
do, 'portanto, sem qualquer anormalidade 
nos seus caracteres organolépticos. Veja
mos então o efeito do tratamento térmico 
em relação a esta qualidade, tão reclama
da pelo consumidor comum. 

O sabor a queimado, que para muitos 
classificadores, mesmo quando perceptível, 
não chega a constituir defeito (certamente 
por saberem quão difícil é êsse problema) 
é muito notado pela dona de casa. tste 
sabor é atribuído a libertacão de sulfuretos 
d;e leite pela ação ,do cai ' or .. 

A sua maior ou menor intensidade está 
na' razão direta da relaçãa tempo e tem
peratura. Quanto maior fôr a temperatura 
e maior o tempo de exposição, maior será 
o gôsto de queimado. Assim sendo, o lei
te pode ser aquecido a uma temperatúra 
relativamente alta, sem prejuízo pronu'ncia
do da seu sabor, desde que o período de 
aplicação e manutençãO seja muito curto. 
PO:ém, mesmo quando a, temperatura é 
baixa, 75-80oC por períodos longos, êste 
sabor pode se tornar acentuado. 

A tendência atual, mesmo nos concen
tradores, é manter a leite a menor tempo 
possível nestes aparelhos, de modo a não 
prejudicar nem o sabor e muito menos a 
salubridade. 

O processo da secagem normalmente não 
afeta o sabor do leite em pó, a deshidra
tação se faz repentinamente. Entretanto, 
uma simples alteração na temperatura do 
ar de saída da câmara, pode afetar esta 
q.ualidade do pó, assim como a permanên
cia do produtoiá sêco a alta temperatu
ra, que, além dêste defeito, predispõe o 
pó a oxidação. 

Concluímos então que, dispondo de uma 
boa matéria prima, sendo a mesma traba
lhada por pessoal competente, em uma 
aparelhagem moderna e eficiente, obtêm-se 
um produto capaz de satisfazer o mercado. 

. t de .importância vital que o produto as
sim obtido conserve estas qualidades, caso 
contrário perderia o seu valor. Para que 
o leite em pó conserve a sU,a qualidade ini
ciai, é necessário que sejam observadas 
normas especiais, não só na selecão do 
leite, nas diferentes fases de fabricação, 

como no seu acondicionamento e armaze-' 
nagem, principalmente. 

Tem influência primordial na conserva
ção da solubilidade do leite em pó: 

a) - pH do leite natural e consequentemen-
te do pr'oduto elaborado 

b) - teor de umidade 
c) - acondicionamento hermético 
d) - tempo e temper'atura d e armazena

mento. 

Alteracão do sabor e aroma durante o , 
período de armazenamento 

Os produtos de lacticínios estão sujeito 
a uma série de defeitos de sabor. O leite 
em pó não foge à regra. Isto se deve prin
cipalmente à gordura, cuja composicão é 
por demais complexa. ' 

A natureza e a quantidade dos ácidos 
graxos variam muito dependendo de gran
de parte da alimentação das vacas. A mu
dança de sabor do leite em pó, e também 
de outros produtos lácteos, ricos em gor
duras, está estreitamente ligado a compo
sição dos lipídios do leite, cujo teor de aci
dos graxos em números redondos pode ser 
assim esquematizado: 
ácidos '60% saturados não voláteis 

(mirístico, palmítico, esteárico) 
10% voláteis 
30% não saturados (oléico) 

Das três modalidades de ranço são co
nhecidas: 

1) Ranco lipolítico 
2) Ran�o cetônico 
3) Ranço oxidativo 

A que mais nos interessa no caso, por 
ser mais frequente no leite em pó, é o ran
ço oxidativo ou gôsto de sêbo. 

'tste defeito, às vêzes, se manifesta tão 
intensamente ·nos produtos de lacticínios, 
que nos mesmos, no decorrer da nossa vi
da profissional, já tivemos oportunidade de 
discutir com leigos no assunto, que jura
vam tratar-se de adicão de sêbo à man-
teiga. 

' 

tste defeito é devido a oxidacão dos 
ácidos graxos não saturados que 'possuem 
uma dupla ligação entre os dois átomos 
centrais de carbono, daí sua facilidade de 
oxidação, de onde se origina o nome. 

Por esta reacão o ácido oléico se trans
forma em perÓxido, substância frágil que 
se decompõe formando aldeído, acetonas 
e outros' produtos de odor e sabor desa
gradáveis. 
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O teste muito usado para verificação dt:! 
rancO oxidativo pesquisa justamente o al
deido epii,drina. 

No processo de auto-oxidação, podemos 
distinguir duqs fases: _ 

1) - fase de indução com pequena ab
sorção de oxigênio, escassa produção de 
peróxido e ligeira modificação do sabor 
e odor. Na prática, temos notado, prind
palmente err manteiga, que esta fase ·se 
caracteriza por uma insipidês no produto 
(também no leite em pó pode ser notado) 
seguindo mais tarde o gôsto de papelão 
(gôsto idêntico ao óleo de linhaça oxida
do, com que é impregnado o papelão). 

Dêste Ronto para o sêbo' propriamente 
dito não se pode determinar o tempo, mui� 
tas vêzes é· rápido, outras vêzes, leva me
ses. 

2) - Fase final, durante a qual interve.m 
ativametne a ação catalizadora dos metais. 

Há uma grande absorção de oxigênio 
formando notável proporção de peróúdo, 
aldeídos, cetonas, modificando sensivelmen
te o produto com o aparecimento declara
do do gôsfo de sêbo. 

Medidas usuais adotadas para evitar o 

aparecimento dêste defeito 

a) - Não é demais lembrar que a quali
dade do leite original é de importância 
fundamental. 

b) - Eficiência da aparelhagem empre
gada. 

c) - Remoção dos oxidantes do leite pela 
cl a ri fi cação centrífuga. 

O trabalho de Holm Greenbank e Dey
sher, demonstrou que a clarificação do lei
te, antes da secagem, aumenta a qualidade 
de conservação do leite em pó. Segundo 
êles, esta melhoria parece ser devida 

I 
a 

remoção do limo que contém metais e ou
tros catalizadores. 

d) - Formação de anti-oxidantes naturais 
(compostos sulfidrílicos pela adoção de al
ta temperatura de pasteurização. 

e) - Preconcentrar o leite até 45-48% de 
sólidos, o que ajuda obter pó denso, sem 
ar retido. 

f) - Retirar pó da câmara o mais depres
sa possível, pois, a sua permanência em 
ambiente quente pode torná-lo seboso. 

g) - Teor de umidade médio de 2%, aci
ma de 2,25 ou abaixo de 1,9 o pó tem 
maior tendência a oxidar-se (Rasmussen). 

h) - Teor de oxigênio. 

O American Dry Milk lristitute estabele� 
ceu para "Premium Grade" 2% no máxi
mo. 

Logo a troca de oxigênio excedente por 
um gás inerte como o N ou C02 é uma 
necessidade. 

Para manter êste teor é importante o tem
po que se leva na soldagem das latas, de
vendo as mesmas ficarem hermeticamente 
fechadas. 

i) - A temperatura de armazenamento do 
produto tem influência na sua conservação, 
porém quando se observam tôdas estas re
gras, principalmente no que diz respeito à 
eficiente caseificação, é grande a .resistên
cia do mesmo. 

Nota: Deixamos de citar a adição de 
antioxidantes, por julgarmos desnecessária, 
aliás a nossa legislação proibe. 

Ranço lipolítico - t devido a hidrólise 
da gordura pela ILpase com libertação de 
ácidos graxos com menos de 12 átomos 
de carbono (butírico) que origina gôsto 
e odor desagradáveis de ranço propria
mente dito. 

A lipase existe normalmente no leite fres
co, em maior quantidade porém, em leites 
provenientes de animais doentes, esgotados 
e com mamite. 

.Usando leite de boa qualidade, subme
tendo o mesmo a uma eficiente pasteuri
zação (acima de 80°C), evita-se o defeito. 

Ranço cetônico (gôsto de côco). 
t consequência da oxidação de ácidos 

graxos saturados com seis à 12 átomos de 
carbono (capróico, laurico etc. ) formando 
metil-cetonas. 

t devido a frequência e ação de fungos 
saprofitas, Penicilium glaucum e Aspergil
lius niger. Quando no início não é de sa
bor desagradável. Verifica-se com certa fre
quência, mesmo ·no leite em pó de alta qua
lidade. 

Alimento nutritivo e puro de modo a não 
desregularizar o intestino da criança 

Ainda mais uma vez, a qualidade do lei
te natural é fator de real importância. 

No que se refere ao valor nutritivo do 
leite em pó, hoje não há mais dúvidas, au
tores renomados têm manifestado favorà
velmente e experiências várias têm sido 
feitas, com resultados satisfatórios. 

Alguns fabricantes adicionam mesmo cer
tas vitaminas, e outros fatôres, no intuito 
de tornar o leite altamente nutritivo. 
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Os sistemas de deshidratação estão bas
tante aperfeiçoados e .os fabr,icantes d��
tes continuam sempre introduzindo modlfl
ca�ões com o fim de melhorar cada vez 
mciis o maquinário. 

O leite em pó geralmente obtido por 
sistema moderno e eficiente, mantém a 
mesma composição e o mesmo equilíbrio fí
sico-químico do leite original. 

Trataremos agora da pureza do leite em 
pó, sob o ponto de vista bacteriológico, a 
qual só poderá ser obtida quando observa
dos três fatêres essenciais. São êles: 

1) -
2) -
3) -

Rigor na seleção do leite original 
Eficiência na pasteurização 
Adoção de cuidados especiais na fa
bricação, acondicionamento do pro
duto. 

�'ste é um trabalho tlpicamente científico, 
e como tal, para se obter resultados, é ne
cessário adotar os preceitos do método 
cartesiano, (princípio de evidência, análise, 
síntese e enumeração). 

E o mais importante de tudo isto, segun
do mesmo afirmou Descartes, é tomar a 
firme e constante resolucão, ,de não deixar 
'lima só vei. de observá-íos. 

Ora, para garantir aquêles três fatôres 
essenciais, é necessário que a indústria pos
sua um laboratório capaz de reafizar o 
trabalho de pesquiza. 

Esta pesquiza tem que ser intensa, o leite 
deve ser analizado em tôdas as suas fases 
e em todos os pontos chaves. A eficiência 
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da pasteurização deve ser uma realidade; 
dela não esperamos milagre. 

Sabemos que um leite com elevado núme
ro de germes esporulados, forçosamente 
terá uma alta carga bacteriana. 

O rigor na limpeza e esterilização, deve 
ser intenso e realizado rigorosamente todos 
os ,dias. 

Compete ao laboratório comprovar a efi
ciência desta operação. 

De nada aqiantaria o trabalho de· pas
teurizasão se houvesse focos de contamina
ção. 

A qualidade dêstes focos não importa. 
Podem não se tratar de germes do grupo 
coliformes, ou patogênicos. Podem ser ger
mes termófilos, os quais têm no leite con
centrado a temperatura ideal para seu de
senvolvimento. 

Em ambos os casos, todo cuidado é pou-
• co, quando se deseja um produto de bai

xo teor microbiano, com ausência de mi
croorganismos patogênicos. 

O número de germes banais, naturC'lmen
te tem valor, sob o ponto de vista higiêni
co, quando o consumidor procura um pro
duto de vida longa após sua reconstituição, 
em condições higiênicas satisfatórias. 

Merece atenção especial do laboratório 
bacteriológico, a água usada na fábrica, 
assim como as condições de embalagem. 

Todo êste trabalho é dificílimo, e só será 
bem 'executado quando se trabalha em 
equipe. Deve, portanto, haver uma perfei
ta coordenação entre tôdas .secções! dis
pondo de pessoal altamente especializado. 

Encic l opédia de La Leche 
S. B. Rasmussen 
Nociones sôbre leche en polvo 
La Industria fechera n:o 471, 472, 473, 474 
J .  de Assis Ribeiro 
Tecnologia da fabricação de l eites deshidra-tados 

Fe l ctiano n.o 39, 40 e 41 
Anibal Bonfim e Térbio de Matos 
Curso de Racionalização do Trabalho 
Mario Pagano 
Princípios e Técnica de Racionalização Industrial 
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Pro.blemas do Leite de Consumo 

J. J. Car�eiro F ilho 

D. M. V. 

Vários métodos de tratamento d� .Ieite 
foram estudados e suger

b
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pre com o o le IVO 
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s'ac�:rias ou impedir sua multiplicaçã

l
o .. 

� da conge a
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os �Itra-sons e finalmente, a u I Izaca 
d It ergia radiacáo por eletrons e a a en . 

M ' de todos êsses novos estudos, 
os

asón���:a�rocessos até agira . u;ilizéad�� 
são os que empregam o ca or, IS o .' 

T 
várias técnicas de pasteurização ou estert 1-

zação. 
d t Já em outra ocasião falamos o assun o 

que voltamos a abordar. Vale a
d 

pena po� . ., t a em face e sua Im rém, Insistir no em . O melhora-portância par
d
a o 

I �fs.sO :ell�ta contra as mento do. ga � el elro, 
reduzir os pre

doenças infeCCiosas,. para. . Ih amento . , ue elas ocaSionam, o me or �UIZOS lidade do leite são atualment� Rro-
ble��� da maior significação econo;lC_

a, 

quando se considera � valor da pro 
d 

u��� 
e dos capitais envolvidos. Segundo _ 

a 
d 

da Diretoria de Estatística da �roduçao o 

nos últimos anos. Convêm insistir aqui sô
bre outros pontos importantes da produção 
de um leite higiênicamente ideal. A fase im
portante é a da produção, na fonte, de 
um leite em condicões mínimas satisfató
rias, seja destinado' à pasteurização ou à 
esterilização. A qualidade do produto e 
sua capacidade. de conservação resultam 
de dois fatôres: o índice de contaminação 
inicial e a temperatura de conservação. E: 
indispensável dar o necessário relêvo ao se
guinte fato: por maiores que sejam os be
nefícios resultantes do tratamento pelo ca
lor, pasteurização ou esteril.ização, não .re
side apenas aí o problema do b?m leite. 
E necessário que o tratamento sela prece
dido dos cuidados iniciais, que constituem 
a higiene da produção. Atenção especial 
devem merecer a saúde dos animais, o 10-
cal da ordenha, o material destinado à sua 
realização, o pessoal de serviço, que de
vem ser mantidos em condições mínimas de 
higiene . 

Entre as afeccões da vaca leiteira é ne
cessário consid�rar aquelas de consequên
cias diretas sôbre a qualidade do produto 
e as de consequências indiretas, pois, as 
providências a serem tomad.as diferem �os 
dois casos. Assim, as mamltes e as diar
réias são dois grupos de processos infec
ciosos incompatíveis com a produção de um 
leite satisfatório, porque nestes casos, as 
altas contaminações bacterianas já assegu
ram a presença de um leite impr�prio para 
o consumo. No entanto, a ausênCia de rea
ção da glândula mamá. ri.a, em animais por
tadores de reação posItiva para bruc�lose, 
permite alcançar um leite bom depOIS da 
pasteurização. 

As falhas de alimentacão do gado lei
teiro, por outro lado, pode� produzir um 
leite nocivo, ou mesmo perigoso para a 
saúde humana. Alguns exemplos podem ser 
lembrados como a pres�nça nas forragens 
de resíduos .alterados, tortas fermentadas 
ou sementes tóxicas. M· . t' '0 da Agricultura relatiVOS a 1958, tnlS ert 's quaa rodução de leite alcançou, .no pOl. , 

P
4 5  bilhões de litros; esta cifra �Ol ultra-

A água consumid. a . pelo gado e c.onten-se . ' d 1960 podendo considerar-se passa a em , 
d f i do resíduos industriais, pode produzir gra-

.producão dêsse ano, eve ter . a tng -
d d ' t 

. 
- , sá q

d
u
o

e 
5
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bilhões' de litros. Pode-se: assim cal- ves aci entes e tn oXlcaçao e e �eces _ 
-

cular O valor de no.ssa produ.çao atual em rio lembrar que o tratamento térmiCO nao 
corrige nem r-emove estês defeitos que o 60 bilhões de cruzeiros anuais. 

Em artigo anterior exa�ina_

mos aspecto,� 
produto transporta. 

. 
d oblema da pasteurtzaçao e concluI

, Outra questão essenCial a ser recordada o pr o 
'd d d� t processo ate f t� mos pela supertort a e es e "

d ' a higiene da ordenha, e entre os a 0-
agora, sôbre os outros processos surgI os e 
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res responsáveis pela insalubridade do lei
te, ':.esta fase da produção, está a contami
naça. o pel�s matérias fecais. I: de tal importancla este p,?nto que alguns especialis
t�s chegam a afirmar que, pràticamente, a 
simples proteção do balde resolve, em 
grande. parte, a contaminação do leite pe
lo ba,do tuberculoso. Esta afirmativa tem seu ponto de apoio na baixa incidência 
das mamites produzidas pelo bacilo de 
Koch. 

Somo a ordenha manual é trabalhosa e 
fatlgant�, nestp. época de grandes rendimentos Industnals, salários altos e mão de 
�bra cara, a ordenha, mecânica vai adqui
nndo por tôda parte, maior penetracão. 
Mas, não basta, �vi�entemente,compra'r a 
.::tparelhagem. I: indispensável saber utili
za-Ia, assegurar sua limpeza e conservacão. 
O Pleço relativa':l�nte 9 1t.6 dos apareíhos de ordenha mecanlca limita seu emprêgo 
aos _ rebanhos de maior valor e alta pro
duçao� 

As con,dições ainda tão precárias, em 
grande area de nosso meio rural, re
cl�l'!lam um trabalho de extensão e de 
o�lentação técnica, que considere a instru
Ç90 de nosso vaqueiro. t indicada, sem dú
Vida, 9 organiza�ão de escolas práticas de 
vaqueiros, que existem com excelentes re
sult�dos em vários países. O vaqueiro é, em 
realidade, . .  um verdadeiro técnico que tem r�sl?onsabdldade de gua.rda, alimentação, 
higiene do gado e manlpulacão do leite 
no estábulo. Fisicamente deve ' 

ser forte e SãOi e mO ,ral':lente, deve ser paciente, esti
�ar os animaiS, ter consciência profissional . 
tle trabalha com máquinas vivas e preci

sa conhecer-lhes o temperamento mas tra
balha também com máquinas ina'

nimadas e 
deve bem conhecer sua manutencão e seu 
funcionamento." 

, 

* * * 

O emp�êgo dos inseticidas e fungicidas 
deve ser Igualmente considerado. A indús
tria química, num trabalho incessante de 
pesquizas, vai colocando sempre, no mer
ca�o, novos detergentes desinfetantes in
seticidas e fungicidas, e é necessário

' 
co

n�ecer os que podem apresentar inconve
nlent�s ou mesmo perigo para a qualidade 
do leite ou para os animais . A influência 
dos inset,icid?s e .  fungicidas sôbre a higie
ne do leite e obleto de interessante traba
lho d� professor , Kastli, publicado pela Fe
deraçao Internacional de Lacticínios. E nos 
E�ta::los Unidos os Departamentos, de Saúde 
Publica e de Inspeção de Alimentos não 

permitem a venda de leite contaminado por inseticidas. ' , 
O tratamento d ' .  

de fb" t' 
os animais pelo emprêgo an I 

l
i? ICO.

S pode por outro lado tor-
n9r o elte Imp.Ióprio para jndustri�lizaçao e mes�? para o. cnnsúmo. I: sabido qu� a penlcdma, por 'exemplo im d açao de. 

fer�entos lácticos que deve�e 
a�ua� n� fabncaçao de produtos deriv d' E leite d 

. . " a os. o 
. �

d 
animais , tratados por antibióticos e. 

I
I
�ge:1 o 

b
Por cr.lansas 

pode determineir re

SIS 'enclas . 
actenanas. Além disto a literatura registra casos de . 

dermatites alér icas pelo consumo de leite proveniente �e 
�acas t.ratadas pela penicilina'i 

o problema e focalizado em trabçtlho ,de Vickers, publicado �m 1959, pela Organizacão Mundial 
de Saude. ' 

Devem aind.a 
merecer nossa atenção os produtos de 1 .lmpeza 

e desinfecção, detergentes e desl,nfectantes, 
pois, alguns podem trazer consequências nocivas, como 

certos compostos quaternários de amônio 
Numerosos dêstes produtos não tivera� 
seu empr_êgo autorizado 'nos Estados Uni
d�s. E S9? acordes neste sentido as opi-
d
nloes en:I�I�as pela ,Federação Internacional 

e LactlclnloS, pela Organizacão de Ali
mentos e �gricultura das Nações Un'idas 
e pelo Instituto de Liebefeld, de Berne. 

* * * 
�Iém da pasteurização, eax�inada em 

artigo anten,or, 
outro processo de trata�ento do . 

!elte que merece rápido estudo e a este�dlzação. Teoricamente ela repre� 
senta o Ide?I, sef!1pre difícil de ser alcan
çado na pr9tlca Industrial. E a maior difi
culdade reSide �a necessidade de aquecer 
fortemetne o I.eltel para esterilizá-lo com 
o rsco de modificar-lhe o sabor . 

Além' disto o produto tem que ser homogeneizado o 
que o torna . sensível à ação da luz e re�lama o _ emprego da embalagem opaca de 
protes:ao . •  Por �u:ro lado, se o aquecimen
to nao f?r suf.

I�lente, corre-se o risco de u�a seml-esterdlzaçã? apenas, que pode 
nao trazer a necessana garantia. No ca
so ::Ia pasteurização o consumo deve ser 
realizado dentro de 48 horas e nãó há tem
pa pa:a a formação de toxinas bacteria
nas. Ja no caso do leite esterilizado em 
que se pr.etende 

uma longa conservacáo o desenvolVimento de toxinas de germes 'es
porula�os poderia ocorrer, desde que fôs
se realizada apenas uma semi-esterilizacão 

Parece que o maior obstáculo a en
'

tra� ' var a n;archa d,? esterilização é o que se 
re�ere as propnedades organoléticas Se 
eXistem nesta técnica alterações ,do �alor 
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nutritivo, deve-se notar que o mesmo Sl)ce
de na pasteurização. tste aspecto é de pe
quena importância e não tem inquietado os 
nutricionistas. Mas, na prática, é indiscutível 
o interêsse da manutenção das proprieda-
des organoléticas. ' 

As dificuldades de uma solução ideal. pa
ra êste obstáculo residem na própria natu
reza do leite, meio muito favorável ao' de
senvolvimento de várias espécies microbia
nas, exigindo, pois, rigorosas condições de 
aqu'ecimento. 

A color,
ação mdi� ou menos 

escura que o produto.apresenta, como re
sultado da esterilização, é função da tem
peratura elevada e do tempo de aqueci
mento. Ainda com referência ao sabor, se 
a caremelização não é desagradável, o 
mesmo não se poderá dizer para o gôsto 
de cozido ou queimado. Os autores que se 
ocupam do assunto são acordes em consi
derar que êsses inconvenientes podem ser 
evitados pelo aquecimento a altas tempe
raturas, mas, de curta' duração, sob normas 
técnicas espéclals. Nestas condições, o 
aquecimento indireto ou descontínuo pare
ce ceder lugar ao aquecimento direto, de 
fluxo contínuo, a alta temperatura, como 
no tipo chamado "uperizasão", que não 
altera as propriedades organoléticas. Se 
teoricamente êste ponto está solucionado, 
na prática f,alta resolver o problema do e'l
garrafamento asséEtico, sem' rec�rrer -:t 

uma segunda , esterilização. Umu solução 
dêste ponto deve ser E''''oerada. Outras di
ficuldades forC1.m vencidas, como por exem
ülo Q c;:.::e se refere à limpeza do vapor 
em contato com o leite. 

Tendo em vista a necessidade de redução 
do tempo de aquecimento a alta temperatu
ra, estudos se realizaram e são continua
Slos, sôbre a ,rotação dos autoc\aves ou dos 
cêstos de vasilhame, mas a solução ideal 
parece residir na esterilização em fluxo 
contínuo. 

São essas as conclusões. essenciais que 
resultam de um exame da literatura do pro
blema, no seu estado atual. Elas foram ra
tificadas no XV Congresso Internacional de 
Lacticínios, reunido em Londres, em 1959. 

"Nesse sentido vale a pená, para terminar, 

resumir as conclusões de Mac Water, re
lator do tema: 

"Parece que os progressos registrados no 
sentido de se obter um leite biologicamen
te estável e de gôsto satisfatório são do 
domínio da esterilização contínua, por rá
pido tratamento à temperatura muito eleva
da, seguido de engarrafamento sem recon
t.aminação.Na prática a esterilização pelo 
calor parece não causar qualquer altera
ção séria do gôsto ou do valor nutritivo, 
às temperaturas de 130°-140°C, durante 
dois segundos, desde que a qualidade bac
teriológica do leite cru alcance um padrão 
defiindo. 1:0 engarrafamento que apresen
ta dificuldades. I: preciso decidir se elás 
serão vencidas pelo emprêgo de antibió
ticos, combinados com medidas de assepsia 
ou apenas pela assepsia. Esta decisão deve 
resultar da colaboração de bacteriologis
tas, construtores e técnicos. O êxito neste 
domínio eliminaria a necessidade da refri
geração em garrafas e teria profundas con
sequências nos métodos de distribuição." 

* * * 

Os problemas que passamos em revista 
de modo rápido, higiene da produção, pas
teurização e esterilização, se revelam de 
maior interêsse para o país se considerar
mos que a indústria de lacticínios está em 
plena fase d.e expansão e, ainda, o vulto 
:le capitais já envolvidos e os progressos 
alcançados em muitas regiões. 

São impressionantes as possibilidades de 
desenvolvimento neste, importante setor de 
nossa indústria animal . 

O leite tem hoje 

uma ampla diversidade de aplicações ir;, 
dustriais e domésticas que asseguram rá
pido aumento de seu consumo. Uma cam
panha, bem conduzida, de au�ento de pro
dutividade, por exemplo, poderia dobrar o 
volume de nossa baixa produção atual. E 
ela poderia ser associada a outra de hi
giene na fonte de produção, de modo a 

melhorar a qualidade, �oara alcançar aquê
le padrão definido a que se refere Mac 
'vVater. 

As iniciativas particulares e dos órg50s, 
oficiais podem e devem continuar os esfor
ços até agora realizados para que se aI
cancem novos €i consideráveis progressos . 

. 
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Seleções Laéticinistas Mundiais 

OUo Frensel 
Présidente da Associacão Brasileira de Lacticinistas. 

- 8� Série 

1 - Cresce o consumo de leite desnatado ' em pó nos E.U.A. o qual dobrou de 1954 para cá. 11 % das famílias norte-americanas consomem durante a semana mais de 13 litros de leite magro o que representa 42% do consumo total de leite (1). 
2 - A Fábrica-Escola de Lacticínios de AIparp bem como a de Ostersund na Suécia é res�on.sável pe.l� � nsino teórico e prático dos tecnlcos lactlclnlstos. Para se tornar dirigente lacticinista, torna-se necessário não só participação de um curso especializado que dura um ano. Antes de poder participar do mesmo, o candidato deve ter tido ' o.cupaç?,? lacticin�s�a prática e prestado serViÇO . militar: Venflcadq a capacidade do candidato, ele perfaz o seg uinte curso: 

9 meses na queijaria 
6 meses na fábrica de manteiga 6 meses na sala das centrifugas 3 meses na recepção e enchimento de garrafas e vasilhame. 
. �á ainda um curso de engenharia lactiClnlsta que dura trêz anos. 
Os trabalhos práticos não são realizados num só, mas em vários estabelecimentos. (l ) 
3 - Continua crescendo o consumo mundial de queijo. Já em 1958 a média tinha ultr?passado de 70% a correspondente ao pen odo de 1934-1938. O comércio internacional de quei)o� no me.smo ano superou com 2/3 a media do Citado período de 1934-1938. (l ) 

4 - Na Noruega foi inventada uma tinta fluor.escente a base de leite a qual pode ser aplicada em metal, vidro, madeira, estofos, papel e papelão. A faculdade fluorescente é acumulada durante a luz do dia. (1) 
5 - A Holanda oferece três novos tipos de que,i,ios: 19) o Kernhem7skaas" que é um queqo gordo de 60%, CU ia receita tinha sido perdida durante muito tempo, mas agora mereceu nova apreciacão entre os grandes queijos -de qualidade; ' 

29) o MAES
TR.O de .ma.ssa que dissol,:,e fàcilmente, posSUindo ligeiro paladar picante caracterfstico; 39) o BLUEFORT um queijo a base de môfo, mas de paladar suave, não muito picante. (1) 

6 - O transporte do leite nos Estados 
Unidos, das fazendas para as usinas e fá
bricas, já é efetuado em grande parte em 
carros.-tanques os quais fazem o transporte 
em dias alternados. Para êste fim as fa
zend';ls possuem instalações frigoríficas que 
permitem conservar o leite a 4°C, Ç1eralmen
te em tanques iso-térmicos, providos de re
frigeração e aigtação. Embora na Alema
nha também se empregue o transporte em 
carros-tanques; ainda se prefere o transpor
te separado das duas ordenhas evitando o 
dispendio com instalações frig'oríficas nas 
fazendas. (1) 

1 - A União Queijeira da Suíça, apresen
tou novamente deficit pelo período de 
1958-1959. Assim, os dois empreendimentos, 
respectivamente, "Butyra" e "Koseunion", 
criados para a defeza da manteiga e do 
queijo apresentaram um deficit total de 71 milhões de francos suíços ou sejam mais 
de Cr$ 400.000.000,00. Tal deficit em gran
de parte é coberto pelo Estado. As causas foram atribuídas ao aumento da produção de .I.eite e a �á qualidade de parte dos queijos produzidos. 3.620 toneladas tiveram que ser fundidas e .5060 toneladas i iveram �ue ser vendidas -com prejuízo no mercado Interno, por se tratar de produtos não exportávei�. Esta má qualidade se refere apen.as as ngorosas exigências impostas ao artigo ,de �xport?ção. Entretanto, seja como for, ca e la, más fadas há . . .  (1) 

8 - Segundo dados do Instituto Central d� Estatística. da U.S.S. R., a produção de leite e manteiga teve o seguinte progresso : 

· 1  

I 
J 
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leite 
manteiga 

1953 
36,5 

497,0 

1 958 
58,7 

779,0 

9 - Por ocasião da Feira Internacional 
Profissional de Gastronomia Nórdica, foi 
apresentadú uma vaca de vidro, transpa
rente. Entretanto, em vez de mostrar uma 
fiel reprodução do interior do corpo .de 
uma vaca, os visitantes puderam apreciar 
uma série de prateleiras, contendo amostras 
de gostosos queijos e diferente-s pratos, 
igualmente deliciosos, preparados com os 
mesmos 'queijos. Foi um sucesso, mormente 
porque em certas horas havia distribuição 
gratuita de amostras. (1) 

10 - Durante recente certamen de verifi
cação da qualidade de .bebidas ;a. ba�e de 
leite, na Alemanha, fO I necessano lulgar 
nada menos de 509 amostras, sendo 163 a 
base de cacau, 64 de sôro de manteiga, 258 
"yoghurt" e 24 produtos especiais. Para ês
te fim foi necessário solicitar a cooperação 
de 9 Juízes Superiores e 62 juízes, a fim de 
avaliar tudo com critério e neutralidade. (1) 

11 - · Existem na Inglaterra onze Socieda
des de Bebedores de Leite e na Suécia já 
se contam quatro sociedades com e�sa m.es
ma finalidade, isto é, de beber mUito leite. 
(1) 

12 - Anualmente se realiza em Dijon, na 
Franca, a Feira Gastronômica de Alimentos 
e Vi�ho. O setor de lacticínios estêve repre
sentado com 300 tipos de diferentes quei
i os, exclusivamente de fabricação francê-
5a. (1) 

13 - A Walker Gordon Farm, de .plains
boro N. J., - E.U.A., a qual se tornou mun
dial�ente conhecida pelo "rotolaktor", isto 
é, um dispositivo que permite ordenhar 50 
vacas rotativamente de cada vez, acaba de 
festejar o seu 759 aniversário. Entr� outro� 
aspetos deveras interessantes, ela pqssul 
uma fábrica para desidratação de estrume 
de vaca o qual, misturado com casca de 
amendoim, é empregado como "ali�ento 
generalizado par-a plantas e melhOria do 
solo." (1) 

14 - A regulamentação do uso de adi.tivos na alimentação da Alemanha, permite 
apenas o uso de quatro dêstes. f?rodu�o �  à 
saber: ácido sorbico ou sorblnlco, aCldo 
benzoico esteres PHB e ácido fórmico e 
suas co�binações. E exigida a indicação: 
ADICIONADO DE CONSERVANTE. (1) 

15 - A mesma legislação exige que a 
margarina seja adicionada de colorante 
de origem natural. (l ) 

1959 
62,0 milhões de toneladas 

845,0 milhares de toneladas (1) 

16 - A sustentação do preço mínimo do 
leite na Holanda durante o período de 
1959-1960 custou ao Govêrno da Holanda 
306 milhões de florins ou sejam cêrca de 
Cr$ 20 bilhões de cruzeiros. (1) 

17 - Nos Esta-dos Unidos acaba de ser 
lancado um refrigerante esterilizado a bo
se ' de fruf-as e leite com 1 % de gordura. 
O produto é vendido enlatado. (1) 

18 - Nôvo recorde mundial de gordura 
acaba de ser verificado nos Estados Uni
dos, onde a vaca holandeza preta e branca 
Princess Breazewood Patsy, pezando 760 
kg, -atingiu em sua quarta lactação, uma 
produção de 847 kg de gordura ou 974 kÇJ 
de manteiga em 365 dias. A produção mé
dia de leite foi de ' 45,3 kg diários. A orde
�ha era mecânica às 6 e 18 horas. (1) 

19 - A automatizacão lacticinista conti
nua em marcha. Um ' nôvo aparelho enche 
e fecha 24 copos de papel com yoghurt, os 
quais uma correia sem fim transporta até 
a estufa. (1) -

20 - O melhor remédio contra a cárie 
dos dentes é mesmo o leite. Isso foi cons
tatado num vale isolado do rio Rhone. A 
alimentação principal dos seus habitantes 
era o leite e o-s seus derivados. Com a aber
tura de importante estrada de roda�em, 
o vale ficou muito accessível e, com ISSO, 
nêle entraram alimentos outros que aca
baram por diminuir o consumo de leite e 
derivados. Quando antigamente, mesmo 
gente muito velha ainda possuía todos os 
seus 32 dentes em perfeito estado, agora, 
a cárie dos dentes se generalizou. Cl ) 

21 - Em muitas cidades norte-america
nas já se engarrafa em larga escala o ,lei
te nas novas garrafas de um galão, IStO 
é, de quase . quatro litros. (1) 

22 - A excelente qualidade do leite que 
é recebido pelas fábricas de la.cticínios na 
Finlândia se deve principalmente aos há?i
tos higiênicos do seu povo. Embora o leite 
seja f?ago pela qualidade em quatro clas
ses, raramente é atingida a IV, que per� 
mite uma dedução no preço. A . ordenha e 
efetuada em salas simples, mas Ilmpa-s, b�m 
arejadas e iluminadas, por pe,ssoal mUito 
bem treinado neste mister, como o atestam 
as inúmeras escolas de ordenhadores exi-s
tentes. O leite é filtrado em disco de al
godão e resfriado a 1 0°C logo após a oro 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 1 8  JANEIRO-FEVEREIRO 
Ex-Felctiano 

denha, somente sendo aceito na fábrica 
com esta temperatura como máximo. (1 ) 

23 - Na Holanda estão sen do instalados automatos para venda de queijos em pequenas porsões. Trata-se de pedaços de 28 g, devidamente embalados e que se obtem, mediante colocacão de uma moeda de 25 hf l  cent o que corresponde, no momento, a Cr$ 1 8,00 ou sejam mais de Cr$ 600,00 por · kg. (1 ) 
24 - A Hungria manipulou em seus lactidnios em 1 958 - 681 .000 toneladas de leite das quais 226.000 toneladas foram consumidas "in natura". A producão de derivados atingiu: 1 6.900 tonelad�s de manteiga, 1 2.300 toneladas de queijo, 500 toneladas de kefir e 300 toneladas de yoghurt. Admite-se a existência de 11 2 fábricas de lacticínios e 3.423 postos de coleta de leite. (2) 
25 - O custo da produção de leite no Estado de Arizona nos E.U.A. foi na médià de U�$ 5 ,83 para 1 00 libras ou sejam Cr$ ' 33,00 'por litro ou quilo aproximadamente. (2) , 

29 - E�tudos efet�ados na Frisia, na Holanda, em 27 fazendas no período de 1957-1 ?59 comprovaram gue a qualidade bacteri'ç>lógica do leite pode ser mel horada consideràvelmente com medidas sanitárias muito simples . 

(2) 

27 - A produçã? lacticinista da Bélgica em 1959 fO I a seguinte : 46 mil toneladas de manteiga, 5 mil toneladas de leite integral em pó, 23 mil toneladas de leite desnatado em pó, 21 mil tonelad?s de leite evaporado, 1 . 1 66 toneladas de 1 �lte condensado, 9 mil loneladas de yoghurt, 1 0  mil toneladas de leite com cacau, 1 1  toneladas de ice cream. Uma produção e consumo admiráveis para um país relativamente pequeno como a Bélgica. (2) 
28 - Perto de Rotterdam na Holanda está sendo montada uma moderníssima usina de lacticínios com capacidade para manipular 1 3� mil hões d� l itros' de leite por ano ou sela uma média de quase 400.000 lit.r0s diários, destinada principalmente ao leite de consumo, yoghurt, soro de manteig'a, etc. (2) 

29 - Uma coal hada denominada "Snezhok", de largo consu�o na Rússia :possui tal c�nsistência, que pode ser enga'rrafada em diversas camadas de coloracão ou pa-ladares diferentes. (2) , 

30 - Uma das maiores organizacões industriais lacticinistas dos E.U.A. pátenteou um processo, mediante o qual a maturação dos queijos é acelerada com a adição de rins finamente triturados, podendo ser de bovinos, ovinos ou suínos . 

A adi
ção é feita de mistura com as cul turas lácticas empregadas. (3) 

1) Deutsche Mo l ke re i  Ze i tung .  2) Mo l ke re i  - und Kaesere i - Ze i tung .  3) M i l ch-wissen schaft. 

Para as grandes Indústrias 
- COALHO EM PÓ 

Marca AZUL (forte) 
Marca VERMELHO ( �xtra forte) 

E USO CASEIRO 
Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 
"K" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 
em VIDROS de 850 C. C. 

Cia. Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

Rio de Janeiro - S . Paulo - Belo Hori. 
zonte - Pôrto Alegre - Juiz de Fora _ 

Curitiba - Pelotas - Uberlândia - Ri. 
beirão Prêto - Ponta Grossa. 

A EMBALAGEM DO F U T U R O  JÁ EXISTE NO P R E S!E N T E ! 

Em 46 países s e  vende leite e derivados nal embalagem Tetra Pak, inclusive no Brasil. Tetra Pak é um método radicalmente novo para cuidar do problema mais importante da indústria leiteira: - O DE ENV ASAR E DIS-TRIBUIR O LEITE. 

Uma embalagem Tetra Pak de um litro 
pésa somente 20 gramas. O consumidor 
não terá que lavar e devolver garrafas nem 
preocupar·se com depó sitos .  Não requer 
·espaço especial na geladeira. 

A embalagem Tetra Pak significa aos con
sumidores a garantia absoluta de higiene 
e pureza, uma garantia que o leite será 
con sumido nas mesm a s  condições que sai 
da usin a .  Impossível viola.la . 

Uma�'usina de leite::�que planeja para o futuro , deve considerar novamente seus gastos na d istribUição 

lIelaslseguinles razões: 

1) - Cada ano os gastos de mão de óbra aumentam e conseqüentemente uma 
distribuicão que requer muita mão de óbra absorverá uma proporção cada 
vez maior do preço que paga o consumidor. 

2) - Nesta era caracterizada pela automa tisação, a dona de casa está mudando 
seus c ostumes d e  compra. Os super-me rcados,  onde espaço e facilidades 
são importantes , percebem uma porcentagem crescente na venda de co
mestíveis.  

3) - Expansões na indústria leiteira aumentam a distância entre a s  usinas e 
c onsumidores e assim se eleva o tempo que passa entre a pasteurisação e 
consumo. Isto �xige uma maior proteção ao leite, especialmente contra os 
efeitos danósos da luz. 

4) - Uma máquina Tetra Pak manejada por um só homem [enche de 3.600 a 5.400 embalagens por hora. Requer menos mão de obra e ocupa menos es
paço que qualquer outra máquina de igual capacidade. A embalagem Tetra 
Pak exige menos material que qualquer outra. É mais econômico que qual. 
quer outra embalagem. 
É o recipiente de um só uso MAIS ECONÔMICO DO MUNDO. 
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espaço e 

não necessitam �muito 

saber: 

Modêlo 25: Espaço - 1625x2075mm por 2800mm de altura 

Capacidade - 5400 embalagens por hora de 1 5:a 25 c c  

Modêlo 1 00: Espaço - 2000x3000mm por 3 1 00mm de altura 

Capacidade . 4500 embalagens por hora de 40 a 1 00 c c  

Modêlo 150: Espaço - 1 285x3265mm por 3620 mm de altura 
Capacidade - 4500 embalagens p or hora de 1 00 a 200 cc 

Modêlo 300B: Espaço - 1 280x3350mm por 3800 mm de altura 
Capacidade - 4500 embalagens p o r  hora de 200 a 300 c c  

Modêlo 500D: Espaço - 1350x3630mm p o r  4345mm d e  altura 
C apacidade - 3600 embalagens por hora de 400 a 568 cc 

Modêlo 1 000: Espaço . 1700x4250mm por 5200mm de altura 
Capacidade . 3600 embalagens por hora de 850 a 1 136 c c  

Modêlo 200/1 000 Espaço - 1500x2300 p o r  3540mm de altura 

Capacidade . 1200 a 2400 embalagens por hora de 200 a 1.136 cc 

A forma de tetraédro é j ustamente a ex� 

plicação de porque Tetra Pak é a embalagem 

de , t\m só uso mais barata do mundo. Esta forma 

permite um aproveitamento máximo do material 

sem nenhum desperdício. Pode-se conseqüente

mente, utilizar um material de alta qualidade. O 

pápel Tetra Pak é recoberto de polietileno em 

sUa parte interna e parafinado em sua parte ex

terna. A parafina proporciona uma efetiva pro

ieção contra a umidade externa. Tetra Pak foi 

submetida a uma . profunda investigação na co

nhecida Universidade de Cornell, E. U. A., e foi 

constatado que "é muito difícil contaminar leite 

de qualidade envasada em Tetra Pak". Tetra Pak 

é a prova de filtra ções durante manejo normal, 

e, mais importante ainda, é inviolável. É a emba · 

lagem mais higiênica para leite que existe hoje 

em dia, resultando que e m  poucos anos Tetra 

Pak foi introduzido em 46 países até agora .  

I I  

Representantes exclusivos pl o BRAS IL : 
EINAR MORTENSEN S/A 

Praça Ramos de Azevedo, 206 - 1 6.0 - Ed. Esplapada 

ex. Postal, 1 0 1 0  - Fone, 36-3 1 72 - End. Teleg. :  EINAR 

SÃO PAULO - BRASIL 
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Das vantagens do 

Or. Aluízio Lobato Valle 

Médico-Veterinário 

t .  com grande sat.isfação que venho 
participar da Semana do Lactidnista, pro
movida por êste respeitável . estabel�cimento 
de ensino técnico e industrial, de renoma
da reputação em todo o país e mesmo no 
exterior, para focalizar assunto que me 
parece merecedor de atenção, pelo que 
encerra de prático e de econômico na ro
tina do abastecimento de leite em seu 
estado natural, preferido pelo consumidor, 

leite esterilizado 

Mas se a . pasteuriiação resolveu . o pro
bl ema do leIte pelo lado sanitário e higiê
nico, o aspecto econômico do proéesso 
acusa sensível falha no estreito l imite de 
tempo que garante a salubridade do pro
duto, uma vez que o conserva apenas por 
um período que não vai além de 60 horas 
- dois dias e meio - e assim mesmo, des
de que mantido em temperatu.ra inferior 
a 1 Doe. 

Ora, essa l imitação, por si só, já repre
senta fator negativo na economia do pro-

Fábrica OFCO - A N D RADE P I NTO - Estado do Rio
' 

de J ane iro : 
Engarrafamento e encapsu lamento de l e ite ester i l izado. 

isto é, sob a forma líquida. Refiro-me ao 
leite esteril izado. 

Dentre os métodos de conserva cão do 
leite destinado ao consumo, destaca-se, 
naturalmente, a pasteurização que se tornou 
universal pela  garantia da salubridade, de 
higienização e de preservação das proprie
dades organoléticas do produto, em 'espe
cial do ·gôsto, condições que deram ao 
método muito justificadamente, as prefe
rências que conhecemos. 

dutor porque deixa margens a prejuízos, 
às vêzes g randes, com o leite que se es
traga ou que tem de ser desviado para 
outros destinos a preços menos interessan
leso 

A idéia de se aproveitar tôda a produ
ção a fim de ser vendida pelo melhor pre
ço, preocupou sempre o produtor, qual
quer que seja sua atividade; daí, o princí
pio da estocagem, da armazenagem para ' 
assegurar melhor aproveitamento das sa-

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 20 JANEIRO-FEVEREIRO Ex-Felctiano 
------------------------,------------------------- �'----------------------

fras, das colheitas, atendendo igualmente 
as exigências do consumo, obedecido o 
equilíbrio da produção e da demanda, 
indispensável à disciplinação do abasteci
mento. 

No que diz respeito ao leite, houve tam
bém intenção industrial do seu aproveita
mento ao máximo, visando a estocagem 
nas zonas mais produtoras e remessa sub
sequente às grandes distâncias. 

O processo técnico de conservação, na 
falta de outro mais indicado, consistiu no 
emprêgo de temperaturas mais elevada.s, 
em tempo curto, até passar os cem grgus, 
procurando destruir tôda e qualquer flora 
então existente no leite com o fim de as
sim preservá-lo de alterações estruturais 
inevitáveis sem o tratamento. 

E assim nasceu a idéia da esterilização 
ido leite que teve sua origem no velho há
'bito da fervura doméstica, prolongando 
sua conservação. 

, A esterilização industrial vem passando 
por sucessiva's etapas, visando o aperfei
çoamento do processo, sempre dentro do 
critério de se aquecer o leite acima de 
100°. 

Esquemàticamente, podemos considerar 
essas etapas da seguinte forma: 

A - sistema estacionário; 
B - sistema rotativo; 
C - sistema contínuo. 

No sistema estacionário, o mais antigo, 
as garrafas já fechadas, sempre com tam
pa tipo coroa, são colocadas nas "câma
ras esterilizadoras estacionárias", grande's 
autoclaves hermeticamente fechados, onde 
o vapor é gradualmente , introduzido até 
sustentar-se a temperatura de 110° por 30 
minutos. Vencido o ,  tempo, o vapor é des
carregado e as garrafas são resfriadas ao 
ar livre, submetida,s à ação de ventilado
res para renovação do ar. Em tal sistema, 
o leite depois de esterilizado, dado ao se
vero tratamento térmico a que é submeti
do, apresenta mudança de côr, de sabor, 
tornando-se um tanto diferente do produto 
originário, ficando porém assegurada sua 
conservação, quase que ilimitada. 

Daí a razão de terem os técnicos e in
du,striais procurado corrigir os defeitos no
tados, surgindo então as "câmaras ,esteri
lizadoras rotativas", onde as garrafas são 
dispostas em prateleiras sujeitas a uma ro
tação de velocidade fixa de 6 a 7 revolu
ções por minuto. Durante a operação , de 
esterilização, as garrafas sofrem ligeira 
agitação com a rotação das prateleiras 

em que se encontram, facilitando a'ssim a 
movimentação das bolhas de ar no seu in
te,rio:, o que traz melhor equilíbrio na dis
tribuição do calor, diminuindo também a 
possibilidade do leite entrar em ebulição. 

Nessas câmaras rotativas o leite atinge 
a mesma temperatura que no .sistema esta
cionário, a côr e o sabor do produto obti
do são bem melhores, não se formando 
mais a película sêca na superfície interna 
da garrafa como no sistema anterior. 

O aperfeiçoamento estava indicando mo
vimentação mais vigorosa da massa do 
leite e uma exposição à temperatura bas
tante alta por ,espaço de tempo relativa
mente curto. Depois de estudos e pesqui
sas detalhadas, a casa , STORK de Amster
dam, especializada em máquin.as de lacti
cínios, conseguiu construir, após a últimâ 
guerra, um este'rilizador de operação con
tínua com capacidade que vai de 2 a 5 mil 
litros por hora. 

Verificaram seus técnicos que um aque
cimento relâmpago do leite , bruto ou a 
granel, poderq reduzir o tempo de esterili
zação na garrafa - em conseqüência, o sis
tema de esterilização consta ,de duas eta
pas, isto é, pré-esterilização do leite a gra
nel e esterilizÇlção final depois de engar
rafado - êste sistema quando aplicado num 
esterilizador de funcionamento contínuo, 
controlado automàticamente, é chamado 
"sistema de esterilização STORK". Visando 
a economizar espaço, a última etapa da 
esterilização, do leite já engarrafado, se 
processa em tôrre vertical, onde as garra
fas dispostas automàticamente em nume
rosos tubos metálicos, por sua vez presos 
às esteiras que passam por várias zonas 
de aquecimento - água e vapor - sempre 
em agitação. A posição horizontal das gar
rafas nos tubos, a movimentação dêstes e 
o resfriamento que o sistema permit'e após 
a esterilização, facilitam o resultado fin,al 
com a apresentação de um produto bem 
claro e de sabor agradável. 

Dispenso-me de maiores detalhes de des
crição do equipamento, visto ser mais in
teressante uma visita à fábrica em funcio
n.amento em Andrade Pinto, onde os inte
ressados poderão verificar, além de outras 
vantagens do sistema, a reduzida mão de 
obra, conseqüência do mecanismo auto
mático. 

CARACTERES DO LEITE ESTERILIZADO 

Propriedades inerentes ao leite est,eriliza
do, sobretudo, no sistema ora focalizado, 
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t:aduzem verdadeiras vantagens que dis
tinguem o produto e dentre as quais des
tacamos: 

a - Durabilidade quase que limitada; 
b - dispensa refrigeração, dado que sua 

cons�rvação independe da temperatura 
ambiente; 

c - dispensa a fervura doméstica o que 
traz, economia de conibustí:el gás, 
lenha, etc; 

, 

d - distribuição mais economlca não sen
do diária, exige menos núm�ro de veí
culos; 

e - sabor, côr e aparência normais; 
f - valor. nutritivo - pràticamente igual , ao 

do leite cru, sôbre ser de mais fácil di
gestão devido à homogeneização, par
te do processo. 

Registra � casa STORK em seus arqui
vos a seguinte ,declaração do Dr. W. Le
than - Diretor do Departamento Médico do �i�istério de Alimentação da Inglaterra -

�ao pod� . ser negado que hoje em di,a o 
leite esterdlzapo é o leite mais saudável 
q�e pode ser comprado pelo público, não 
somente porque é tratado a alta tempera
tura, como também, porque êss'e aqueci
mento ocorre quando o leite já está engar
fado: Pelo se� . alto grau de digestibilidade, 
o leite esterilizado é especialmente ade
quc:do 'pa!a ,a nutrição . das crianças na pri
meira Infancla. Oul>rosslm, o leite esteriliza
do pode ser conse'rva ao por muitas sema
nas, sendo que uma garrafa aberta não 
produz alteração no conteú,do da mesma 
�enão após muitos dias. tste fato é muit; 
Importante para . as famílias de pouco,s re
cursos que deselam conservar o leite por 
várips dias". 

g - Teor de vitaminas do leite esterili
z�do - Naturalme�te que o impado tér
mico exerce certa Influência nas vitaminas 
d<? leite, que se tornam menos ativas. O 
leite cru é bem mais rico em vitaminas 
que o pasteurizado. A diferenca entre o 
pasteurizado e o esterilizado 'é mínima 
As quantidades de vitamina A carotêno' 
aneurina (�l ) � riboflavin.a (B2) ' 

são pràti� 
camente . I�uals no . leite pasteurizado 
e no esterdlzado, a diferença mais sensível 
se observa 9uanto a. yitamina C, cuja pre
sença no leite esterilizado é bem menor 
de acôrdo com as pesquisas feitas no Cen� 
trai Institute For Nutrition Reserch de 
Utrecht. Se considerarmos porém o fato de 
que o leite é fervido antes de ' ser consu
mido, segundo hábito generalizado, che-

Raremos à conclusão que os dois se equi
valem. 

REGULAMENTAÇÃO 

Houve por bem a DIPOA, em Portaria de 
a!xil dêste ano, estabelecer exigências mí
nimas no emprêgo da eS,terilização do lei
t�, ?evendo se!" ressa!tado, que com a ini
Ciativa, o .  Brasil é hOle em dia o país que 
tem a mais avançada e precisa regulamen
tação sôbre o assunto. 

As Instruções detalham as características 
da matéria prima� sua produção, transpor
te, prazos para o beneficiamento, variáveis 
em face das distâncias e da cons,ervacão 
propriedades que deve apresentar o (eit� 
depois de pronto e finalmente, dita normas 
para os contrôles de laboratório. 

VERIFICAÇÕES NO SETOR 
TÉCNICO-INDUSTRIAL 

. Em primeira lugar deve ser destacada a 
Importânc�a que tem a matéria prima, ou 
sela o leite, neste processo de beneficia
mento. 

Deverá ser �m leite ótimo, classjficado 
como "nobre" só obtido com assistência ve
terinária permanente, capaz de responder 
por um rebanho sadio e bem nutrido · or
denha higiênica e resfriamento imediato 
evitadas contaminações grosseiras, princi� 
palmente as que têm origem no solo, rico 
em germes esporulados. A prática já reve
lou aqui, que o aparecimento de Febre Af
tosa .na re.9 �ão produtora, é responsável pe
lo . Ielte cheiO de grumos e granulações de-

' pOIS de engarrafado e esterilizado ' em tais 
c.ircunstâncias, é preferível dar-se o'utro des
tino ao leite. A incidência de mastites cons
titui igualmente, entre nós, sério entrave à 
produção de . leite esterilizado, exigindo ri
gorosas medidas de tratamento e profila
xia nas fazendas fornecedoras. 

Na fábrica . sã,o procedidas. provas quími
cos e bacterlologlcas do leite recebido e 
depois , de pronto, engarrafado e esteriliza
do, verifi�a-se ta�bém a acidez, gordura, 
extrato seco, índice de turbidez e se faz 
a dupla prova de estufa - 10 dias a 5 5 °  e 
20 dias a 35 °C - semeaduras, etc. 

Em oito meses de funcionamento da fá
brica foram realizadas 4074 provas em 679 
amostras de leite pronto. Fo'ram emprega
das 412 amostras outras na prova de estu
fas que revelou 99,03% de resultados favo
ráveis. 

Na estufa de 55° resistiram tôdas as 
garrafas, na de 35 ° estragaram-se 4 gar-
rafas das 206 utilizadas. ' 
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Não obstante essa verificação do com
portamento do leite em terll.oeraturas ti
das como ótimas ao desenvolvimento da 
micro-flora mesófila e termófila, temos 
mais, como comprovantes do valor do pro
cesso e da eficiência do equipamento, as 
dezenas de milhares de garrafas distribuí
das diàriamente ao consumo. O funciona
mento da central de esterilizacão de An
dra de Pinto já demonstrou a importância do 
processo e a eficácia do .equipamentoj as 
falhas, traduzidas nas garrafas que se es
tragam na rua ou na prova de estufas, po
dem ser atribuídas 'às defiç:iências pessoais 
dos operadores que não sê encontram de 
todo adestrados e, em parte, à matéria pri
ma cuja seleção não está sendo muito rigo
rosa por motivos dependentes da própria 
produção. 

Ponto fraco nos equipamentos de este
rilização de leite representá a parte do 
circuito reservada ao engarrafamento e fe
chamento, em aberto, quando as garrafas 
se tornam vulneráveis às contaminacões 
do ar, o que não aconteceria se a opera
ção se processasse em câmara assética. 

Outro ponto para o qual deve ser fixada 
a atenção é o da limpeza das garrafas, 
problema cuja perfeita solução representa 
um dos fundamentos da tócnica de produ
ção do leite de longa conservação. 

Para que não sej a comprometido o re
sultado final, os fabricantes de equipamen
tos recomandam certas medidas que não 
podem ser esquecidas, no que diz respeito 
à higienização das garrafas e dentre aS 
quais destacamos : 

"a) a superfície, interna da garrafa de
ve ser desprovida de qlcalinidade, sob pe
na de alterac::ão do produto final ; 

b) a temperatura do banho detergente 
deve variar entre 70 e 80°, de acôrdo com 
o produto de limpeza usado, sua concen
tração e grau de sujeira da garrafa antes 
da lavagemj 

c) a escolha do detergente e S U Cl concen
tração · deve ser feita com prudência. A 
ação do ion HO (que emulsiona as granu
rações, dissolve albuminas e ataca profun
damente as sujeiras encontradas nas garra
fas) é ainda a base da teoria e da prá-
tica dessa limoeza i ' 

d) a ação , d� soda deve ser ' completada, 
em tempos e lugares oportunos, com o em
prêgo de fosfato trissódico, de silicato de 
sódio e de calgon. 

e) não é bastante obter garrafas limpas, 
mas também esterilizadas, donde a neces-

sidade de um agente bactericida ou desin
fetante, isto é, um local especial para seu 
emprêgo baseado nas propriedades antis
séficas do cloro e seus derivados. " 

Como resultadJ? dessas circunstânciCls que 
constituem a parte criticável na conj untu
ra do processo, temos de admitir uma per
centagem que deve ser a mínima possível, 
de garrafas que apresentam alterações es
truturais do leite depois de entregue ao 
consumo . ou na estocagem. 

Quer me parecer que a relação 1 :  5.000 
ou seja uma garrafa estragada para 5.000 
boClS, representCl situação tolerável sob 
qualquer aspecto que se encare a questão. 
Quando ' a relacão se torna mais estreita, 
a direcão técniéa da indústriCl tem de de
termin�r, quanto Clntes, as causas das fa
lhas lJara que possam ser corrigidas. 

Delicada é a missão de g�rente ou ad
ministrador de uma centrClI de esterilização 
de leite que só pode ser exercida por pro
fissional , capaz, com atinado espírito de 
obsérvClção, · além de conhecimentos espe
cializados indispensáveis ao êxito da em
prêsa . 

Ao fin.alizar, seja-me permitido Clpresen
tar conclusões que submeto à apreciação 
dos senhores participClntes da XII!). Sema
na do Lacticinisla. 

1 - Atualmente se pode obter um bom 
leite esterilizado em garrafa. 

2 - O leite esterilizado atende perfeita
mente aos problemas do produtor, do in
d ustrial e do consumi dor. 

3 - As usinas de esterilização pag ándo 
preço mais elevado . CI O  produtor!. dado que 
eixge leite de melhor qualidade, o proces
so em si faculta e possibilita assistência 
técnica-veterinária mais intensiva, ' contribu
indo, desta forma, ' ao incremento da pr07 
dução leiteira em bases de organização e 
eficiência. 

4 - A esterilizacão permite o aproveita
mento total da pródução e sua distribuição 
a grandes distâncias, facilitando assim ? 
abastecimento de regiões menos favorecI
das. 

5 - Enfim, ante CIS va ntagens apontadas, 
sugiro que o processo de esteriliz:ação de 
leite desperte entre .nossos técnicos � in.
dustriais mais interêsse pelo assunto, vlsan-
90 sua difusão no país, como princípio de 
fomento da produção leiteira e de maior 
consumo de I�ite. 

· 1  J f 
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Padron'ização da gordura em relação aos sólidos 
do leite 

Paulo Bomtempo 
Técnico em Lact ic ín ios. D ip lomado pelo I LCT. 

. t �uito elementar dizer-se que a padronlzaçao do produto é de suma importância, sendo portanto, desnecessária a enumeração de vantagens. Todos nós que nos dedicamos a indústria leiteira e que temos constante interêsse .na melhoria de nossos produ.tos, o que vai redundar em benefício própno, temos também como obrigação procurar melhorar a técnica, assim como divulÇJar as vitórias alcancadas. De diversas fá-5ricas de leite em pó, cujos produtos tivemos ocasião de analisar, o;'')servamos uma certa variação no teor de gordura. 
Quer isso dizer que há quem tenha dificuldades �a maneira de padronizar. O que 

pud�mos lulgar, é que essa padronização . e feita da gordura apenas. Como sabemos os sólidos variam e há então, a necessida� 
de de estabelecer uma relação entre gor� 
dura e sólidos, caso contrário jamais conse
guiríamos o padrão desejado. Outros com
ponentes podem variar dependendo de 
uma série de fatôresi cO,mo época do a no, 
raça do rebanho, etc. Sabe-se ainda, que 
o processo de fa bricação exerce grande in 
fluência nos caracteres físicos e organolép
ticos do leite em pó. Como exemplos, po
demos dizer que um pó, cujo condensado 
tenha sido ad�uirido em alta temperatura, 
apresenra-se com uma solubilidade muito 
inferior àquele, cujo condensado se ' adqui
riu em temperatura móis baixa. Dependen
do do tempo, ' um leite, pasteur izado em 
alta temperatura, pode sofrer a carameli
zação da lactose. Enfim, uma série de ou
tros fatôres pode alterar as características 
do pó, agindo cada um, em determinado 

setor. �o momento porém, o que nos imo '  porta e: C?mo conseguir uma gordura "x" 
em dete�ml.na�o produto depois de pronto? � �nn�lpaf medida a se tomar é a observancla ngorosa da técnica ao se efetuarem as aná1ises do leite a ser padronizado. Qualqu�r erro, por menor que seja irá repercutir grandemente no final do servico. O uso de materiais não aferidos pode íevar a perder um trabalho completo e consequentement-e, muitos quilos de leite �m pó com gordura ultra fora do padrão. 

t �e capital importância, faço questão d� fnzar, qu� todo o material empregado: pipetas, termometros, densímetros e butirômetros estejam rigorosamente certos. Em caso de d úvida, convém repetir as análises quant�s ·  vêzes julgarem necessárias, pois é prefenvel , atrazar um pouco mais a errar uma padronjzação. . 
Isso são recomendações que faço, ciente de . que mUitos n,

ã.o :necessitam delas, mas, 
mUitos outros, pnnclpalmente alunos aqui presentes, deverão recebê-Ias como conselhos . ge um irmão mais velho que já teve ocaslao de observá-Ias. 

Tôdas as anál ises deverão ser feitas à 
temperatura de .2�oC, pois, de modo ge
r?I, nossos matenals de laboratório são afe
ndos p�ra a referida temperatura. O ba
nho-mana a 65°C é de extrema necessida
de para f�zer a leitura da gordura, pois é 
do .c��heclmento de todos o poder de con
tratJ.bllldade dêsse elemento quando S e  
abal�a sua temperatura. A correção da 
denSidade e cálculo dos sólidos totais po
dem ser feitos , por intermédio do calcula
dor do prof. José Furtado Pereira com óti
mos resultados. 

Para efetuarmos a padronização deve
mos conhecer : 

Do leite em pó : 
Gordura desejada 
Sólidos desengordurádos 
Umidade 

Do leite a padronizar : 
Gordura 
Densidade 
Sólidos totais 
Sólidos desengordurados Acidês e temperatura 
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A operaçao padronização pode ser a �i
a ntada desde o momento em que o 1� lte 
entra na fábrica; isto é, podemos ret irar 
dêle determinada qua ntidade de .�reme pa
ra que fique com gordu.ra aproxlma,

da de 

3 1%. Esse creme que ret iramos tambem de
v� ser a nalizado, Eois, dêle é que usaremos 
para reconstituir a. .gordura que faltar. 

Oêsse creme devemos conhecer: 
Gordura 
Sólidos desengordurados 
Fator gorduroso 

Gord 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Fs 

6,7 
6,6 
6,5 
6,4 
6,4 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 
5 ,9 
5 ,8 
5 ,7 
5 ,6 
5 ,5 
5 ,4 
5 ,4 
5 ,3 
5 ,2 
5 ,1 
5 ,0 
4,9 
4,8 
4,7 

Fg 

22,5 82 
23,618 
24,654 
25 ,690 . 
26,690 
27,726 
29,845 
29,798 
30,798 
31,871 
32,907 
33,943 
34,979 
36,015 
37,05 1 
38,05 1 
39,087 
40,123 
41,159 
42,195 
43,232 
44,268 
45 ,304 

o fator do leite a que me referi acima, 
consegue-se dividindo a gordura desejada 
no pó pelo SO também desejado. 

Por exemplo: Se queremos um pó com 
26% de gordura, 2% de umidade, teremos 
72% de sólidos desengordurados. 

Vejamos: 26 + 2 = 28 100 - 28 = 72 
�ividindo en tão: 26 -7- 72 = 0,361. 

t: êsse o fator que usaremos como base 
da padronização e que já foi usado para 
determinação do fator gorduroso. 

Com resultados satisfatórios, a gordura 
pelo processo volumétrico da Koil�r Funk. 
Os sólidos desengordurados pela formula: 
100 - Gc 

x SO do leit'e desna tado. 
100 

O fator gorduroso pela fórmula: 
Ge - (SOC x fator do leite). 

Para facilidade de trabalho� podemos fa
zer uma tabela com creme variando de · 
25 % a 70% de gordura. 

Gord 

48 
49 
5 0  
5 1  
5 2  
53 
54  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Fs 

4,6 ' 
4,5 
4,4 . 
4,4 
4,3 
4,2 
4,1 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 
3,6 
3,5 
3,4 
3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
3,0 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 

Fg 

46,340 
47,376 
48,412 
49,412 
5 0,448 
5 1,484 
5 2,5 20 
5 3,5 5 6  
54,593 
5 5 ,629 
5 6,665 
5 7,701 
5 8,737 
5 7,773 
5 8,773 
61,809 
62,845 
63,881 
64,917 
65 ,954 
66,990 
68,026 
69,062 

Vejmos agora como faremos a ,padron i · 
zação. 

Suponhamos uma cozida de 1 0.000 k� 
de leite. Foram recebidos 10. 130 kg de le i 
te  e foram retirados 130 kg de creme com 
60% de gordura, 3,5 de SO .  5 8,737 . P o Fg� 

Temos então. 10. 000 kg de leite em tan
que de armazenagem com gordura 3,2%, 
densidade 1032,8; ST 12,28, SO 9,08. 

Podemos receber o leite medindo-o em 
Its mas devemos depois, tra nsformar Its em 
kl�, sendo que isso se !az multiplica ndo sua 
densidade pel·a quantidade de Its. 

F ? 

I I I I , 
I 
I. 
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Agora já temos tudo que nos era neces
sário para padronizar. 

Para maior. facilidade de compreensão 
faremos um quadro enumerando a sequên
cia de operações a serem feitas. 

Quilos Gordura 

E:sse �uadro poderá ter, ·além do indispensável à padronização, elementos de con trôle de recepção, vitamina ção, cálculo de produção, a nálises feitas do creme, etc. 
Fica ndo essa disposição a gôsto de ca

da um. 

S. ·D. I A Padronizar I Padroni
zado 

Integral 10. 130 (1 398,00 (20 912,5 5 (21 Fator 0,35 2 0,361 

130 '(2 78,00 (3 4,5 5 (4 Dens. 32,8 32,7 

Total 10.000 (5 320,00 (6 908,00 
1--------- 1--------- 1--------- 1 (7 Gord. 3,20 3,27 

Creme 14 (11 8,40 (12 0,49 · (13 S. D. 9,08 9,07 --------- 1---------- 1 ·--------- 1 1-----__ 11 _______ 1 1  _________ 1 
Total 10. 014 (14 328,40 (15 908,49 (16 S. T. 12,28 12,34 

Reconstituído (1 ' (2' (3' Acidês 15 15 

Total 10. 014 (17 -328,40 (18 908,49 (19 Temp. 

( =-.F_ot_o--,-r) ___ 0..:.....,3_6_1 _x_9_0---=8,_00 ___ -'--�(�71_=___.:3=_=2__.:.7,�78=___ __ (8 
Produção 

320,00 (6 

7,78 19 
Calc. 1261,620 

7,78 (9) = 14 (11 Quilos de Creme Obt. 

________ ._5_8,7�3�7 
__ �D O�) 

____________ , ______ � ____ � _______ 1 
1 - Qu!.los de leite integral 
2 - Qudõs de creme retirado . 3 - Matéria gorda do creme 
4 - SO do creme 
5 - Quilos de leite a padronizar 
6 - Matéria gorda · do leite a padronizar 7 - Sóildos desengordurados do leite a 

padronizar 
8 - Resultados da multiplicação do fator 

pelo SO que resulta na qua ntidade de 
gordura que deveríamos ter. 

9 =- Resutlado da subtração (8 - 6) gor-
dura que nos falta. . 1 O - Fator gorduroso do creme retirado da tabela 

11 - Quilos de creme necessa nos para a reconstituição da gordura 

12 - Matéria gorda do creme adicion ada . para reconstituição 
13 - Sólidos desengordurados do creme adicionado para reconstituição 
14 - Quilos de leite já padronizado 
15 - Matéria gorda do leite padronizado 
1 6  - Sólidos desengordurados do leite pa-

dronizado 
17, 18,19 - Total quando não há reconstituição de leite em pó 
20 - Gordura do leite integral 
21 - Sólidos desengordurados do leite in-

tegraI. . 
Os itens 1 ', 2' , 3' só serão · emprégados em caso de reconstituição de leite em pó. 

' 1  

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 26 JANEIRO-FEVEREIRO . Ex;..Felctiano 

. Essa reconstituição é devida ao princípio 
e término de serviço . .  

.Momentos em que retiramos urna certa 
quantidade de leite em pó que não está em 
condições de ser enlatado. 

De modo . .  geral, é resto de pó que fica 
na tubulação transportadora ou que se 
prende às paredes da c6mara de secagem. 

Esse pó é então dissolvi"do para ser no
vamente . evaporado e incorporado ao leite 

. nôvo. 
No quadro de padronização, essa recons

tituição é reàistrada no devido lugar. 
Em média gastamos 8 kgs de leite fresco 

para adguirirmos um kg de leite em pó . .  
Se temos 100 kgs de pó para dissolver, 

teremos 800 kgs de I�ite que deram origem 
g êsse pó que se dissolve. 
. Usaremos então os itens 1', 2', 3' , da se

guinte maneira. 
l '  - ; Quilos de leite fresco que deram ori

ao pó que se dissolve, 
100 . x 8 = 800 

2' - Maté6a gorda do pó que se dissolve 
100 x 26 
----'-- = 26 

100 
3' - SD do pó que se dissolve 

100 x 72 
= 72 

100 

I Quilos I Gordura I 

Depois de completo o trabalho, devemos 
certificar-nos de que os cálculos foram bem 
feitos e se o leite depois de padronizado 
ficou realmente com o fator desejado : 

0,361 
Se nós dividir.mos o item 18 pelo 19 de

veremos encontrar o fator 0,361, caso con
trário, há algo errado. ' 

Vejamos em ' nosso caso. 

328AO -7- 908A9 = 0,361 

Antes de começarmos a operação, pode
mos ,de antemão, saber se' vai ou não fal
tar creme. 

Basta dividir a gordura encontrada no 
butirômetro pelo SD do leite. 

Se o resultado fôr menor que 0,361 fal
ta gordura, se fôr maior, há excesso de 
gordura. Para casos em que há gordura em 
excesso, lançamos mão do leite desnatado. 

Para calcularmos a quantidade' de leite 
desnatado a ser adicionadõ usamos uma 
sequência de cálculos muito simples e bas
tante semelhantes ·aos usados para cálculos 
de gordura de reconstituição. 

Vejamos um outro exemplo em que a gor
dura será mais alta do que a que deseja
mos: 

S. D. I A Padronizar I Padroni- I zado 

Integral 10.130 (1 405 ,00 (20 917?2 (21 Fator 0,372 0,361 

130 (2 65 ,00 (3 5 ?2 (4 Dens. 32,8 32,8 

Total 10.000 (5 340,00 (6 912,00 (7 Gord. 3AO 3,29 
Leite 
Desnata�o 331 (11 0,16 (12 29?9 (13 S. D. 9,12 9/1 1 

Total 10.331 (14 340,16 (15 ,941?9 (161 S. T. 12,5 2 12AO 

Reconstituído - (1' - (2' I - f3' I Acidês 15 15 
I I 

Total 10.130 (1 340,16 (18
,
941,79 (19, Temp. 7°C 7°C 

Ex-:-Felctiano , JANEIRO-FEVEREIRO Página 27 

(Fator) 0,361 x 912,00 (7) - 329,23 (8 
Produção 

340,00 (6 

+ 10,77 (9 
Cale. 1307,5 80 

(9 (11 Quilos de Creme Obt. 

(10 

Como no exemplo anterior multiplicamos 
o fat�r 0,�61 pelo SD e teremos uma gor
dura inferior a que já temos no leite. 

Deverer:nos ver então qual a quantida
de de leIte des.natado a adicionar. 

Nesse exemplo, temos 340,00 kg de gor
dura e precisamos para aquela quantidade 
de leite de apenas 329,230. 

Façamos então os cálculos que nos da
rão o leite desnatado que tenha sólidos bas 
tante para se relacionar com aquela gor
dura. 

Dividamos primeiramente a gordura 
temos pelo fator desejado. 

340,000 -;- 0,361 = 941 ,800 (R1) . 
Subtraindo dêsse resultado (R1) o SD 

possuímos vem: 

que 

que 

Dividindo êsse último resultado (R2) pela 
% de SD do desnatado teremos: 

29,800 -7- 9 = 3,31 (R3) 
Esse resullado (R3) multiplicaremos por 

100 e nos dará a quantidade de desnata
do a ser adicionado. 
R1 - Kg de SD que deveríamos ter para 

aquela gordura. 
R2 - Diferença entre o que temos e o que 

deveríamos ter. 
R3 - Resultado que, multiplicado por 100 

nos dá Kg de desnatado a ser adi
cionado. 

Esses cálculos podem tam bém ser feio 
tos no próprio quadro de padronizacão 
com pequenas modificações como no ex�m
pio abaixo: 

I I Quilos I Gordura I S. D. 1 1 A Padronizar I Padroni-

I ntegral 10. 130 (1 405 ,00 (19 

130 (2 65 ,00 (3 
-- ---

Total 10.000 (5 340,00 (6 
Leite 
Desnatado 331 (10 O,� 6 i11 

Total 10. 331 (13 340,16 (14 
. ----- - .-

Reconstifu í d o - (1' - (2' 
---

Total 10. 331 (16 340,16 (17 
-

. 

917,72 {20 
- --

5?2 (4 

912,00 �7 

29,79 (12 
-- -- -

941,79 . " 5  
. -

- {3' 

941,79 (18 

Fator 

Dens. 

Gord. 

S. D. 
------

S. T. 

Acidês 
. --

Temp. 

zado 

0,372 0,361 
-----

32,8 32,8 

3,40 3,29 

9,12 9,11 

12,5 2 12,40 
-----

15 15 

7°C I 7°C I 
arvoredoleite.orgdigitalizado por



�---;-----:-----::----��---:----------------------------------:- �,�-------F 

Página 28 JANEIRO-FEVEREIRO Ex-Felctiano 

340,00 (6) 0,361 (FATOR) = 941,80 (8 
Produção 

912,00 

29,80 

(7 

(9 
Co !c. 1307,5 80 

1 ____ -.:..29:.!..,8.:::0=---::-::--:::----::::::::---;�_;:::::_:;_-__;__;:::;_:_:_:_::_7:::_:i": - 1 i Obt. 
-- x 100 = 331 (10) Quilos de Desnatado 

9 

Observamos nesse exemplo, que o fator 
não foi mul tiplicado pelo SD;  êle foi o di
visor da gordura. 

Com isso conseguimos o S D  que deve-
ríamos ter para aquela gordura. ' I 

Wodemos comparar êsse quàdro com o 
an'terior e notar quais foram as modifica
ções: 

Nesse acima temos: 
1 - Kg de leite integral 
2 - Kg de creme retirado 
3- - Matéria gorda do creme retirado 
4 - SD do creme retirado 
5 - Kg de leite a ser p�dronizado . 
6 - Matéria gorda do leite a ser padroni-

zado ' 
7 - SD do leite a ser padronizado 
8 - Resultado da divisão do item 6 pelo 

fator que resulta no SD que devería
mos ter. 

9 - Resultado da subtracão do item (8 -
7) que nos dá a quantidade de SD 
que falta. 

10 - Resul tado da divisão do SD por 9 e 
mul tiplicação por 100 que nos. '9á a 
quantidade de desnatado a adiCionar 

11 - Gordura do leite desnatado 
·12 - SD do leite desnatado empregado 
13 - Quantidade de leite padronizado 
14 - ' Gordura do leite padronizado 
15 - SD do leite padronizado 
16 - 17 - 18 - Totais quando não há re

constituicão 
19 - Gordura' do leite integral 
20 - SD do leite integral .  

Há também casos em que a fábrica rece
be leite desnatado para colocar o creme. 
Em qualquer caso procederemos da mesma 
forma. Sempre haveremos de ter o fator 
que corresponderá fielmente à gordura de
sejada. 

:.:<.�:.:.:.: :.:::.:.:.: :.: :.:.:.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.::.: :.: :.: :.: :.-: :.:.:.:::.: :.: :.::.: :.: : •. : •. :.: :.: : •. :.: .• : .• : :.;.:.;.:.;::.;,:.;.:.:::.:,:.;::.; :.; :.; :.;:.;:.; :.; :.� 
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Discurso pronunciado pelo Economista Hugo da 
Costa e Silva, representando a Secretaria d� Eco
nomia do Rio Grande do Sul, por ocasião do en-

cerramento da XILO Semana do tacticinista 

Senhores, 

Como participantes, pel.a primeJra vez da 
x , ,� Semana do tacticinista, cumpre-nos, ao 
chegar o término dêstes trabalhos, exter
narmos nossas impressões sôbre o desenro
lar dos mesmos. 

Permanecemos, nesta reunião, mais co
mo observadores do que como participan
tes efetivos dos trabalhos, já que na nossa 
profissão de Economista, desconhecemos a 
parte altamente técnica da maioria da ma
téria aqui examinada. Competiam, 'os pon
tos apresentados, serem analizados por zo
otecnistas, agrônomos, veterinários e ladi
cinistas. Como é perfeitamente compreensí
vel ,  cada um �treve-se a sua especialidade. 

Justificamos nossa posição de observado
res por estarmos há pouco tempo estu
dando o assunto de leite e seus derivados 
e ainda não têrmos apanhado, com segu
rança, o problema em todos seus aspedos. 

Como assessor da Secretaria da Economia 
do Rio Grande do Sul, a qual temos a hon
ra de representar neste momento, fomos le
vados, em menos de um ano a emitir três 
parecer.es sôbre o mesmo assunto: aumento 
do preço do leite. • 

Pela delicadeza e complexidade do pro
blema, começamos a estudá-lo a sério a 
fim de desincumbir-nos daquE';}la missão. 
Após o desempenho de nossa tarefa tivemos 
a grata surprêsa : estávamos apaixonados 
pela solução dêsse problema. ' 

Simultâneamente a êsse nosso interêsse 
pelo produto leite e seus derivados, vem 
o Secretário da Economia, Deputado Leo
cádio de Almeida Antunes, lancar-se em um 
plano de incremento dã indústria de ladi
cínios do Rio Grande do Sul .  

Aos ilustres congressistas amigos, deve
mos dizer que a Secretaria da Economia, é 
um órgão nôvo na administração do Riq 
Grande do Sul, com menos de 2 anos de 
criação, e que tem, como atribuição prin� 
cipal o planejamento econômico do Esta
do e a assistência e coordenação dos ele
mentos da produção. 

Ora, estando nosso Estado baseado em 
uma economia agropastoril ,  e tendo óti
mas condições para o desenvolvimento da  
produção leiteira, entendeu nosso Secretá
rio, e nós como técnico também, em dar a 
devida atenção a êsse setor de nossa eco
nomia. ' 

Estamos, por isso, nos organizando para 
uma jornada de expansão dessas atividades. 
Devemos dizer, nesta reunião de renoma
dos técnicos, vindos de diversos Estados do  
Brasil, que em nossa atitude não vai ne
nhum gesto de hostilidade, com quem quer 
que seja, e sim, o desejo ardente e sadio 
de outorgar ao nosso Estado a posição que 
pode ocupar pelas suas vantajosas condi
ções. Acreditamos que sempre existirá lu
gar para todos no tab lado competitivo das 
l ides econômicas. 

O que não nos conforma, senhores, é que 
os gaúchos continuem importando leite em 
pó, quando têm possibil idades de serem ex
portadores. 

Também não nos satisfaz a condicão do 
Rio Grande do Sul de importador dé quei
jo. Apenas 25% do que consumimos é pro
duzido em nosso Estado. O restante vai de 
outros EstÇldos da Federação. 

Por tudo isso, é que estamos nos organi
zando, com medidas de financiamentos e 
educativas, ,através das entidades de classe, 
especialmente as Cooperativas. 

Com relação às nossas impressões sôbre 
êste conclave, só nos resta dizer que volta
remos satisfeitos por tudo de bom e de 
útil que vimos aqui. 

Atribuímos um valor extraordinário a reu
niões dessa ordem, quando se desenvolvem 
com o mesmo espírito que aqui reinou, isto 
é, o espírito de combatividade em defesa 
do bem coletivo. 

Aqui cada um deu um pouco do que ti
nha. A contribuição do Rio Grande do Sut 
em trabalhos, foi relativamente pequena. E 
é por isso que, esperando sermos convida
dos no ano vindouro, prometemos, antecipa-
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trazer a nossa mais honesta con-
>+i-'ih'IIi,",iiC;' ao: próxil:no , condave. 

ré ,a l.idade, o proble�a relativ� â pro
de '. Ieite e seus derivados, nao e de 

fo regibnà l  ou Estadual .  t �m probl�ma 
generdlizado em todo nosso Pais. E o. para: 
doxal, e  mesmo _

torturan te em tudO _

ISSO, e 

que sentimos ,nao ha;,er fort� razao que 
justifique essa lamentavel realidade. 

Uma das grandes causas dessa capengui
te no setor lacticínios atribuímos à atual 
pol ítica de fixação de preços, que não pro
cura aproximar a margem de lucro dos, pro
dutores de leite àquela  auferida pelos que 
se dedicam a outras atividades. Vivemos, 
pois, em um regime de livre iniciativa. E 
nadã nos autoriza a l imitarmos, com mate
mático rigorismo, lucros de uns, quando a 
grande maioria corre desenfreadamen te, 

' nesse campo ' das competições, sempre . e 
se}'npre ávido de lucros. E o resul tado de 
tudo isso é o que se vê de Norte a Sul do 
País, um gradativo e compreensível desin 
terê'5se por êsse ramo de atividade. O fator 
educativo, é importante, assim como o é 
também o de financiamentos à produção. 
Entretapto, no momento em que o negócio 
comece a ser in teressante, do ponto de vista 
dos resul tados comerciais, essa situação, 
automàticamente será resolvida. 

Como Economista que s9mos, procuramos 
apanhar as atividades econômicas, não ape
nas no seu sentido parcial e especializado, 
mas no sentido g lobal . Qualquer atividade 
econômica procuramos examinar nos seus 
três grandes momentos: produção, circula
ção e consumo. Em cada um procuramos 
caracterizar suas principais peculiaridades 
e a cada um atribuímos a sua ,respectiva 
parcela na distribuição dos resul tados. 

Qualquer emprêsa comercial, e inclusive 
a de lactic ínios está sujeita a um plane
jamento econômico. Necessita também ser 
acompanhada de um esquema administra
tivo. O empirismo hoje deveria ser um fa
to superado. Ou os empreendedores orga
nizam-se tecnicamente ou estão fadados ao 
fracasso, ao insucesso, à derrota. Diflcil 
mente um empresário r:eúne tôdas as qua
lidades para comandar o complexo mecanis
mo de uma emprêsa industrial .  

Voltamos, portanto, mais uma vez, a pôr 
em evidência a questão da remuneração aos 
fatôres da produção, que quando não bem 
estabelecida, pode gerar a fraude, a fal ta 
de gôsto nas técnicas de melhoramento e 

mesmo o simj>les desinterêsse e escolha de 
atividade mais atrativa comercialmente. 

Pois bem, amigos congressistas. Cabe-nos 
agora as palavras finais de aplausos e 
agradecimentos aos promotores desta reu
nião, especialmente à pessoa do Professor 
Carlos Alberto Lott, que ,com propósitos tão 
sadios e espírito tão ponderado dirigia o de
bate dos palpitantes temas aqui abordados. 
Ao Professor Lott e seus eficien tes colabora
dores, os aplausos e a admiração dos re
presentantes do Rio Grande do Sul .  

Ao dinâmico e entusiasta Sacretário da 
Agricul tura, Dr. Âbel Rafael Pinto, tam
bém a nossa admiração pela maneira de
mocrática e efetiva como prestigia êste I ns
tituto e, ainda, pelo interêsse qve vem de
monstrando pela solução dos problemas ati
nentes à sua Secretaria. 

A Delegação do Rio Grande do Sul vol ta 
satisfeita com o que viu, com o que ou
viu, com o que aprendeu. Das long ínquas 
plagas rro-grandenses, dirigiu-se ao progres
sista torrão mineiro, uma caravana compos
ta de professôres, estudantes e industrialis,
tas, êstes merecedores que são das nossas 
mais calorosas palavras de estímulo, pois, 
abandonando suas ,atividades, de dia a dia, 
vem participar dêste conclave, na ânsia de 
aprender, melhores técnicas e assim serem 
mais úteis à coletividade com sua parcela 
de produção. Vieram ainda servidores do 
Estado, um representando o Departamento 
Estadual de Abastecimento do Leite e ou
tro o Serviço de Assistência à Produção, 
setores êstes que fazem parte do quadro 
funcional da Secretaria da Economia. 

Vieram também os técnicos da ASCAR, 
com sua bagagem de conhecimentos e ex
periências, com o fim de aumentá-los ou
vindo os pronunciamentos desta reunião, 
que cOl1side.ramos, indiscutIve lmente, o má
ximo e a síntese do que se faz, em todo 
nosso País, no sentido do aprimoramento 
na exploração de leite e seus derivados. 

Esta reunião ainda encerra no seu bojo, 
uma outra mag n ífica oportunidade, isto é, 
a de con g raçamen to, a de aproximação dos· 
diferentes Estados. Aqui se ouvia vozes as 
mais distintas, com seus sotaques particula
res e peculiares, mas todos finalmente se 
enendendo, porque isto tudo é Brasil .  

Meus amigos : Os gaúchos aqui presentes, 
despedem-se� l evando em seus corações a 
gratidão pelo que aprenderam e levando em 
sua retina a visão panorâmica dêste prós
pero e acolhedor Estado. 
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(Conclusão da pág. 4) 
De outra forma, os p l anos do Govêrno ap l i 

cados à agr icu l tu ra estarão comprometidos n a  
sua  p rópr ia or igem. 

A Secretar ia  da  Agr icu l tura caberá pr imor
d i a l mente, a execucão de estudos sôbre a s i 
tuação do Estado e' desenvolv imento g lobal  da 
sua v ida rura l ,  bem como a dos serviços de 
defesa �anitár ia a n im a l  e vegeta l ,  f isca l ização 
,de produtos, fomento, contrô le  e d isci p l i nação 
da produção.  

Cu idará a U n ivers idade Rura l  - e aqui  in
c luo  também a Esco l a  de Veter iná r ia,  recen
temente federa l izada - dos p rob lemas de  en
s i no, de pesq u isa e de  extensão" frean do a 
ACA R  como executora dos rtabalhos de ex
tensão e de créd i to or ientado e 'supervis io
nado. 

A a ce leração do desenvo lv imento econômico 
no meio rura l  compet i rá à FR IMISA à, CAMI G  
e à CAS EMG, dentro de s u a s  esp�c ia l idades.  

Esta remos atentos para que  esforcos huma
nos e f inance i ros se jam somados, evitando-se 
os conhecidos para l e l ismos e d istorsões, que 
se têm mostrado pre jud ic ia i s  e l i mitantes da 
a ção governamenta l .  Dentro desta o rdem de 
idéias será estimu lado o entrosamento com to
dos os órgãos estatais,  paraestatais e part i 
c u l a res, v incu l ados a á rea rura l .  

No seto r de  crédito ru ra l - setor  v i ta l - se
rá p romovida uma a rt icu l ação com os estabe
leci mentos bancá ri os e Caixa Econômica Esta
dua l  - e com as entidades p rivadas que se 
proponham a coopera r conosco. Promovere
mos fi n a l mente, a i n tegração do programa e 
dos p :anos de ação media nte convên ios com 
as mais var iadas entid'ades nac iona is  e i n ter
nac ionais . 

Meus senhores : 
Assume a Secreta r ia  da Ag r icu l tu ra um ho

mem do i nter ior, que conhece a s i tuação afl i
t iva em que se debate a sua popu l ação ru
ra l .  s i tuação que tão ma rcadamente preocupa 
o Exce l entíss imo Senhor Governador Magal hães 
Pi nto. Dêle recebemos recomendações espe
c ia is, que bem refletem da sua pa rte perfeito 
conheci mento do problema e a a l ta sens i b i l i 
dade de Sua Exce lênc ia  na apreciação dos fa
tos l igados ao homem do campo. 

Pa ra tão i ngente tarefa conta mos, em pri
me i ro l ugar, com o apoio e a sábia orienta
ção de Sua Exce lênc ia ,  a cu ja  ad im i n i stração 
é honr.oso se�v i �, por  sua a l ta insp i ração, pe
lo sadiO patr iot ismo que a a n ima e pe lo sen
t ido p rofu ndamente humano de sua o rientacão 
Governa menta l .  

' 

Não posso p resc i n d i r  da efi c iente co l a bora
ção de todo o fu nc ion a l i smo, que tão afetu o
samente me a co l he, e q ue, estou certo, da rá 
a sua ma ior  contr ibu ição a um p rograma que  
é de  todos, porque  i n te ressa de perto, e fun 
damenta lmente, a co l et iv idade m ine i ra .  

Permitam-nos, porém, que  aos Engenhe i ros 
Agrônomos - colegás de p rofissão - enderece
mos uma p a l avra espec ia l ,  convocando-os, e 
aos nossos companhe i ros Veter inários, para,  
num esfôrço con j u n to, fazer dô Secretar iá  u m  
órgão rea l mente capaz de executar esta ta
refa de sa lvação pois devemos nos compene
tra r com seriedade que  a so lução do p rob le
ma não mais  poderá ser  ad iada.  

As c l asses rura is do Estado, por i nterméd io 
do seu órgão ofic ia l  - a FAREM - a nossa 
mensagem de so l idar iedaded e de  confiança .  

I l ustre Secretár io Roberto Rezende : 
Acostumei -me de há mu ito a admi rar a sua  
b ri l h ante i n te l igênc ia,  e a mane i ra exemp lar  
com que  Vossa Exce lênc ia  desempenha as  a ti
v idades de  sua espec ia l ização vocacion a l ,  q u e  
tanto honra e i l u·stra .  A medida, porém, que  
cresce nossa convivência,  venho  conhecen'do 
novos e apr imorados â ngu los da sua admirá
vel ,  persona l idade de homem púb !.ico, que eu 
considero mode l a r. Sua notáve l capacidade 
a caba de ser uma vez mais  demonstrada na  
sua ráp ida  passagem por esta Casa,  pe la. se
g u ra n ça, zê lo e sa bedor ia  que soube impri m i r  
a o s  estudos e so luções dos p rob lemas q u e  l h e  
foram apresentados,  

t ass im, u m  pr iv i lég io  para m im receber a 
Secreta r ia  da Agricu ltura das mãos hon radas 
de Vossa Exce l ênc ia .  Recebo o cargo com um 
solene compromisso que por vontade e de 
coração assu mo, nos têrmos das recomenda
ções recebidas do Exce l entíss imo Senhor Go
vernador Magal hães P i nto - de a ceitar o bom 
combate em prol da i nsta lação, em Minas  Ge 
ra is, das bases de uma só l ida  agri cu ltu ra, fo n
te de r iq ueza, e garant ia  de melhores dias 
para o nosso povo."  

I n � ú s t r i a s R e u n i  � a s f a I u n � e s N e li  o S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

R u a  Fran cisco Val adares, 1 0 8  - Telef,o n e s, 1 79 0  e 1 1 4 7  - Caixa Postal, 1 5  
End.  Teleg. "IRFAN" - Juiz d e  Fora - E . Minas 
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NOSSA CAPA 

XXII� .EXPOSIÇÃO-FEIRA AGRO-PECUÁ RIA 
E INDUSTRIAL DE JUIZ DE FORA 

Por ocasião dêste certame, o Instituto de 
Ladicínios "Cândido Tostes" recebeu da 
Diretoria ' Executiva, um expressivo ofício, 
do qual extraímos o seguinte: , 

"Tendo em vista a realização, no perío
do de 1 9  a 8 de outubro vindouro, da 
XXII� Exposição-Feira Agro-Pecuária e In
dustrial de Juiz de . Fora vimos, 'pelo pre-

sente, a exemplo do que tem ocorrido em 
certames anteriores solicitar a Vossa Se
nhoria a colaboração dos senhores profes
sôres dêsse Instituto de Lacticínios, no sen
tido. de que acedam em coordenar e 
dirigir - com a competência que lhes ' é pe
culiar -:- o CON CURSO LEITEIRO, que será 
realizado nO transcorrer da XXII� Expo,si
ção-Feira Agro-Pecuária e Industrial de Juiz 
de Fora." 

NOSSA CAPA focaliza uma aula prática 
de zootecnia do gado leiteiro, no rednfo 
da Exposição. 
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QU ER VERIFICAR 
SEM LABORA TORtO, 
GERMES COLIFORMES NO 
LEITE OU NA ÁGUA, 
USE 

C O L I F I T A  
UM PRODUTO "bacto-strip " 

(L eia o art igo do D l' .  F. A. Rojick 
puhlicado no n.o 99 desta Revista).  

microbiologia industrial vital 
brazil ltda. 

rio de janeiro h razil  avenida graça a ranha 174 
sa la  1 207 t elegrama etevibra telefone 42 3274 

Revendedor Autorizado 
OTTO FRENSEL 

Especialista em Material e ins
talações para Lacticínios 
- Propaganda do Lei. 

te e Derivados - Análise de 
Leite e LacticÍnios. 

Rua Frei Caneca, lII . sob. 
Telefone: 32 - 4088 
Caixa Postal 1283 

Telegramas : FRENSEL 
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S O C I A f 'S 
Aniversários de ILCTIANOS 

Fevereiro : . 

19 - José Frederico Magalhães de Siquei
ra - Técnico em Lacticínios. 

4 - Dr. Rogério de Albuquerque Mara
nhão - Diretor da D.I.P.O.A. Ex-aluno 
do ILCT. 

5 - José Wilbaur Junqueira de Barros -
. Técnico em Lacticínios. . 
6 - Mário Moreira de Carvalho - Técni

�o em Lacticínios. 
- Fernando Flávio Carlos . de Melo -

Aluno do 29 ano do CTL. 
7 - Antônio Carlos Ferreira - Aluno do 

29 ano do CTL. 
8 - Adson Furtado de Souza - Técnico em 

Lacticínios. 
10 - Roberto Rogério de Matos Monteiro -

Aluno do 29 ano do CTL. 
11 - Alberto Mendes de Oliveira - Técnico 

em Lacticínios. 
- Fausto César Bel loti - Técnico em 

Lacticínios. 
- Temístocles Fabiano Vieira de Souza 

- Técnico em Lacticínios. 
16 - Sebastião Speranza Paiva - Técnico 

em Lacticínios. 
17 - Joaquim Alney Gorgulho Junqueira -

Técnico em Lacticínios. . 
- Nilton Borrajo Cid - Técnico em Lac

ticínios. 
18 - Aluízio de Aquino Andrade - Técni

nico em lacticínios - Professor do 
ILCT. 

19 - José Octavio Pinheiro Vil le la - Aluno 
do 39 'ano do CTL. 

- Jost Weege - Aluno do 29 ano do 
CTL. 

20 - Jonandis Roberto Ferreira - Técnico 
em Lacticínios. 

21 - Reinaldo Gomes de Carvalho - Téc
nico em Lacticínios. 

- Dionézio Atanázio - Aluno do 29 
ario do CTL. . 

22 - Félix Valentjm Leite - Técnico em Lac- ' 
ticínios. 

- Emídio Martins de Melo - Aluno do 
29 ano do CTL. 

24 - Jacinto Bittencourt Godinho - Técni
co em Lacticínios. 

- Francisco Vitorino de Miranda - Téc
nico em Lacticínios. 

27 - José Sérgio Sampaio - Técnico em 
Lacticínios. 

- Lino Gomes Ribeiro - Técnico em Lac
ticínios . 

Março 

19 - Teófilo de Almeida Costa - Técnico 
em Lacticínios. 

9 - Nivaldo Giovannini - Técnico em Lac
-ticínio;. 

13 - Wanderly  das Dores Coelho - Técni
co em Lacticínios. 
Paulo Sebastião Machado - Técnico 
em Ladicínios. 

15 - Arley Osvaldo de Oliveira Corrêa -
Aluno do 29 ano do CTL. 

16 - Dr. Ponciano Vasco Vasco - Especia
l ista em Lacticínios. 

17 - José Omar Osório da Fonseca - Téc
nico em Lacticínios. 

19 - Armin Weege - Técnico em Lacticí
nios. 

20 - Jairo Fonseca - Aluno do 39 ano do 
CTL. 

22 - José Dias Ibiapina e Silva - Técni.co 
em Lacticínios. 

- Dr. José Marcelino da Rosa e Silva 
Neto - Engenheiro-Agrônomo. 

25 - Amaury José Costa - Técnico em Lac
ticínios. 

29 - Reinaldo Ximenes Carneiro - Técnico 
em Lacticínios. 

30 - Dr. José Vieira Aguiar - Ex-Professor 
do ILCT. 

31 - Paulo Tarcísio Bomtempo . - Técnico 
em Lacticínios. 
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D a n i l a e  I n d ú s t r i a  
e 

C o m  é r e i o L t d a. 
TUDO PARA A INDÚSTRIA · DE LEITE 

AS MÁQUINAS MAIS MODERNAS 

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE 

Coa l ho " G LA D "  - Pa rafi n a  

Fermento Láct ico - Prod utos p_a ra a ná l ise  d e  l e ite - Paste u r i 
zadores - Resfr iadores - Homogen izadores - Máq u i n a s  p a ra 

fazer so rvete - Compressor-es " G RAM " - E n g a rrafa mento 
Bated e i ras - Fôrmas p a ra q u e i j o  

D O S  FABRICANTES MUNDIALMENTE CONH ECIDOS 

L. C.  Glad & Co. AIS - Do nsk Voksfabr ik  
Paasch & La rsen,  Petersen - B roedrene Gram 
Robert H a nsens Labo ratori u m  - Perfora  
Ran'n i e  Ma ch i n e  Works - Novo I nd u str i  

Te! . : 32·-0692 

Rua Barão de I ta peti n i n g a, 221 - 1 09 

Ca ixa Posta l 451 4 

São Pau lo  - Bras i l  

End.  Te lg . : " DANALAC" 

CASA BADARACO INDúSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 

.t'1.presenta 

a últilna 

palavra em 

Refrigeração 

�ildustrial e 

Cü'mercia1 

i\,esfriador para leite 

Ins taluções  Frigo ríficas, Câmaras, S orveterias, Baleões  Frigo ríficos, Geladeiras para 

A ço u gue, H o t éis, Res taurantes e Ba res em geral, R efrigera dores Comerciais e Domésticos.  

Máquinas para C a fé, Estufas para Pastéis, Vitrin as, Balanças automá ticas, Cortador,cs 

de  F rios e Regula dores de  volta gem. 

RÁDIOS DE DIVERSAS MARCAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LOJA : Avenida Getúlio Vargas, 367 - F'oue, 1620 - Eud. Telegr. "BADARACOI" 

FÁBRICA: Avenida Coronel Vidal, 453 - Fone, 5967 
J U I Z  D E  F O R A - M I N A S  - B R A S I L  
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� único premiado com 10 medalhas de ouro � � JUANTIQUEIRA E. F. C. B. MINAS GERAIS � � � � FÁBRICA E ESCRITÓRIO : RIO DE JANEIRO � � MANTIQUEIRA - E. }<'. C. B Caixa Postal, 342 � � MINAS GERAIS � � SÃO PAULO � 
� Correspondência: Caixa Postal, 3191 � 
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METALO RGICA BARRA DO PIRA'I L TOA. 
FABRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 116  

Enderêço telegráfico : " METALÚRGICA" 

BARRA DO PIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO .. 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50 com a encomenda 

50 (/� financiados em 12 meses. 

L a l a s  i n t e i r i ç as,  B a l d e s  comuns,  B a l d es p ara ord enha,  B al d e s  com b i c o  e gra'-' 

: ua ç flo, B al cles gra d u a d o s  com b ó i a ,  Tanques de chap a e s t a n h a d o ,  Tanques cl e  

�\I;() i n oxi d ável ,  Tanques duplos p ara queij o e m  a ç o  i n ox i d áv e l ,  D e p ósito s . p a-: 

1 J c r e m e ,  D ep ó s i t o s  p ar a  m a n teiga,  Fôrmas' p ara que ij o s  t i p o  . m i n ei r o  e p ra

l � ! ,  Liras,  H e s fri adores,  p a s teuriz a clores,  R e formas el e v asi l ham e e m  geral. 
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