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PARA A SUA INDÚSTRIA DE LATlCINIOS 
Unha completa 
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princípio! do" IInte('e�.oreA. Maior 
eficiência e mllior íliml'liCical;io 

P.J�.� operaçõCt!. 

PASTEURIZADORES 
E APARELHOS DE . 
PLACAS INOXIDA VEIS 
ALFA·LAVAL 
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110 ('aDlpo da I'ngenharill 
aplil'alla aol' latit'Ínio9, 
Pa .. teurizlI e resfria 
leite Iml cin'uito ft"t"hllllo 
a diverHIl>l IClI1I1"rlilurlll> 
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Oe doi" 11 qualro 

dlindro!. De :\.000 .. 
I .000.000 K('al!),ora. 

�"IOnl\m('nlo ('uO! 
il eorr�la.. em \ 

BATEDEIRAS 
ALFA·LAVAL 

Tipo K"D·R. d .. 
II�'O inoxidável. 

Dlltflbuidor.e J 

CIA. FÁBIO BASTOS 
COMERCJO E INDÚSTRIA 

Matriz: Rua Teófilo Olonl 81/83· R io de )onélro - Rua Florêncio de ·Abreu. 82& _ St.!o 
Poulo - Ruo Tupinomb6s �64 Belo HçrJzooto.:- Av , Julio de Castilhos, 30- Porto Aíegr. 

Ruo Holteld ,�99 luli% 'de Fóro' - Ruo DrMuricl, 2-49/253 Curitiba 

Honra 

ALTA MIRO MOSER 

Natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, colocado 

em primeiro lugar no CURSO DE INDúSTRIAS 

LÁCTEAS, em 1958. 
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Noções 
Pelo .engenheiro S. B. Rasmussen 

(Niro Atomizer de Argentina S.R.L.). 

A - INTRODUÇÃO 

O' leite em pó como matéria prima 

, na, Indústria Leiteira. 

Em todos os países leiteh-os do mun
do e, em grau mais ac.entuado, naqueles 
onde a exploração da granja não. pôde 
ser racionalizada,-a indústria leiteira em 
geral. e o abastecimento de leite das 
grandes cidades em especial tropecarÍl 
com dois problemas fundame�tais: Ú�l é 
a escassês do leite durante a época do 
frio, compensado por uma abundância. às 
vêzes extraordinária durante a época' es
tival, e outro é a dificuldade de abastc-

, cer com leit.e de boa qualidade, tanto du
r�nte o v.erão como o inverno, a popula
çao das grandes cidades às vêzes ml1itl. 
distantes dos centros prhdutores. 

A Indústria do Leite em Pó está cha
mada a resolver ambos os problemas a 

, bem da saúde da população e a bem ' da 
, economia da indústria leiteira e está ho

je reconhecido que a única solução viáv.el 
dos problemas citados é transformar du
rante a época de abundância, o exc�den
te de leite em pó para aproveitá-lo na 
época �e. escassês, como matéria prima 
para varIOS produtos lácteos ou como 
leite reconstituído para abast�cimento da 
população das grandes cidades. 

� Cabe destacar, a modo de confirma
çao do precedente, que se observa,' mes
mo em países onde a .elaboração de leite 
em pó alcançou já volumes muito im
portantes � onde o mercado dêste produ
to par.e�ena saturado, um contínuo áe
senvolvlmento da' indústria de leite em 
pó, instalando-se cada ano um maior 
número d.e fábricas novas. É característi
co qu; muitas das novas fábricas instala
das sa,o .de uma capacidade relativamen
te re�uzlda, 25 . 000-30 . 000 litros de leite 
por �Ia,. e em outros casos, tratando-se 
de fabrIca� de maior capacidade, estas 
foran; proJetadas deliberadamente com o 
proposIto de operar somente durant.e a 

época de abundância, absorvendo o éx
cedente de leite e transformando-o em 
uma matéria prima conservável que se 
utiliza como tal qurante a époc� da es
cassês, solucionando-se desta maneira o 
problema da falta d.e matéria prima du
rante uma época e a abundância desta 
durante outra época. 

O uso do leite em pó como matéria 
. prima na própria indústria lei:l:.dra é 're
lativamente novo mas as vantagens do 
sistema são tão e�identes que s.e vão di
vulgando ràpidamente. Até o presente a 
indústria queijeira é a que se tem vi�to 
.especialmente beneficiada pelo sistema e 
�m países muito consumidores de qu�i
JOs, como os Estados, Unidos da América 
do Norte e a França elaboram-se cada 
inve�no gr�ndes quantidades de

' queijo 
macIO partmdo do leit.e em pó em vez do 
leite fresco. 

A idéia de ,elaborar queijo, especial
mente os tipos macios de leite reconsti
tuído .. é muito :rantaj�sa sob todo ponto 
de vIsta. Em prImeiro lugar está assegu
rado a fluência da matéria prima m·es
mo durant� a época em qU2 escas�eia o 
leite, e que justamente coincide com a 
época de maior venda de queijos mas 
al.ém disso se abrem perspEctivas d'e téc
nIcas elaboradoras completamente novas 
que .permitem, por um lado, o emprêgo 
de sIstemas de produção mais econômi
cos que. os atuais e por outro lado a ela
boração de novos tipos de queijos de al
to rendimento .e de ampla aceitação pelo 
público. 

O leite em pó desnatado é o produto 
que mais se pr.esta' para ser usado como 
r:?atéria prima na indústria queijeira. 
Este produto é fácil de elaborar e s·e con
s e r v a muito. bem� por muito temp9, 
s·em que seJa n e c e 'l s á r i o tomar 
medidas especiais para sua c o n s e r -
v a ç ã o durante o estacionamento. Ao 
utilizá-lO, o pó se dispersa e se d i  s -
solve em água morna, agregando-s.e a 
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quantidade de creme riecessária para ob
ter um leit.e reconstituído com a porcen
tagem de gordura desejada e ' indicada 
para o tipo de qu.eijo a elaborar,.se. Em 
vez. de creme pode-se usar manteiga ou 
gordura butirométrica pura - êst.e últi
mo produto também, de fácil conserva
ção . - mas ao usar manteiga ou gordura 
butirométrica, . 

a mistura ,deve ser' ade

quadamente homog.eneizada antes <"1e ini
ciar-se a elaboraçã,o do queijo .  

Em vez de dissolver o leit.e em pó des
natado em água, ' pode-se fazer isto no 
leite fresco, aumentando-se, dêste modo, 
a porcentagem de sólidos, com o que se 
obtém uma maior quantidade de qu.eijo 
de cada tanque ou - dito com outras pa
lavras - uma diminuiçã.o do custo de 
mão de obra por quilo de queijo. 

Nos casos .em 
que se deseja obter um 

queijo de menor teor de gordura que ' o 
que corresponde ao leite Empregado, po
de-se, .em vez de usar o processo de des
natar, juntar leite em pó desnatado ao 
leite no tanque, processo que resulta bas
tante mais simpÍes e que, ao mesmo tem
po, contribui para reduzir os custos. 

Tem-se generalizado o emprêgo de 
leite em pó desnatado na fabricação de 
queijos durante os últimos quinze anos 
especialmente nos Estados Unidos d� 
América do Norte, onde se desenvolveu 
para êste fim, um tipo de leite em pó 
sem gôsto de fervido, chamado "Low 
Heat Non Fat Milk Solids" ("Leite em 
pó desnatado, de tratamento térmico sua
ve") . Êste tipo de pó é hoj2 elaborado em 
grandes quantidades e dêle se desenvol
veu'�o pó "Instant"; mais adiante falare
mos sôbre um e outro, mas aqui mencio
naremos apenas que o "Leite em, pó des-
natado de tratamento térmico suave" 
além de ser matéria prima na indústri� 
queijeira, é muito indicado como maté
ria prima para reconstituir leite destina
do ao abastecimento das cidades caso em 
que pode ou não ser misturado' e homo
geneizado com gorq.ura hutirométrica ou 
outra classe de gordura nobre.' 

Na elaboração de sorvetes, já faz mui
to tempo que se usam grandes quantida
des de leite em pó, tanto do tipo de lei
te desnatado como do tipo de leite fresco. 
Nas regiões quent�s, onde·, normalmente 

escassêia o leite, mas onde o sorvete é 
muito popular, usa-se como ingrediente 
um creme artificial elaborado com leite 
desnatado em pó e gordura vege�al. 

Pode-se prever 'qúe :muitos outros 
produtos lácteos poderão s.er! e I a b o r a
dos vantajosamente do leite em pó em 
vez do l.eite fresco, especialmente duran
te a estação de escassês da produção de 
leite, assim como, também produtos no
vos, hoj.e desconhecidos. Aqui a fantasia 
do técnico pode trabalhar sem limites e 
combinando fantasia' 'com c á 1 c u l o ' d� 
custos, não cabe dúvida de que, se che
gará a elaborar produtos e dese:ÍlVolver 
novos processos industrial e comercial
mente interessantes. 

B - ELABORAÇÃO DE LEITE EM Pó 

Descrição geral. 

O leite integral contém, como s.e sabe, 
aproximadamnte, 12,5% de sólidos e 
87,,5% de água, enquanto o leite em pó 
correspondente contém 98,0% de sólidos 
e somente 2% de água. Portanto, de 100' 
quilos de leite com 12,5% de sólidos se 
obtêm nos processos onde não haja per
das : 

12,5 X 100 = 12,8 

98 

quilos de leite em pó com 2% de água, 
isto é, obtém-se 1 quilo de leite em pó 
com menos de 8 litros de leite. ' 

Para transformar os 100 quilos' de lei
tem em 12,8 k de pó há necessidade de 
evaporar 100 - 12,8 = , 87,2 k de água, 
de maneira que para produzir 1 k dEl pó 
é necessário evaporar: 

87,2 
6,8 k de água 

12,8 
Como exemplo . tomemos uma fábrica 

que elabora, diàrÍamente. 100 . 000 k de 
l.eite; esta fábrica prodtÍ7, diàriamente, 
12 . 800 k de pó, devendo em troca evapo
rar 87 . 200 k de água. 

A elaboração de leite em pó consiste 
então, essencialmente, na evaporação d� 
grandes volumes de água, ' naturalmente, 
observando as seguintes: regras : ' .  

1) O consumo de óleo para a evapora
ção deve ser o mínimo possível; 
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2) As propriedades organoléticas e vi
tais do leite devem sofrer o mínimo pos
sível. 

3) As perdas de leite (por espuma) e 
pó, devem ser mínimas. -

Nas instalações modernas todos êstes 
requisitos são observados, produzindo-se 
nêles um pó de ótima qualidade e máxi
mo rendimento, com um consumo' de 
óleo por quilo de pó que às vêzes chega 
a ser menos que a metade do consumo 
nas instalações antiquadas. 

Mencionamos acima qUe uma fábrica 
que elabora 100 . 000 k de leite por dia 
tem que evaporar 87 . 200 k de 'água po; 
dia. Supondo agora um trabalho diário 
de 20 horas, é necessário evaporar por 
hora a respeitável quantidade de 4 . 360 k 
de água. Pode-se .evaporar esta quantida
de de água em câmaras de secagem por 
atomização, sem concentração p r é v i a , 
mas a instalação teria de ser enorme o 
consumo de óleo elevadíssimo e o pó im
palpável e de baixo rendimento. 

Pelos motivos mencionados é indis
pensável retirar a maior parte da água 
que contém o leite em instalações de 
concentração chamadas f'vaporadores a 
vácuo. 

Nesta aparelhagem mantém-se 1- o r 
meio de bombas ou ejetares udt alto 
grau de vácuo, razão pela q�al o leite 
chega a ferver em temperaturas tão bai
xas (50 a 60° C), que não chegam a 
modificar as propriedades do leite. Ao 
mesmo tempo procura-se reduzir o tem
po "de evaporação ao mínimo possivel, e 
nas instalações modernas de fluxo cons
tante e contínuo, o leite passa através de 
todo o equipamento num t e m  p o tão 
abreviado como um minuto. Num lapso 
de tempo tão curto e em temperaturas 
tão baixas como as mencionadas aqui o 
leite, naturalmente, não sofr.e alterações 
de importância. 

Ao evaporar leite num tacho aberto 
como, por exemplo, do tipo que se em
pr.ega na fabricação de doce de leite, con
some-se, como é lógico, um pouco mais 
de um quilo de vapor para evaporar um 
quilo de água, mas nos equipamentos fe
chados, qUe trabalham à vácuo, o consu-

mo de 'vapor lpara- evaporar um quilo de 
água pode s·er reduzidg a 0,4 k e até 
menos, com a consequeJ;l.te economia de 
óleo. 

Esta economia se obtém 'por meio de 
vaporização em instalações c h a m a d a  s 
evaporadores ' múl:tiplos; estas' instalações 
consistem de vát'Íos corpos" ' normalmen
te dois ou três e em ca.da um dos dois ou 
três corpos encontra-se leite_ein fervura; 

. no primeiro corpo' numa temperatura al
go . mais elevada que no ,segundo e at:sim 
sueessivamente. Os vapores que ' saem do 
primeiro corpo como vaporização do 
leite, são aprov�itados no segundo corpo 
como meio de caJefação, e dêste modo é 
somente o, p,rimeiro corpo que deve ser 
alimentado com vapor das caldeiras. en
quanto os demais corpos trabalham' com 
vapor de aquecimento " g r a t i s ' '. Mais 
adiante entraremos em detalhes e expli
caremos mais detidamente 'o funciona
mento do� evaporadores, mas aqui ape
nas menCIOnaremos que o leite nos eva
poradores é concentrado até 35-50% de 
sólidos; quanto mais se concentra o leite 
nos evaporadores, menor é o consumo 
de óleo por quilo de pó produzido. 

Do Evaporador passa o leite concen
trado à Câmara de Secagem ("Spray 
Dryer") que .essencialmente c o n s i s t e  
numa câmé!-ra ou tôrre, na qual o leite 
concentrado, em forma "atomizada" ou 
"pulverizada", s·e encontra com uma cor
rente de ar quente, a qual seca, de forma 
pràticamente instantânea. as partículas
de leite concentrado, transformando';'as 
desta maneira em pó de leite. Noutras 
palavras o "spray drying" consiste numa 
s e c a g e m pràticámente instantânea de 
minúsculas gotas de leite preconcentrado; 
numa corr.ente de ar quente, isto é uma 
vaporização -ultra rápida da água 'conti
da nas gotículas de leite. Todavia é pre
ciso acrescentar, para completar o qua
dro, que esta vaporização se realiza a 
temperaturas baixas, e na maioria dos 
casos, a temperaturas inferiores a 40° C. 

São, portanto, dois fatores principais 
os que caracterizam o "spray drying" a 
saber: 

1. A secagem. ultra rápida. 
2 .  A secagem ou a vaporização a bai

xas temperaturas. 

MARÇO 

Levando em conta os dois fatores aqui 
mencionados: que o leite ' é dessecado em 
poucos segundos e numa temperatura de 
400 C. e mesmo menor, entende-se que 
um líquido tão delicado como o leite po- . 
de ser secado num "spray dryer" sem 
alteração de suas propriedad�s vitais. 
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tamento térmico tão enérgico, sendo, &la 
contrário, suficiente uma pasteurização 
corrente. Neste caso pode-se obter � o 
que é digno de observação por ser pou
co conhecido - um leite em pó qu�, uma 
vez reconstituído, não pode ser distin
guido do leite bem pasteurizado, s·empre 
que, naturalmente, as instalaçõ2s de pré
concentração e de secag·em sejam de uma 
construção tal que . não haja perigo de 
superaquecimento do leite ou do pó, e 
tão pouco perigo de que o leite ou o pó 

,Durante o processo de secagem no 
"spray dryer" não morrem os micróbios 
contidos no leite, razão pela qual é ne
cessário, para assegurar um leite em pó 
com um baixo conteúdo microbiano, pas
teurizar o leite antes da secagem. 

É sabido que o leite cru, contém vá
rios enzimas, como, por exemplo, a lipa-' 
se que é um "fermento químico" natu
rai do leite, que tem a propriedade de 
acelerar a decomposição das gorduras, 
em , virtude do qUe as mesmas se tornam 
rançosas. Os enzimas e, especialmnte, a 
lipase, tão pouco são destruídos pela 
ação térmica do processo de secagem 
Jium "spray dryer", motivo pelo qual é 
necessário submeter o leite integral a 
eerto tratamento térmico antes da seca
gem, com o objeto de destrui� êste "fer
mento químico" que se se concentrasse 
no pó o tornaria rançoso em pouco tem
po. Êste tratamento térmico pode efe
tuar-se de diferentes maneiras; alguns 
preferem uma temperatura muito eleva
da (125° C.) por um tempo muito curto, 
enquanto outros preferem uma tempera
tura mais baixa (85° C.) mas compensa-:
da por um tempo mais prolongado. 

. permaneçam nas instalações por tempos 
indefinidos. Neste sentido há bastante di
ferença entre um desenho e modêlo e ou
tros' embora observem tendências em 
certas direções nos equipamentos de de
senhos modernos. 

Do que foi dito anteriormente com
preende-se qUe quando se trata de pro
duzir pó de leite integral. que deva con
servar-se por muito tempo, é indispen
sável um tratamento térmico enérgico. 
Êste tratamento comunica ao leite um 
gôsto "de fervido" muito mais pronun
ciado que o proveniente dos processos 
posteriores de evaporação e secagem, le
vados a cabo - compreende-se - em 
equipamentos modernos, de fluxo e tem
po controlados, nos quais o leite, em mi
nutos contados e em temperaturas muito 
baixa�, é transformado em pó. 

Quando se deseja produzir leite em 
pó integral para consumo imediato, co
mo, 'por exemplo, no caso de abasteci
mento de cidades com leite reconstituí
do de pó elaborado 'poucos dias antes, 
rião ,é mister submeter o leite a um tra-

É comum todos os dessecadores de 
"spray" s·erem �ompostos das seguintes 
partes: 

Uma câmara ou "tôrre", dentro da 
qual se atomiza o leite pré-concentrado, 
e na qual se evapora a água. 

Um equipamen:l:o de a:l:omização, por 
meio do qual o leite pré-concentrado é 
"atomizado" ou "pulverizado",. isto é,  
subdividido em gotículas, cujo conjunto 
forma a chamada "nuvem de atomiza
ção". 

Um aquecedor, no qual se aquece o 
ar antes de sua entrada na câmara. 

Um sistema de recuperação de pó, por 
meio do qual se separa o pó ou polvilho 
arrastado pelo ar que sai da câmara. 

Ventiladores e condu:l:os para o movi
menta do ar e do pó. 

Em continuação daremos uma breve 
descrição de cada um dêstes componen-
tes básicos. 

4 

A câmara ou :l:ôrre pode ter formas e 
tamanhos muito variáveis. Na infância 
da indústria, no princípio dêste século, 
a câmara tinha simplesmente a forma de 
um caixão grande com entrada de leite 
atomizado por um dos lados e saída do 
pó pelo outro (figura nO 1) . ' 

Êste tipo de câmara ainda está em 
uso hoje em dia, especialmente para a 
secagem de leite desnatado, para o qual 
foi desenhada; pois nos primeiros dias 
da indúst!-:i�;d.e)eite em pó se secava so': 
mente êst�_ tip.'?, de leite. 
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ENTRADA 
DO AR 

ORIFICIOS 

J:IGURA H- 1. 

, 
SAlDA 
DO AR 

.i 

O leite em pó integral não é :corre
dio" como o leite. em pÓ desnatado e 
quanto mais gordu�a contém o pó, mais 
pegajoso é. Por êsfe motivo resulta mais 
indicado uma câmara de forma cilíndrica 
para a se,cagem de produtos gordurosos 
que uma câmara' em forma de' caixão' 
pois nesta última sempre há perigo d� 
que se acumule pó pegajoso nos cantos e 
de que êste pó vá se queimando pouco a 
pouco, ou pelo menos de que sua solubi .. 
lidade seja afetada. 

A figura nO 2 demonstra uma câmara 
redonda, cujo desenho daid do ano de 
1912. A corrente de ar va: em direção as
cendente, arrastando o polvilho levíssi
mo, que é separado numa bateria de fil
tros. O pó mais, pesado cai sôbre o fundo 
plano, onde uma raspadeira o move pa
ra a saída. 

O fundo plano e a raspadeira podem 
ser substituídos por um fundo cônico 
(ver figo nO 3) , caso Em que não é neces
sário fazer uso da raspadeira, já que o 
pó deslis,a pelo interior do cone até a 
saída. 

O polvilho é arrastado pelo ar que sai 
e recuperado numa bateria de ciclones. 
Êste Adesenho permite a evacuação do pó 
da camara de forma cantínua e instantânea. 

, A câmara naturalmente, pode tomar muitas outra� formas; vimos j á  que .' a 

ATOMIZADOR ' 

ENTRADA 
DO AR 

,. SAlDA 
DO AR 

I , 
SAID4 
DO PO 

FIGURA' N° � 
forma do, fundo qepende da maneira pelá 
qual o pó é evacuadq (fundo plano -
fundo cônico); a parte superior da câma
ra ,dep.ende, entre ol,ltros fatores, ' 

da maneIra como se realiza a atomização: 

ATOMIZADOR 

/ , 

t 

SAlDA 
DO AR' 

SAÍD4 • 
DO PO 

FIGURA N·" 

O atomizador é o equipamento encar
regado de "atomizar" ou "pulverizar?' o 
leite pré-concentrado, o que' qUer" dizer 
que o leite é subdividido em gotículas 
obtendo o leite, portanto, ,uma superfíci� 
enorme, que é a base da rápida vaporiza". ção e da rápida secagem. Quando,' por 
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exemplo, um litro de leite � atomizado 
em gotas uniformes de um diâmetro de 
1110 mm, tamanho muito corrente, ob
tém -se a enorme quantidade de, aproxi
madamente' 2.000.000.000 de gotículas 
com uma superfície total de 60 m2. Em 
outras palavras, ao atomizar um litro 'de 
leite da forma indicada, cria-se uma su
perfície nova tão ' grande como a super,fí'" 
cie das paredes de uma habitação de ta
manhp comum; 

Esta enorme superfície permite uma 
rápida transmissão de calor do ar quente, 
e, também, uma rápida vaporização da 
água c o n t i d a em c a <;l a gota. O ar, 
ao entrar na câmarl:J., pode ter uma 
t e m  p e r a t u r a de 200° C. , ou mes
mo mais ; e ao encontrar-se, êste ar 
quente, com as gotículas de leite, eede, 
de modo instantâneo, seu conteúdo de 
calor a elas, mas sem que a :temperatura 
das gotículas aumenteI pois o calor cedi
do pelo ar quente é utilizado imediata
mente para a vaporização da água. Em 
outras palavras, graças à grande superfí
cie do leite atomizado, a vaporização da 
água é tão rápida como a transmissão 
do calor; motivo pelo qual não aumenta 
a temperatura das gotículas, e, como 
mencionamos mais acima, a maior parte 
da vaporização ocorre sem que a tempe
ratura das gotículas passe . de 40° C. 

De grande importância é a atomiza
ção uniforme, quer dizer que tôdas as 
gotículas ,devem ter Q mesmo tamanho, 
e que não .haja gotas grandes junto com 
outras gotinhas excessivamente peque
nas. As gotas grandes não teriam tempo 
suficiente para' secar, e até poderiam 
aderir à parede da câmara, formando 
uma camada de pó úmido, sujeito ,à fer
mentação s·e chegasse a misturar-se com 
o resto do pó; ao contrário, as gotinhas 
excessivamente pequenas secariam antes 
do tempo, resultando que seriam super
aquecidas, adquirindo o gôsto de leite 
fervido. Efetivamente foi comprovado 
que quanto mais homogenea é a atomiza
ção, mais natural é o gôsto do pó. 

Se a atomização homogênea é impor
tante para a qualidade do pó, também o 
é para ,o rÉmdiment6 que se obtém, e isto 
porque as· partículas excessivamente pe
quenas não são recuperáveis nos ciclo-

nes, onde se separa o pó do ar quente. 
No caso do sistema de recuperação por 
filtros de tela, as pequenas partículas 
aderem aos poros da tela obstruindo-os, 
resultando disso uma redução na capaci
dade da instalação. 

Para atomizar ou pulverizar líquidos, 
existem três diferentes sistemas, a saber: 

1 - Atomização por meio de orifícios 
sob pressão. Fig. 4. -: 

2 - Atomização por meio de discos 
rotativos. Fig: 5. 

3 - Atomização por meio de orifícios 
pneumáticos. Fig. 6 ,  

FIGUR,A N° 4 

Mais adiante trataremos da constru
ção dos diferentes atomizadores. Aqui 
apenas mencionaremos que os três siste
mas são amplamente usados na indústria 
de leite em pó. Os dois primeiros são de 
construção mais simples os ,discos' 
rotativos; êstes, nos 
dernos, giram com 
minuto, o qual permite 
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perfeita e homogênea, até mesmo de lei
te muito concentrado, podendo-se, por 
exemplo, atomizar nos discos rotativos 
de alta velocidade leite concentrado qua
tro vêz·es (50% de sólidos) ,  obtendo-se, 
assim, uma apreciável economia de va
por e óleo, já que - como mencionamos 
- é mais .econômico evaporar nos pré
concentradorE;s que no spray-dryer. 

FIG. 

A questão do consumo de óleo por qui
lo de pó produzido é da maior ímportân
da na economia de uma fábrica de leite 
=m pó. Mais adiante voltaremos a êste 
assunto, e aqui apenas mencionaremos 
que o consumo de óleo por quilo de pó 
além do grau de pré-concentração do -lei
te depende das temperaturas reinantes 
no spray-dryer. Regra geral q u a n t o  
maior a temperafura do ar ao entrar ,na 
câmara, e mantendo os demais fatores 
iguais, menor s.erá o consumo. d� óleo 
por quilo de pó produzido; 0.�9tivo',dis
to será explicado mais adian.t�. � , 

Para aquecer o ar se usa um aquece
dor, que pode ser a vapor ou do tipo 
chamado "Forno Indireto". Antes foram 
muito usados os aqu�cedores a vapor, 
que são de construção e· manejo simples. 
A temperatura que o ar pode obter nêles 
depende naturalmente da temperatura, 
ou seja a pressão do vapor disponível. 
Soe se dispõe de vapor de uma pressão de 
10 k/cm2, não se pod.e aquecer o ar mais 
do que 165-17 00 C, em troca, com vapor 
de uma pressão d.e 20 k/ cm2 pode-se' che
gar até uma temperatura do ar de �OooC, 
e neste último caso o consumo d.e óleo 
por quilo de pó será bastante mais redu
zido. 

LEITE 

l 

Nos últimos tempos usam-se cada vez 
mais . os chamados "Fornos' Indiretos", 
que são intercambiadores de calor, com
postos duma série de tubos ou radiadores 
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colocados numa chaminé de fogo ou va
por, passando o fogo ou o vapor por um 
lado dos tubos e o ar pelo outro. Para 
obter uma efi,ciência 

térmica, mais eleva

da- devem . 
ser construídos conform� o 

princípio de contra-corr,ente; quer dIzer 
que ás correntes de. ar e 

. 
gases de , co�

bustão passam pelo equipamento em .dl
reções opostas, obrigando, desta manel:a, 
os gases da combustão a ceder a malOr 
parte possív.el de seu conteúdo de calor 
ào ar 'razão pela qual o "forno indireto" ,  
const;uído de' acôrdo com o princípio 
aqui mencionado aproveita de forma 
v�ntajosa as calo;ias contidas no óleo. 

Do forno passa o ar aquecido à câma
ra, onde se encontra com a nuvem de 
gotículas de leite atomizado; , a água con
tida nelas se vaporiza instantâneamente, 
transformando-se a gotícula numa partí
cula sêca de leite em pó. o calor neees
sário para a vaporização é cedido do ar 
aquecido, que desta maneira é resfriado 
também de modo instantâneo. 

o ar frio que sai da câmara arrasta 
uma pequena quantidade de pó ou, me
lhor dito pQJ.vilho. Êste polvilho se re
cupera n� Sistema de Recuperação. An
teriormente, usava-se para êste fim uma 
bateria de filtros de t�la, que deixa pas
sar o ar, mas que retém o polvilho, siste
ma que. por seus múltiplos inconvenien
tes foi, hoje, substituído por uma bateria 
de ciclones, que - bem des.enhada - se
para pràticamente todo o polvilho do ar. 

Para o movimento através de filtros, 
forno câmara e condutos dos grandes 
volu�es de ar - normalmente 10 a 
20. 000 m3 por hora e mesmo mais -
necessário para o proóesso de secagem, 
usam-se ventiladores. Para algumas ins,,:, 
talações, em que o próprio ar de secagem 
é usado como fluido para atomizar o lei
te, é mister comunicar ao ar de secagem 
bastante pressão, usando-se, nestes casos, 
ventiladores de várias etapas. A.tomizan
do de outra maneira é suficiente usar 
ventilador.es centrífugos de uma única 
etapa. 

ventilador pode injetar o ar na câ-
trabalhando como ventilador de 

neste caso haverá uma super
,câmara. Para evitar. esta su

costuma -s'e instalar o'u t r o 

ventilador que, aspira através dos ciclo
nes, com o que se pode controlar e equi
librar a pressão reÍlrcmte na câmara. 

C - PRODUÇ
'
AO E RENDIMENTO 

Demos. até agora, como uma espécie 
de introdução, uma descrição muito· ele
mentar das máquinas e dos processos em
pregados na indústria de leite ,em pó, 
mas voltaremos' sôbre êstes temas, de 
forma detalhada, em artigos subsequen
teso 

Por ora nos limitaremos' a forpecer 
alguns dados que ' se referem à "Produ
ção e Rendimento',' do leite em pó. 

O primeiro problema que se apresen
ta nos ante-projetos de uma fábrica d.e 
leite em pó,' é o seguinte: Qu.e quantida
de de leite deve reunir"::se' na fábrica e 
quais são as exigências no que se refere 
à sua qualidade? A segunda parte do 
problema - dada sua enorme importân
cia - será objeto de uma análise espe
cial em outro artigo. Quanto à primeira 
parte, diremos que são muitos os fatores 
que devem ser levados em conta. Em al
gumas regiões pode - por motivos espe
ciais - ser justificada a instalação de 
uma fábrica de uma capacidade reduzi
da, como por ex.emplo, 25 . 000 litros de 
leite por dia, mas normalmente, a explo
ração resul ta mais racional e .econômica 
em fábricas de maior capacidade. 

É preciso considerar que no custo d.e 
elaboração por quilo de pó o item "amor
tização" é muito ponderante .e que a in
versão total, necessária para a instalação 
de uma fábrica de leite em pó, não cres
ce . proporcionalmente com a capacidade 
da fábrica mas de forma muito -menos 
acentuada, ' m o  t i v o pelo qual o item 
"amortização" por quilo de pó numa fá� 
brica grande é muito menor ,que numa 
fábrica 'pequena; numa fábrica que ela
bora 100. 000 litros de leite por dia pode, 
à guiza de ilustração, ' ser de meio pêso 
(moeda argentina) por quilo de pó, en
quanto que o mesmo item numa fábrica 
que elabora somente 25 . 000 litros de lei
te por dia pode ser de um pêso por quilo 
de pó. 

A mão de obra, naturalmente, tam
bém resulta mais custósa por quilo de pó 
numa fábrica pequena e o 'mesmo no ca
so dos gastos gerai�. arvoredoleite.orgdigitalizado por



Por outro lado, há um limite supe
rior que não se pode exceder sem criar 
dificuldades no transporte do grande vo
lume de leite ; é preciso sempre levar 
em conta que o leite destinado à fabrica
ção de leite em pó dev.e ser de boa qua
lidade, sem desenvolvimento pronuncia
do da acidês, motivo pelo qual o leite de
ve chegar à fábrica poucas. horas após\ a 
ordenha, ou, em caso contrário, ser res
friado até 2-40 C" nos pontos de concen
tração. Resolvido' o problema do trans
porte do leite, pràticamente não há limite 
de capac�dade numa fábrica de leite em 
pó, pois num só dessecador por atomiza
ção p04em ser tratadôs 10 . 000 litros de 
leite por hora e mesmo mais, correspon
dentes a uma manipulação diária de 
200 . 000 litros de leite ou mais. 

Contudo, são poucas as r,egiões em que 
se pode reunir semelhante volume de 

, leite de boa qualidade ,e, como regra ge
ral, uma fábrica de leite em pó manipu
la entre 50. 000 e 150 . 000 litros de leite 
por dia. 

Isto não significa que seja impossível 
elaborar leite em pó de forma econômi'
ca em fábricas Que recebam um menor 
volume de leite do que o citado; já men
cionamos anteriormente que nos últimos 
anos têm sido instaladas muitas fábricas 
que produzem leite em pó desnatado 
destinado à elaboração de queijos de 
pasta mole nas épocas de escassês de lei
te, e algumas destas fábricas trabalham 
somente 25-30.000 litros de leite por dia 
e até menos. ' 

o segundo problema que se apresenta 
ao analisar a eonveniência de instalar 
uma fábrica, de leite em pó é, normal
mente, a questão do rendimento, ou seja 
os quilos de pó que se obtêm de 100 qui
los de leite. De início é interessante ob
servar que, na 'elaboração de leite em pó 
em equipamentos modernos, pràticamen
te, não há perdas nem desperdícios. Tôdas 
as substâncias que o leite contém são re
cuperadas no pó, motivo pelo qual. os 
rendimentos são maiores que os obtidos 
costumeiramente noutros ramos da in
dústria leiteir�. 

Tomemos como base dos seguintes cál
culos do rendimento um leite com a se
guinte composição "standard": 

Gordura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Caseína . . . . . ; . . . . . , . . . . . . . . .. . .  ' 
Lactose (anidrido) . .  . . . . . . . . . .  . 
Sais . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . .  . 
Albuminas e outras substâncias 

menores . . .
. . . . .  . 

• " • '. . .  ,e . :  .• 1,0 

' Sólidos totais . .  ' . . '. : 12,3 

Em continuação veremos de que mo
do os diferentes ramos dá indústria lei
teira aproveita as substâncias· 'cohtidas 
no I.eite, e o 'rendimento qlle se obtém 
dos diversos produtos. 

" 

a) - A indústria manteigueiJ�a.,.caseineira. 

Ao elaborar mantéiga, perde-se algo 
de gordura no leite desnatado ... e alguma 
coisa, também, no leitelho. Da forma 
standard em que se trabalha na Argen
tina e calculando uma perda de O 1 % de 
gordura no I.eite' desnatado e O 5% de 
gordura no leitelho e calculando tam
bém, como mencio�amos' atrás, . que 100 
k de leite contém 3,2 quilos de/ gordura, 
temos que esta quantidade de gordura é 
distribuída como segue: 

Para a manteiga . . .  
Perda no leite desna-

3,09 K de gordura 

tado .. . . . . . . . . 
Perda no leitelho . .  . 

0,09 
0,02 

Total . .  . .  . . . .  3,20 

" 

" 
Pode-se observar que se recuperam 

3,09 k de gordura em forma de mantei
ga, isto é, recuperam-se em: 

3,09 X 100 = 93% 

3,20 
e perdem-se 7% da gordura, com perdas 
inevitáveis de gordura no leite desnata
do e no leitelho. 

Em casos excepcionais, pode-se redu
zir algo das perdas de gordura no leite 
desnatado, mas em muitos casos as per
das são mais elevadas e, em regra geral, 
podemos calcular que ao elaborar man
teiga recuperam-se apenas 93% da gor
dura contida no leite. 

Como 'a manteiga não é gordura pu� 
ra, mas contém, em média, 83 % de gor
dura e 17% entre ,água e outras substân
cias, temos que, dos 3,09 k de 

que se recuperam sob á forma de man
teiga, obtém-sei 

, 3,09 X 109 = 3,72 k de manteiga 

83 
de cada .100 k de leite com 3,2% de gor

,dura. 
Ao ,elaboràr caseína, calcula-se, > ná 

prática, uma recuperação média de �7 % 
'do total da caseína contidá no leit.e, e co
mo o produto comercial, além de caseí
na pura, contém perto de 13 % de água e 
outras substâncias, temos um rendimen
to de: 

2,60 X 97 
,3,08% 

87 
quer dizer, 3,08 k de caseína comercial 
de 100 k de leite com um conteúdo de 
2,6%' de caseína. 

< 

Na elaboração manteigueira-caseineira 
obtém-se, além disso, certa quantidade 
de leite lho e sôro de cas,eína, aproveitá
veis na alimentação de porcos, ou que 
podem ser transformados em pó. 
b) A indústria queijeira. 

Na elaboração de queijos incorporam
'/se no queijo as seguintes proporções das 
substâncias contidas no leite : 

De gordura: aproximadamente 88% 
passam ao queijo. 

De caseína; teoricamente 100% são 
incorporados ao queijo, mas na prática 
e de acôrdo com.o modo como se traba
�a a massa coagulada, há uma perda no 
sôro que pode oscilar entre 3 % e 5 % e 
até mais, de forma que se pode calcular 
uma incorporação de 95-9770 da caseína, 
ao queijo. 

A albumina fica no sôro, incorporan
do-se ao queijo apenas a parte que se 
encontra dissolvida no sôro retido no 
queijo, o que significa que apenas uns 
5% da quantidade total de albumina são 
incorporados ao queijo. 

A lactose se comporta - como é na;" 
- como albumina, isto é somente 

quantidade total contid� no 'leite 
incorporam ,ao queijo. 

incorporam -

seineira, como na indústria queijeira re
cupera -s,e nos p r o d u t o s  comerCIaIS a 
maior parte da gordura e da caseína, en
quanto se perde nos sôros a maior parte 
da albumina e da lactose. 
c) A indústria de leite em pó. 

Na indústria de leites concentrados 
(evaporado, condensado e doce) e na in
dústria de leite em pó, recupera-se, prà
ticamente, em cêrca de' 100%, as subs
tâncias sólidas contidas no leite. 

Aqui trataremos especialmente do lei
te em pó. Como mencionamos, sua ela
boração consiste nas duas etapas seguin
tes: 

1) Preconcentração ou evaporação, pro
cesso por meio do qual se elimina a 
maior parte da água contida no leite; 
nos equipamentos modernos eliminam-se, 
de 1. 000 k, uns 750 k de água, obtendo
S,e 250 k de leite concentrado, dos quais' 
quase a metade é substância sólida. 

Durante o processo de pré-coricentra
ção não há perda alguma de leit�. 

2) Dessecação no equipamento spray, 
processo /que, como vimos, c o n s 1 s t e 
numa secagem pràticamente instantânea, 
mas em baixa temperatura, de gotículas 
de leite pré-concentrado, transformando
se as gotículas em partículas sólidas. O 
tamanho destas partículas é, como disse
mos, de muita importância, tanto para a 
qualidade do pó, como para seu rend�
mento, e nas instalações modernas ob
tém -se uma atomização tão homogêr;tea 
que pràticamente pode-se recuperar o 
pó em 100% numa bateria de ciclones 
corretamente ' desenhada. 

Vimos, do que foi dito ant.eriormente, 
que enquanto a indústria manteigueira
caseineira, assim como também a ihdús
tria queijeira, so�ente recupera·· uma 

p' arte das substândas graxeo-profeicas 

contidas no 1eite, o caso é muito, dife.;. 
rente, na indústria dessecadora, .pois nes- . 
ta se recuperam tôdas as .substâncias 
contidas. no . . leite .. ·e . pràticamenle sem 
perdas, isto é, ,lurria .. re.�uperação de.,prà
ticamente, 100%. 

Daí elaborando leite 
de ,um leite com ' , 

indicada". mais' 
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acima, obtém-se um 'rendimento de 12,3 
por cento, isto é, 12,3 k de pó para cada 
100 quilos de leite, cifra que na pràtica 
pode ser ainda maior, pois a porcenta
gem de umidade que contém o pó (cêrca 
de 2 %) aumenta em algo o rendimentó 
e compensa amplamente as diminutas 
perdas. Calculando com uma r2cupera
ção de 99,8% - cifra que se pqde obter 
na prática - e tendo ,o pó 2% de' umida
de, o valor exato do rendimento· neste 
caso seria: 

12,3 X 99,8 12,5% 

98,0 

Em outras palavras, de 8 quilos de 
leite se obtém 1 quilÇ> de pó. 

N o caso de .elaborar manteiga e leite 
desnatado em pó, obtém-se de 100 k de 
leite, 3, 7 k d.e ma:nteiga e

" 
aproximada.

mente 9 quilos de leite desnatado .em pó, 
ou seja que o leite desnatado na indús-

ABRIL Ex-FelclianG 

tria dessecadora rende 3 vêzes mais que 
na indústria caseineira. 

O leifelho contém proteína, lactose, 
um pouco de gordura, minerais' e ,vita
minas: É um bom alimento ' mas as 'fá
bricas localizadas nos centros povoados 
geralmente o desprezam. Pode s,er desse-o 
cadQ .em aparelhos por atomização, sen
do o rendimento obtido ao redor de 6 a 
8%. 

Nota: Ao terminar a redação da últi
ma parte dêste trabalho vimos, na re
v i s t a "Nqrdisk Meje;i-Tidss,krift", do 
mês de setembro de 1958, qúe na Dina-, 
marca estão s.endo feitas atualmente 
experiências com a elabor�ção de quei� 
jos de pasta semi-dura, partindo de leite 
em pó. Os resultados parecem muito 
promissôres. 

(Traduzido por H. A. da Revista LA 
INDUSTRIA LECHEIRA� editada na Re
pública Argentina, ano XI ns. 468-469 e 
470) .  ' , 

Para as grandes Indústrias 
- COALHO EM Pó -

Marca AZUL (forte) 

Marca VERMELHO (extra forte) 

E USO CASEIRO 

Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 

"K" (extra .concentrado) 

Também LíQUIDO 
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Abastecimento de Leite 
a Porto Alegre 

DR. JOSÉ ASSIS RIBEIRO 
Inspetor da DIPOA 

Generalidades - Pôrto Alegre pod'e 
considerar-s.e uma das poucas cidad�s 
brasileiras onde ' os problemas do abaste-:
cimento do leite estão resolvidos com 
eficência. Como é a terceira 'grande ci
dade da região gaúcha (que abrange par:
tes da Argentina Uruguai e Rio' Grande 
do Sul) s.eus aspectos leiteiros têm um 
pouco do apresentado pela bacia l�iteira 
de Buenos Aires (no qu.e se refere a pro
dução) e outro tanto do que existe em 
,Montevideu (quanto à organização da 
pasteuri:z;ação, industrialização e venda 
dos produtos) .  É que o regime de tamb"

os 

com criação intensiva d.e gado Holandes, 
que, com tanto êxito vem �endo a�otad,o 
na Argentina e no UruguaI, �ambem �, 
com adaptações ao meio, segUIdo no RIO 
Grande do Sul na bacia leiteira de Pôr-, 

Leite pasteurizado - da DEAL ..... . 

Leite pasteurizado - Perola. . . . . . . .. . 
Leite cru de tambos próximos . . . . .. . 
Leite clandestino . . . .  . .. .. ... . . ... . 

N o inverno· êste volume se reduz de 
1 \3 ou mais, crian.do ,sé�ios pro bl.emas 

de 

abastecimento, pOIS e Justamente nessa 
época que o povo precisa de mais leite. 

Calculando-se em 600 mil habitantes 
á população. de Pôrto Alegre, . �n�luin�o· 
núcleos populacionais de mumcIpIOs VI

a média do consumo máximo 
é de 316 gramas - .0 maior do 

tentativas de produção de um tipo 
<;;>:!!!J<;;\';J.Cu. d.e leite (tipo A) das quais o rea

Itapuan· é exemplo, não tive
talvez pelas boas qualidad.es 

to Alegre. Além disso, a existência, nes
ta Capital d.e uma ótima usina de bem�-· 
ficiamento com' secção industrial� que 
funciona em r e g i m  e para-estatal (a 
DEAL) com efici.ente atuação sôbre a 
produção e o comércio de leite e deriva
dos, faz ·esta organização ser comparável 
à Conaprole- de Montevidel.J. - institui
ção sui-generis na América Latina, cuja 
eficiência é por todos r.econhecida. A di
ferença entre Conaprole e DEAL é que a 
primeira é uma grande cooperativa su-, 
pervisionada pelo Estado, ao passo que a 
'segunda é simplesmente uma autarquia 
compradora de leite e vendedora de pro
dutos. Ambas, - entrétanto têm um méri
to em comum - não visam lucro. Os su
peravits são aplicados em melhoramen
tos de instalações industriais, ou em as
sistência social ou em elevação do nível 
técnico , do pessoal; aquisição de fórmulas 
de novos produtos, ou ab.ertura de novos 
mercados, etc. Nisso diferem totalmente 
das empr.esas privadas, cujos lucros são 
distribuídos entre os sócios. 

Consumo de leite - Admite-s2 como 
máximo atingido no consumo diário da 
Capital Gaucha, o volume de 190 mil li
tros, assim constituídos: 

130 000 litros' 
5. a 7 000 litros 
5 a 6 000 litros 

50 000 litros 

do leite comum, 
·�,e especial. 

(em Guaíba) 
(quase sempre bom) 
(cru, fraudado ou não) 

e pelo alto preço do lei-

Departamento Estadual do Abasteci
mento de leite (DEAL) - é uma organi
zação oficial, autárquica, do, Govêrno Es
tadual, com a finalidade d. e fomentar a 
produção de léite, pasteurizar, industri�
lizar e vender os produtos. Não .está bem 
definida a idéia de monopólio ou de ex
clusividade mas a p.erfeição dos traba
lhos da DEAL e

' 
a �xtensão da' sua atua

cão a têm deixado sozinha neste terr.eno. 
Par� suas atividades a DEAL dispõe de 
uma das melhor.es �sinas de beneficia-
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mento de leite do País' que. recebe (por 
compra) de 140 a 150 mil litros de leite, 
por dia, diretamente (dos produtores 
próximos) ou de um� rêde de postos de 
pré-aquecimento. O pagamento do leite 
é mensal, e, mantido r,eligiosamente em 
dia. A aparelhagem da usina, tôda APV 
� de perfeito funcionamento proporciona 
'obtenção de leite ótimo. 120' mil litros 
são distribuídos engarrafados (frascos de 
litro, branco, com tampa de alumínio) e 
o restante é entregue em latões em h�bi�
tações coletivas - hotéis,. hospitai�, uni
dades militares. Não há distribuição em 
carro tanque. 

Indus:t:rialização - O exc2dente dos 
fornecimentos é destinado à fabricação, 
cujas instalações são na própria usina. 
Assim s.ão obtidos os seguintes produtos: 
manteiga extra (1,5  a 2 toneladas por ' 
dia, no verão, e, 600 a 800 kg no inver
no) empacotada em tamanhos diferentes 
- 125 g a 1 kg; creme de mesa; queijo� -
diversos tipos - Prato, Cobocó, fundido, 
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requeijão, etc. ; "yogurt?' com ou sem 
frutas, etc. Todos os produtos sãp de al
ta qualidade e de grande consumo. 

Pos:t:os de 
'pré;'aquecimen:t:o -:- em pon

tos estratégicos ' da bacia leiteira man
tém a DEAL seus postos dê reQebimento 
de leite, com· instalações para' filtração 
pré-aquecimento e refrigeração . .  Assim; 
os postos de Ozório (8 mil litros), Monte
negro (8 mil) , Taquara (até 40 fiil), Gra
mado (13 mil) estão muito. bem instala
dos, em prédios construídos. especialmen- . 
te, ou adaptados à finalidade, dispondo 
da melhor maquinaria do -País. Em Ta
quara, junto ao pôsto está· em construção 
uma secção de leite em pó sistema Lur-g, 
com capacidade para 3 a4 mil litroslho
ra. Desde que corrigidas umas pequenas 
fa�has, e, desde que o 

. 
volume de leite 

atinja os níveis espe:t;'ados' nas águas, é 
de . se esperar êxito na iniciativa de des
hidratar leite. O produto obtido na sa
fra será conservado em pó, para recons
tituição e distribuição' na sêca. 

Produções da DEAL - Durante 1956 �oram os s.eguintes os volumes de produ
ção da usina: 
Leite pasteurizado distribuído : li:t:ros: 

engarrafado . . . . . .  29 696 6 6 7  (87,4%) 
em tarros . .  .. . . . .  2 377 675 ( 7%) 
em carro tanque 1 904 335 ( 5, 6%) - sistema inexistente agora. 

Produtos de lacticínios : 
Manteiga extra 
Caseína·- de la .. . 
Queijos - de la .. . 
Doce de leite .. . . .  . 
Sôro de manteiga . .  
Requeijões :. .. . . .  
"Yogurt" . . . .  
Leite desnatado . . .  
Creme doce 

291 013 kg 
29 993 
12 374 
11 202 

478 598 
2 088 

187 195 frascos de 950 g. 
43 605 litros 

485 
Sistema de venda - à vista = 93 %; a p:-azo = 7 %. 

Preço do lei:t:e - ao produtor - no 
Interior - na plataforma do Pôsto --- li
tro - Cr$ 4,50 a 5,00 (conforme a dis
tância). Na Usina; na Capital - 6,00. Ao 
consumidor: leite tipo C (padronizado a 
3% de gordura) - ao dis:t:ribuidor· (lei
teiro ambulante) - Cr$ 7,50; ao varejis
ta (entrega na mercearia) - Cr$ 7,75 e 

- Cr$ 8,00 (acrescido de 

despesas de entrega quanrlo a domicí-
lio) . . ' 

Os pagamentos ao produtor são acres
cidos de um aumento proporcional ao 
teor de gordura excedente de 3 2% pa
gos na base de Cr$ 40,00 o kg de �até
ria gorda. Isso estimula a produção de 
leite bom, tornando desinteressante a 
fraude por ag).lagem. Leite ácido - Cr$ 
1,20. 

.. 

Preços aos lac:t:icínios 

Produ:t:os 

Manteiga extra 
Queijos Prato 
Doce de leite 
Yogurt 
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ao revendedor 

CR$ 
100 a 110 

80 
5 
5 

Lei:t:e recons:t:ituído - Tendo em vista 
os inconvenientes da grande redução da 
produção no inverno (quebras de 30. a, 50 
por cento!, justamente na época mais 
favorável a maior consumo, o assunte 
mereceu os devidos estudos da direção 
da DEAL. O .dr. Pedro Pereira, Diretor 
da DEAL, além de médico pediatra de 

. renome e grande lacticinista, houve por 
bem pôr em execução um dispositivo le
gal por nós incluído na atual . regulamen
tação federal vigente (Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Pro
dutos de Origem Animal)" dispositivo- ês
te que nunca supuzemos tivesse aplica
ção tão eficiente. Trata-se do artigo 510 
em seu parágrafo 16° que diz: "A recons
tituição do leite para fins de abasteci
mento público fica I!. critério das autori
dades locais competentes, que estabelece
rão condições para seu preparo e entre
ga ao consumo". Pois bem, o dr. Pedro 
Pereira, como autoridade competente re
solveu o assunto com a objetividade que 
lhe é peculiar. Adquiriu leite em pó de 
fabricação nacional das melhores proce
dências (acondicionado em sacos imper
meáveis próprios) e o reconstituiu em 
Porto Alegre, na usina da DEAL em 
condições especiais. Esta reconstituição 
foi feita na base do teor de gordura, de 
modo a que o produto final tivesse o mí
nimo de 3 %. Em geral, a diluição foi na 
proporção de 7 partes de água (esterili
zada e a 40° C) por 1 parte ,de leite em 
pó. Mistura e bateção em batedeira de 
manteiga, de aço inox., de 1000 litros de 
capacidade. Movimentação pOr 5 a 10 
minutos. Leite assim reconstituído. é a 
seguir misturado ao leite cru, na recep
ção da usina, na :proporção de 20 a 35 % , 
e a mistura segue . o tratamento normal 
da pasteurização: filtração centrífuga, 
aquecimento, ref:rigeração, etc. A aceita
ção do produto foi normal, não chegando 
nenhum freguês a estranhar o leite con-

ao consumidor 

CR$ 
120 a 135 o kg 

85-90 o kg 
7-8 250 g 
7-8 250 g 

sumido. O preço de venda do leite foi o 
m,esmo da tabela. Disso decorreu ligeiro 
prejuizo à Usina, visto o leite em pó ser 
de . custo superior. No corrente "exercíció 
de 1957, de março a setembro (época da 
.escassez) cêrca de 750 toneladas de leite 
em pó 'foram aplicadas, ou·' sejam quase' 
5 milhões' de litros de leite reconstituído, 
numa média I de 20 . 000 litros por dia, ' 
com máximas de 56.000 no auge dà sê
ca. Em consequência, não se falou em 
fillil de leite ; ninguém reclamou contra 
falta do produto, e, os fraudadores não 
tiveram oportunidade de pôr em pràtica 
suas habilidades. O mais interessante é 
que o consumo do leite apresentou au
mentos. O êxito da iniciativa do dr. Pe
reira mer.ece divulgação e imitação por 
todos os que realmente se interessam 
por uma efetiva distribuição de leite ao 
público. 

Fomen:t:o à pecuária lei:t:'eira pela DEAL 
- O trabalho que vem sendo realizado 
em Porto Alegre é um exemplo a ser se
guido pelas empresas laticinistas do País, 
se pretenderem êxito no empreendimen
to. Mantém ela um serviço objetivo no 
sentido de melhoria dos rebanhos leitei
ros dos seus fornecedores, mediante: 

assistência zootécnica e veterinária 
aos rebanhos, efetivando atividades con
gêneres da Secretaria da Agricultura; 

compra de reprodutores (importação) 
nos melhores planteis ido Uruguai e da 
Argentina. O veterinário zootecnista da 
DEAL, dr. Almiro Brasiliense, com seu 
excepcional "ôlho" zootécnico é a pessoa 
que vai, por conta desta organização, 'aos 
tambos "cabanas" e "haciendas" do Uru';' 
guai e ' da Argentina escolher os animais 
leiteiros (machos e fêmeas) a s e' 
comprados pela .DEAL. !Esta se reE;poIlsél
bilfza ··também· pela' premunição e 
transporte. i 
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Venda de animais leiteiros aos forne
cedores. Êstes escolhem os animais de 
sua preferência, para pagamento à vista 
(d,entro do prazo de 90 dias, sem juros) ,  
ou a prestações (22 ou 3 6  prestaçõ2s men
sais com juros módicos) .  Qualquer defei
to importante que os animais venham a 
apres'entar - abôrto ninfomania baixa 
lactação, etc. justific�m anulação da v.en
da, sendo destinados ao matadouro. As 
devoluções atingiram 4%, e o prejuizo 
corre por conta da DEAL. Cêrca de 1 .600 
vacas leiteiras ótimas já :foram vendidas 
nestas bases. 

Preços - êste , é um ponto importan
tíssimo. A operação é . realizada p e I a 
DEAL sem lucro imediato. Assim ' vacas 
de 3-4 anos dando 1 5-20 litros por dia, 
que, em qualquer parte do Brasil seriam 
vendidas a 18-20 mil cruzeiros, a DEAL 
as vende nos arredores de 10 mil. 

Inseminação ar:tificial - serviço real�
zado .em acô'rdo com o da Secretaria da 
Agricultura. A DEAL fornece o técniCo 
e o transporte, e, a Secretaria, o semen 
prepara,do. Têm sido realizadas mais d.e 
mil inseminações mensais dada a con
centração da produção leiteira nos arre- ; 
dores da Capital. 

Vendas de sement.es - para pasta
gens e capineiras) assim como preparo 
d.e terreno e instruções sôbre cultivo, etc. 
constituem trabalhos de agrônomos da 
DEAL, serviço êste prestado gratuita
mente aos fazend.eiros. 

Efeitos da atuação da DEAL - Êstes 
têm sido nítidos. Como prova, aí está o 
sensível aumento do consumo de leite na 
Capital; Em 1 949, a população era de 400 
mil habitantes e o consumo de 85 mil li
tros por dia. Hoje é de 600 mil habitan
tes com o consumo de 190 mil litros. O 
sensível aumento de 224% constitui ' índi
ce só superado no abastecimento à Capi
tal, Paulista. 

Bacia leiteira - Esta é iniciada a par
tir de 5 km do centro e se estend.e por 
mais de 200. Predomina o regim.e da pe
quena propriedade (tambos) .  Só a DEAL 
tem mais de 2.000 fornecedores de leite 
nessa · zona. O terreno é em geral plano 
ou ligeiramente montanhoso (coxilhas) ,e  
muito próprio à criação de gado, leiteiro. 
Não se verifica. entretanto, proqução i�-

:.ensiva de leite, como no Uruguai e na 
Argentina. O homem do campo não se 
dedica exclusivamente ao leit.e, chegan
do mesmo alguns a criar gado leiteiro 
sem exploração do leite, isto é criam e 
vendem reprodu,tores (machos � fêmeas) 
mas todo o, leite ' é consumido .em sua ali
menti:tção. Nas fazendas melhoradas o 
regime é de duas ord.enhas (de madru
gada e à' tarde) . Raramente o lei'te é re-

' frigerado. Acondicionado em · latões ' o 
leite é transportado ao ' ponto de co'leta 
ou postos de refrigeração. Na usina há 
dois horários de chegada do leite - das 
7 às 1 1  e das 21 às 23 horas. A 'tendência 
é para uso exclusivo de carros tanques 
para o leite; mais distante, ficando os la
tõ�s só para o mais próximo. A DEAL 
dispõe de 8 carros tanques (em ca�i
nhões) e pretende 'adquirir até fins do 
corrente ano, mais 3 ou 4; As boas con
dições das "faixas" (.estradas de rodagem 
asfaltadas) ' permitem êste _transporte. 

Usinas de leite no Interior - Soube
mos da existência de usina de leite em 
reorganização sob supervisão da DEAL, 
em Pelotas, para 1 5  mil litros de leite por 
dia. Em Bagé e Rio Grande as usinas .es
tão paralizadas por falta de organização. 

Zonas leiteiras - Há produção de lei - . 

te e lacticínios, ·em maior ou menor esca
la nas regiões de : Estrêlo Alto Taquari 
Arrôio do Meio, Caxias, F�rroupilha Ve� 
nâncio Aires, Sta. Rosa ' (d.e muito futu
ro), Ijuí, 3 Passos e Palmeiras. 

Escolas de Lac:ticínios - Existem �m 
Pelotas (de ord.enhadores) ; em Montene
gro (na . Estação Ex:perimental com fá
brica de lacticínios em vias de' entrar em 
atividade) ;  em Viamão junto à Escola 
Agro-Técnica e em Bagé' (faz·enda 5 Cru"; 
zes, do Serviço do Acôrdo) . ' 

Leite esterilizado para zonas despro
vidas de abastecimento ' - Está sendo or
ganizada, .em Porto Alegre uma firma 
filiada à Stabil do Brasil, �om o fito de 
produzir e estabilizar cêrca de 40. niil li
tros de leite por dia, que ' s·e destinarão 
ao consumo nas localidades mal servidas 
de leite. ' A organização ' se fará nos mol
des de tradicionais estabelecinie�tos ar
gentinos, que têm produção própria do 
leite a ser beneficiado; ' Para isso está 
'sendo estudada a aquisição d.e uma

' 
grari':" 

de propriedade agrícola de 3.000 heCta
res, .em São Sepé, onde se, fará a produ
ção do leite a ser estabilizado (esteriliza
do �m vácuo),. podendo assim ser trans
portado ' a grandes distâncias, sem frigo
rificaç�o, màntendo-se inalterado ;  p o r 
meses. 

Diante dàs bO,as condições ecológicas 
do Rio Grande do Sul para criação de' 
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'gado leiteiro (situação muito melhor 'qué 
.e das tradicionais zonas leiteiras de São 
Paulo e Minas) e para produção de leite 
e derivados, e, diante do que é principal 
- da capacidade de trabalho do gaúcho, 
'é de s,e esperar g.ue dentro , em breve, sé 
apresente aquêle Estado com um desen
volvimento da sua indústria l.eiteira rios 
mesmos índices vérificados nas zonas 
lindeiras, uruguaias e argentinas. 

Varginha, novembr.9 de 1 957 

11I111I1I1I111I" IIÍ'III" III'lIlIlIlill' IIIU."."."IJI"IIU.U.".II.'I."II"IIIIIIUIIIIIIUIIII.UIIU.".IIII"II"1I1I1I1I1I1111"11'1"'''11''111111/111''111111''11''11/111''11''11 "" .:'111111"11"11"11". 

i 
. , i 

' ;  IRMÃOS CAVALCANTI & elA = 
• • 

; RUA DAS FLORENTINAS, 229 - RECIFE -PERNAMBUCO ! 
� END. TEL. IRCACIA ! 
I ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E' ! 
I IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LACTICINIOS ! 
'1I: 'II , IIIIII:III"BIIIIIIII"II"IIIIII/lII"lIlIlI/lII'IIl"II/lIIII./I.IIII"IIII1I1/1.1iIl/lIl/l.lIl1l1l1"./lII"II/I./lIIIIIIIIII/lBlIlI"B"1I 1./111"11"11111111.111111111111"." 11/1111'11" 11,'11 '11 li Iii 

:.: :.: :+: :.: ,.: :.' ,.: :.: :e: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :+: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :.: :e: :.' • '. '., '. ' •. '. '. '., ' •. :+:<.: :+: :.: :.: :.:-:+: :.: :.: :.: :.:-:.:-:.: :.: :.: :.: 

� ' �  
� � 

o M E L H O R C O A L H O  E M  P ó  
D E  

F A B R I C A Ç Ã O  D I N .A ,M A R Q U � S A  

� At venda na CIA. FABIO BASTOS, Comércio e Indústria � 
� e em todas as casas do ramo 

. 

� 
� � 
� e l A .  F A ,B I O  B A S T O S � 
� � 
� , �  
� RIO DE JANEmO - Rua Teófilo Otoni, 81 � 

� 

SÃO PAULO - Rua Florêncio de Abreu, 828 : 
.� 

BELO HORIZONTE - Rua Tllpinambás, 364 � 
JUIZ DE FORA - Rua' U,alteld, 399 :"� 

CURITIBA � Rua Dr. Mq.rici, nOs. 249/253 " �  

�:.::;.;::.:;::�::,.;.:+;,,:.;:: .. é+:':.:-:.;��:�� •• �.�.��:�.:.�:'.��!�::.�:.�:�; ... �� . ...... .. *,� .. ,+.J 
arvoredoleite.orgdigitalizado por



20 - ABRIL Ex-Felctiano 

IX.a Jemana de) Laticini§ta 

Viagem de Estudos aos Estados 
Unidos 

(Ao voltar dos Estados · Unidos não 
foi pequena a luta que Pautilha 
Guimarães t e v e que· enfrentar, 
após tão prolongada ausência, du
rante a qual outra coisa não visou 
senão ,adquirir e aperf.eiçoar co
nhecimentos que pudessem sér, co
mo efetivamente são e serão, · da 
maior utilidade para o progresso 
dos lacticínios brasileiros. Reco
nhecendo o incontestável valor de 
Pautilha Guimarães, o Escritório 
Técnico de Agricultura Brasil-Es
tados Unidos resolveu contratá-la 
a partir de 1 5  de agôsto de 1 958, 
como técnica especialista em lac
ticínios. Foi uma decisão acertada 
do E.T.A. que todos aplaudimos 
com a maior satisfação. - O. F.) . 

Exmo. Sr. Diretor do Instituto de 
Lacticínios "Cândido Tostes" 
Minhas senhoras, meus senhores, ca
ros Felctianos : 

Tenho a grande satisfação de estar 
aqui, em nossa tão querida Escola, par
ticipando dos trabalho� da 9a Semana do 
Lacticinista, e hoje contar com esta ex
eelente oportunidade de mostrar, à elite 
lacticinista do meu país, a viagem de es
tudos que fiz aos Estados Unido� da 
América do Norte, durante 1 ano e meio, 
com uma bolsa patrocinada . pelo . Inter
n a t i o n a 1 Cooperation Administration 
(LC.A.) - Ponto IV. 

PauHlha Guimarães. 

Caros Felctianos , eu estava na Uni.;. 
vsrsidade de Minnesota, quando recebi a 
trágica notícia através das cartas do Sr. 
Otto Frensel e Dr. Hobbes Albuquerque. 
Que notícÍél inesperada e triste ! Era qua-

, se inacreditável, lia e relia ' as cartas, 
principalmente a do Sr. Otto Frens.el, 
tão minuciosa. Como era doloroso, dali 
por diante, pensar em nossa Escola. Fi
quei durante uma semana quase sem po
der trabalhar. 

Durante tôdas as minhas viagens de 
estudos, tudo o que via de interessante 
tinha sempre o meu pensamento voltado 
para os nossos lacticínios. Em primeiro 
lugar para a nossa Escola, e a primeira 
pessoa que me vinha à mente era a fi
gura inesquecível do Dr. Sebastião An
drade, que tinha, por nós todos felctia
nos, atenções de um pai, interessando-s·e 
pelos nossos · problemas como se fôssem 
os dêle. 

Sempre pensei nesta oportunidade, 
neste momento que t.enho agora de falar 
sôbre minha viagem e como Dr. Sebas
tião me receberia; é ' triste não tê-lo hoje 
entre nós. 

Devemos nos conformar com a vonta
de de Deus. Falamos e pensamos, mas é 
bem difícil procedermos assim; podemos 
ver nesta semana ainda como sentimos 
profundamente a sua falta) após um ano 
de sua morte. 

Sendo esta a primeira vez que tenho o Só o tempo poderá nos consolar, mas 
prazer de dirigir-lhes a palavra após o .,.nós o teremos para sempre em nossos 
meu regresso, eu não poderia deixar de corações e, mirados no seu grande espí
dizer algo, sôbre a perda irreparável rito e exemplo, lutaremos · pela grandeza 
que abalou esta Escola e tôda a nossa · de nossa Indústria de Lacticínios traba
classe lacticinista, com a morte de nosso lhando pela educação lacticinista que 
tão querido Diretor, Dr. Sebastião An- foi sempre a razão de ser do nosso ' gran-

. drade. de Diretor. ' 
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PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO 
E COMÉRCIO DO LEITE 

A fim de dar uma idéia mais objetiva 
e menos monótona, farei uma descrição 
de minha viage,m, acompanhada de pro
jeção de "slides", sôbr,e o que .vi nos Es
tados Unidos da América do Norte. 

Sendo o assunto um pouco longo, 
àchei melhor dividí-lo em 3 partes, que 
são as seguintes: 

I - Descrição geral das Universidades 
e Cursos, que freq1:lentei. Alguns aspec
tos lacticinistas dos Estados visitados. 
(Projeção de 72 fotografias '- slides) .  

I I  - Produção 'e industrialização ' do  
leite nos Estados ' Unidos ·da América do 
Norte. (Projeção de 72 fotografias - SÍi
des). 

III - Programas Educativos. Serviço 
de Extensão. Clubes 4 H e F. F. F. (Fu
turos Fazendeiros da América). Projeção 
de 72 slides (Fotografias) .  

I - Descrição geral das Universida-: 
des e Cursos frequentados . Aspectos lac
ticinistas dos Estados visitados. 

A - Washington - DC. 

Cheguei em Washington no dia 6 de 
agôsto de 1 956, e aí permaneci durante 
um mês com o objetivo principal de re
ceber treinamento intensivo da língua 
inglêsa. Assim sendo fui logo matricula
da na American University; no Centro 
Americano de línguas, com um horário 
de 4 horas diárias de aulas. Neste perío
do do ano é elevado o número de estu
dantes estrangeiros, que vai aos Estàdos 
Unidos da América do Norte com bolsas 
d.e estudos patrocinadas pelo ponto IV. 
(International Cooperation Administra
tion - LC.A.) .  Com p objetivo de man
ter os estudantes estrangeiros em maior 
contacto o LC.A. mantém um clube com 
a. denominação dé "Washington Interna
bonal Center", com a finalidade de pro
mo�er reuniões 

,
sociais aos bolsistas pro-

.vementes de Palses de tôdas as partés do 
ainda, orientá-los sôbré a vida 

ém:1:el�ic.an.a. Para isso são · organizados bai
piqueniques, passeios- e ainda fins , de 

.;'. serr.laIlla com famílias americanas. Com 
passei . dias ag:radáveis 

na bela capital - Washington D. C., que 
.considerei a mais linda cidade daquele 
país, com seus monumentos históricos, 
suas ruas amplas muito arborizadas e 
seus pitorescos parques. Mas com� é 
quente nessa época do ano ! Fa� tanto ca
lor como no Rio de Janeiro nos meses 
de verão ! 

Nesse períódo estive sempre em' con
tacto com as pes:soas do LC.A. encarre
gadas do meu programa, r e c e b e n d o 
orientações sôbre os cursos e viagens, 
que deveria fazer após deixar Washing
ton. 

Ainda ' neste interim visitei a Estação 
Experimental de Beltsville localizada a 
. 30 milhas de Washington, no Estado de 
Maryland; É consid,erada o maior centro 
de pesquizas agrícolas daquele pais 

Visitei alguns dos seus departamen
tQs, tais como o de Economia Doméstiea 
Produção Animal e Indústria de Lacticl� 
nios. 

No Departamento de Economia Do
mésticà muitas pesquizas são feitas no 
sentido de melhorar e tornar mais agra
dável o trabalho das donas de casa. Visi
tei uma cozinha modêlo onde. a mobília 
e os alimentos são tão bem dispostos e 
catalogados qUe se pode preparar uma 
refeição completa no espaço mínimo de 
tempo sem a pessoa precisar andal de 
um lado para outro, evitando, assim� 
perda de tempo e dispêndio de energia. 
Muitos outros trabalhos são feitos no Se
tor de Economia Doméstica, principal
mente no que ' se relaciona à nutrição. 
Chamou-me a atenção o número variado 
de pratos que são idealizados empregan
do. a maior variedade pbssível de leite e 
dérivados. As receitas são experimenta
das e em seguida publicadas e�r boletins 
que são distribuídos aos agentes de ex
tensão, que fazem um belo trabalho edu
cativo, corri o fim de melhorar a alimen
tação através do maior consumo de leite 
e derivados. O Ensino da Econo�ia Do
T?éstica já alcançou grau universitário. 
E o Curso Superior de maior frequência 
nas Universidades. Através das ciências 
domésticas a mulher americana presta 
um trabalho admirável no Setor da Edu
cação Rural. 

. No Departamento da Produçãd 
mal vi os animais resultantes do 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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mento de vacas Jersey com touros zebus 
da raça Red Siridhy. Êste crm;:amento é 
feito com o fim de obter animais resis- ' 
tentes a condições desfavôráveis, c'om 
maior produção leiteira. D e v i d o sua 
maior resistência ao calor . têm alcançado 
bons resultados nos Estados do Sul da
quele país. Vi' ainda, nesse Departamen
to, outros animais de várias raças leite i -
ràs submetidos a testes de alimentação 
para estudos sôbr,e a .  qualidade e porcen
tagem de proteínas em formas diversas 
de rações. 

N o Departamento de Lacticínios tive 
oportunidade de passar um dia na Sec
ção de Tecnologia, acompanhando a fa
bricação de queijo cheddar pelo processo 
curto. Nesse processo gastam-se dua's e 
meia a três horas em vez de cinco a seis, 
no processo long�. Isto é o período . entre 
a adição do coalho ao leite até a coloca-
ção da massa na fôrma. " I 

Êste método exig.e o emprêgo de no
vas peças na manipulação mas .o tempo 
ganho é compensador. Creio também s·er 
possível empregar êste processo' mesmo 
sem usar as novas peças. No processo rá
pido, duas culturas de fermento láctico 
são 'usadas em vez de uma como no lon
go. Uma é o fermento lácÍico comumen
te usado a outra é uma cultura de Strep
tococcus ' thermophilus, tol.erante de sal 
e calor formadores de ácido láctico. 
Sobrevivem a temperaturas de cosimento 
(46 a 49° C.) por um pel?Íodo curto. De
senvolvem-se ràpidamente e produzem 
ácido láctico a essa temperatura, mas 
são lentos às temperaturas de 30 a 45° C. 
São bastante tolerantes a um meio com 
até 4% de sal. 

Deixando W a s h i n g t o n segui para 
South Carolina, onde passei 5 meses e 
meio. 

SOUTH CAROLINA 

Antes de falar sôbre os cursos que ' fiz 
nesse Estado, darei uma descrição rápida 
4e South Carolina, no ponto çle vista 
lacticinista.· É um dos pequenos produto
res de leite daquele país; está classifica
do ·em 4° lugar, como produtor de leite 
fluido entre os 49 Estados da União; mas, 
nos últimos anos a indústria de lacticínios 
de South Carolina tem feito progresso 

substancial. Fazendas que há p o u c o  s . 
anos eram sômente de agricultura, estão 
hoje com metade de suas terras ocupadas 
com criação ' de gado leiteiro. Nos últimos 
cinco anos South Carolina tem proÇl.uzi
do o leite fl,uido suficient� para sua po
pulação de mais de 2 milhões de habitan- , 
teso 

o Estado possue 52 usinas de benefi - . 
ciamento de leite, uma fábrica de leite 
evaporado pertencente à Borden, com 4 
estações para recepçãq e resfriamento de 
leite. 

. 

O leite ' recebido nésta fábrica é, em 
grande parte, do tipo C, produzido em 
pequenas fazendas que possuem de 2 a 5 
vacas. Encontra�o's, ainda, 1 1  �ábrica.s 
de -ice cr�am, 14 fazendas, granjas (tipo 
das nossas de Campinas) que produzem 
o leite beneficiam e distribuem. Parte da , , 
manteiga ,e todo o queijo (exceto o Cotta-
ge Cheese) , consuínidos, não são produzi
dos no Estado. 

1 0% da renda total do Estado provém 
da Indústria de LacticÍnios. A produção 
de leite do Estado de South Carolina foi 
de 300 . 000 . 000 de quilos no ano de 1 956. 
O S.erviço de Extensão o Cl::mson Agri
cultural College, o D�partaJrento 'Esta
dual de Saúde, o Departamento de Edu
cação, as Associações de Lacticínios têm 
contribuído de uma maneira decisiva pa
ra o progresso da indústria de Lacticínios 
em South Carolina. 

Em South Carolina os m2US estudos 
foram assim orientados: 

Passei '12 dias numa faz.enda pro
dutora de . leite. Coube-me a fazenda de 
Mr: J oseph Bolt, uma propriedade de 
180 acres (73 hectares). Sômente metade 
dêsse , terreno era dedicado ao gado, com 
pastagens cultivadas, e outra parte era 
ocupada com plantio de ' algodão e mata. 

O rebanho de Mr. Bolt constava de 
24 cabeças', s,endo 12 vacas em lactação 
com lJ.ma produção diária de 180 litros, 
em duas ordenhas; feitas às 5 da manhã 
e às 5 da tarde. O leite produzido era ti
po A, para iss.o possuía tôda instalação 
exigida pela lei : uma sala para ordenha 
e uma para resfriamento do leite com ge
ladeira para guardá-lo e máquina de 
aquecer água para limpeza e esteriliza
ção do vasilhame. 

MARÇO 

Todo trabalho ' era feito pelo fazendei
ro auxiliado pela espôsa e uma filha de 
14 anos que era encarregada da alimen
tação dos bezerros. Senqo que algumas 
das' bezerras Íhe I pertenciam, . como , parte 

' do seu trabalho 1)OS clubes 4H. Durante 
as duas semanas que pass:ei com os Bolts 
auxiliei Mrs. Bolt nos trabalhos caseiros 
e do" estábulo e sempre, que havia reu
niões dos clubes' 4H e outras associações 
tais como Clubes para D2senvolvimento 
da Comunidade me levaram, . e eu pude 
ver como os a'mericanos vivem unidos ' 
através de suas inúmeras associações e 
clubes. 

Depois de ver como vive o fazendeiro 
americano e tomar parte em t�das as 
suas atividades fui para Clemson Agri
cultural College, localizado numa das 
mais prósperas áreas de South Carolina, 
em Land Grant COllege, com 4.000 estu
dantes distribuídos nos seus vários cur�os. Aqui fui matriculada nos seguintes 
cursos do último ano do curso superior 
de Lacticínios (4° ano) . 

10) Bacteriologia de Lacticínios. , 
20) M,ecânica de Lacticínios. 

30) Tecnologia e análises de produtos 
de Lacticínios. 

40) Alimentação e manejo do rebanho 
leiteiro. 

Êste último Curso · muito interessánte 
foi ministrado pelo professor La Master, 
que .está atualmente no Brasil contratado 
pelo ETA para orientar os trabalhos de 
melhoramentos dos rebanhos leiteiros. 

Neste curso com .o professo� La Mas
ter tivemos várias aulas de campo onde 
recebemos ori.entações e observamos to
do o manejo . do rebanho 1 e i t e i r  o d.e 
Clemson COllege, que possuía: 280 vacas 
em lactação com uma produção de 3.500 
litros diários. Observamos vários lotes do 

. r·ebanho . leiteiro com variados regimes 
de alimentação para crescimento e pro
dução de leite. 

Na Seção de Tecnologia tive oportu
nidade de trabalhar várias . vêzes na ma
nipulação de produtos tais como: Ice 

.. ...... ... . '-, "' .... .L :  ,'manteiga, Cottag.e Cheese, Ro
('i"Í"",-I'I:\1'+ . .e beneficiamento de leite 

adiçãp de 
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':terminado o semestre .em janeiro, 
passei um mês com o Serviço d.e Exteh
são do Departament,o de Lacticínios, fa
zendo viagens de campo, visitando fa
zendas e fábricas de lacticínios em diver
sos municípios do Estado. '  Assim"" eu pude 
ver como o leite é produzido nas fazen
das, transportado, beneficiado, distribuí-:
do e usado pelo consumidor. 

Viajei pelos quatro cantos do ' Estado, 
vi magníficos rebanhos de gado leiteiro, 
predominando as raças Guarnsey e J er
sey, onde as organizações produtoras do ' 
Golden Guernsey Milk, vem experimen
tando . grandes progressos com exc·el�n - . 
tes preços : $ 6.40 por 1 00 libras ; para oU
tros leites tipo A o pr.eço é de $ 3,80 por 
1 00 libras. 

Ainda em South Carolina, neste mês 
de contacto com o Serviço de Extensão, 
assisti no Clemson College .as conferên
cias da Semana dedicada ao Serviço de 
Extensão, aos agrônomos (County Agent) 
e especialistas em .econ�mia doméstica, 
que trabalham naquele Estado. As con,:" 
ferências e reuniões eram divididas nos 
vários setores da agricultura. No setor 
de Lacticínios o que assisti foi muito se-

. melhant.e às nossas Semanas do Lactici
nista nesta Escola. Com essas conferên
cias e viagens que fiz, tiv.e as melhores 
impr.essões do Serviço de Extensão, vi 
como êle contribue para o progresso da 
Agricultura e melhoramento do nível de 
vida das populações rurais daquele país, 

T·erminado o meu treinamento em 
Carolina do Sul, poss.o dizer que recebi 
excelentes orientações em tôdas as fases 
do meu programá.. Foi muito interessante 
t.er conhecido' antes, um Estado' de clima 
mais semelhante ao nosso, onde a Indús
tria de I,.acticínios não é tão proeminen
te como nos Estados do norte, onde esti
ve depois, mas South Carolina trabalha 
ativamente para aumentar sua produção 
de lacticínios. 

Deixando South Carolina, segui para 
a região onde concentra a maior produ
ção de Lacticínios dos Estados Unidos, 
Wisconsin e Minnesota. 

Seguindo o programa traçado, pass.ei 
3 dias em Chicago, onde vi a distribuição 
de leite naquela mais 
de 4. milhões · de :  arvoredoleite.orgdigitalizado por
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' Chicago, uma reunião mensal da Borden 
él.nd Health. 

Tomaram parte nessa reunião, médi
cos, enfermeiras, fis,cais de Lacticínios, 
'chefes de cooperativas, fazendeiros . e re
presen,tantes do Federal Market MIlk de 
Chicago. O as.sunto mais ventilado, foi 
higiene do leite na fonte de produção, 
com recomendações para maior fiscaliza
ção do .�eite em tod0s os s·etores. Com 
funcionários do· Federal Market Milk vi
sitei nos arredor·es de Chicago belas fa
zendas com grande produção de leite e 
pequenas áreas, em geral, 70 a 80 hecta
res, e algumas usinas de beneficiamento 
de leite. 

Visitei ainda em Chicago a afamada 
fábrica Mojonnier de Equipamentos pa:
ra Lacticínios aí é fabricado "The Mo
jonnier Milk 'Tester", aparelho de alta 
precisão ,para determinação da matéria 
gorda e ' sólidos totais do leite e deriva
dos. Apesar de preço muito elevado, pu
de ver o emprêgo dêste aparelho em tô
das as cooperativas de Lacticínios que 
visitei nos Estados Unidos. 

De Chicago segui para Wisconsin. 
Wisconsin é também chamado Ame

rica's Dary Land (Terra de Lacticínios 
da América) . As placas d.'3 todos os car
ros dêste Estado levam esta inscrição, 
porque Wisconsin é o líd2r da produção 
de Lacticínios nos Estados Unidos. 

Produz cêrca de 50% de todo o queijo 
daquele país, e é, ainda o maior produtor 
de leite fluido e leite em pó. 

Passei 3 semanas na Universidade de 
Wisconsin em Madison, capital do Esta
do. É uma das mais afamadas universida
des americanas, com 25.000 estudantes. 
Possue um dos maiores e mais completos 
Departamentos de Lacticínios. Na entra
da do edifício está colocado o 10 centri
fugador idealizado por Ba bcock para 
análise de gordura do leite. O processo 
que hoje tem o seu nome, é usado em to-
do aquêle país. O , edifício d9 Departa
mento de Lacticínios tem o nome do 
professor Babcock, um dos maiores pes
quizadores das Ciências Lacticinistas de 
Wisconsin e da América do Norte. 

Universidade de Wisconsin, acom-
durante uma semana as aulas de 

tecnologia de queijos ministradas por 
Dr. Walter Price e alguns experimentos 
de estudantes post-graduados sôbre o 
mesmo assunto. , 

Assisti com o professor Wallenfeldt a 
reunião mensal de uma · cooperativa de 
Lacticínios na cidade de La Cross no li
mite dos Estados de Wisconsin e Minne
sota. Nesta reunião, que durou mais de 
5 horas muitas conferências foram feitas 
por me�bros de organizações lacticinis:
tas daquele Estado. O prof2ssor Wallen
feldt que é o Extensionista de Lacticí
nios 'da Universidade de Wisconsin, fêz 
uma: excelente exposição com projeção, 
"Como produzir leite limpo e ' evitar alta. 
contagem bacteriana". 

Fiz ainda outra viagem com um Fis
cal de Lacticínios, do Departamento de 
Agricultura. yisitamos, nesse dia, 18 fa
zendas produtoras de leite tipo A. O tra-

I balho dos inspetores e outros superviso
res descreverei adiante, quando focaliza
rei a produção de leite. Em tôdas essas 
viagens , que sempre fui de carro passan
do por excelentes estradas asfaltadas, 
era maravilhoso ver as belas fazendas de 
gado l�iteiro, que se alinhavam nas mar
gens das estradas. Numa distância apro
ximadamente de 500 metros umas das 
outras, podia-se ver o aspecto quase que 
uniforme das fazendas, com 2 a 3 silos, 
os estábulos de cúpulas muito altas pa
ra armazenamento de feno na parte su
perior, e as casas residenciais também 
muito semelhantes. Certa ocasião sobre
voei de avião os Estados de Minnesota e 
Wisconsin e pude ver melhor êste aspec
to encantador , das fazendas de gado lei:
teiro naqueles Estados. 

As fazendas ali, de um modo geral, 
têm uma área de 1 00 hectares, com 20 a' 
30 vacas leiteiras, num rebanho de 40 a 
50 cabeças. 

Ainda em Wisconsin acompanhei os 
trabalhos do Laboratório Central de Aná
lise de gordura, pertencente à Associa
çãO de Melhoramento do Gado Leiteiro. 
É uma associação tipicamente cooperati
vista de fazendeiros. 

( Continua no prórimo número) � 
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F esta 'de Formatura dos T ecnicos 
em Lacticínios de 1 958 

P R O G R A M A  

Dia 20 de Dezembro de 1958:  

Às 8,30 horas - missa em aç�o de 
graças 'na Igreja Nossa Senhora da Gló
ria, celebrada pelo Revmo. Cônego Luiz 
de Freitas Pires. 

Às 1 9  horas -, colação de grau no. Sa
lão Nobre .do Instituto. 

Orador da Turma: Altamiro Moser. 
Às 2� horas - baile. 

PARANINFO 

Dr. Jonas Marques 

DIRETOR 
Prof. Carlos Alberto LoU 

HOMENAGEM ESPECIAL 
Dr. Álvaro Marcílio 

(DD. Seco da Agricultura de M. G.) 

PATRONO 
Dr. Sebastião Sêna F. de Andrade 

HOMENAGENS 

Professôres: 

Dr. Vicentino de Freitas Masini 
" Sinésio Queiroz Silva ' 
" Osmar Fernandes Leitão 

, " Mário Assis de Lucena 
" Luiz da Silva Santiago 
" José Pedro Bomtempo 
" José Furtado Pereira 
" Jonas Pereira Bomtempo 
" Hobbes Albuquerque 
" HOmero Duarte Corrêa Barbosa 
. " Geraldo Gomes Pimenta 
" Cid Maurício Stehling 

Prof. Benedito Nogueira 
:' .(Üuísio de Aquino Andrade 
" José Jorge de A., Alves 

" Eolo Albino de Souza 
" Joaquim Rosa Soares 

DIPLOMANDOS 

Altamiro Moser (Orador) 
Amaury José Costa 
Benedito Ricardo de . Almeida 
Christovam S()uza Curty 
Délcio Ferreira Amaro 
Francisco de Assis Oliveira Valle 
Ivo Vicente Gonçalves Braga 
Joaquim Alney Gorgulho Junqueira 
José Gomes Ribeiro 
José J ader Domingues Leal 
José Luiz Monteiro de Castro 
Luiz de Mattos Pereira 
Luiz Paulo Ozorio Rodrigues 
Marcos Otávio de Andrade 
Mário Valdez Antas 
Massahiro Sakuray 
Moacir Oliveira 
Paulo Fernando Figueira 
Paulo Sebastião Machado 
Paulo Tarcísio Bomtempo 
Sebastião José dos Santos 

JURAMENTO 

Prometo, no exercício da profissão de 
Técnico em Lacticínios, trabalhar com 
honestidade, visando sempre o progresso 
da Indústria Nacional de Lacticínios e a 
emancipação econômica do Brasil. 

PRÊMIOS: 

O Sr. Al:támiro Moser, de Santa Cata':' 
rina, colocado em . 1 o lugar, no Curso de 
Indústrias Lácteas} recebeu como prê�io, 
o livro de César Agenjo Cecília: Enciclo
pédia de La Leche. Recebeu, igualmente, 
o prêmio 'Dr. Sebastião de Andrade", 
instituído pelo Sr. José Tomás da . Silva. 

O Sr. Mário Valdez Antas, do 
Grande do Sul, colocado em 20 
recebeu, como prêmio, livro . de 
Minut : Elaboracion de 
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Discurso do Professor Carl'os Alberto Lott, Diretor do Instituto, por ocasião 

do almôço de confraternização entre os formandos de 1 958 e a 

administração do Instituto. 

Ao terminar êste almôço de ' confra - . 
ternização vivido em ambiente de pura 
felicidade,' eu me sinto no dever de refe
rir-me à significação do mesmo, bem co
mq do congraçamento experimentado 
durante êstes bons instantes. 

Festejamos uma data altamente sig
nificativa na vida de nosso Instituto,. 
qual . seja, a da formatura . dos Técnicos 
em Lacticínios do ano de 1 958. 

Abrilhantando a nossa s o l e ri. i d a d e  
contamos hoje reunidas nesta sala, pes'
soas amigas nossas e cuj a presença é 
profundamente significativa para toÇlos 
nós. 

Êste almôço que constitue uma tra
dição de nosso Instituto vem se realizan
do desde a colação de grau da primeira 
turma de técnicos, em 1 941 . 

Tem a finalidade de manter sempre 
vivo o espírito de solidariedade entre os 
elementos dêste Instituto e de t o  d o.s 
aquêles que aqui comparecem para co
mungar conosco a mesma alegria, nesta 
hora inteiramente vivida, no mais puro 
ambiente de compreensão mútua . .  

Contamos com a presença do nosso 
Ilustre Secretário da Agricultura, a per
sonagem que, desde o início de sua car
r.eira pública à frente dos destinos da 
pasta da Agricultura, tem sabido, dentro 
dos princípios que norteiam as suas rea
lizações, prestigiar o Instituto de Lacti
cínios Cândido Tostes em tôdas as suas 
pr.etensões com a irr�strita solidariedade 
de seu alto discernimento. 

. É, portanto, por esta . razão que, ao . 
encerrarmos esta reunião feliz da vida 
do nqsso Instituto, desejamos cientificar 
a S. Exa. que sua presença muito nos 
honra, dando especial realce às nossas 
festividades, razão ' porque muito 1 h e 
agradecemos. 

A Diretoria tem palavras gratas para 
o paraninfo dos técnicos que ora con
cluem o curso de Indústrias Lácteas. 

Ao ser comunicada a decisão, recaída 
sôbre a pessoa ci.e tão ilustre industrial, 
felicitei aos moços pela brilhante esco
lha de seu nome, que é uma fôrça . viva " 
dentro_ da indústria de lacticínios nacio
nal. Jonas ' Esteves Marques é um nome · 
que significa uma tradição de pioneiro 
lacticinista na Zona da Mata. 

Mais ainda nos comovemos com tão 
excelente escolha, e a compree.ndémos 
bem, por ser O· ilustre paraninfo �� ele
mento que ·sempre soube prestIgIar o 
Instituto de Lacticínios Cândido Tostes; 
basta citar que um dos Diretores da Fir
ma Comércio e Indústria Barbosa &. Mar
ques o meu particular amigo e "  colega 
que fomos de curso· neste Instituto, Aluí
sio Esteves, hoje, como lacticinü:;ta capaz, 
orienta as fábricas da Firma em aprêço. 

Não fica aí o prestígio da Cândido 
Tostes, junto ao nosso ilustre paraninfo; 
mais 6 técnicos do nosso Instituto se en
contram militando em suas fábricas, em
prestando uma orientação segura e efi
ciente. 

É por tudo isto que esta Diretoria 
enalteceu, o gesto tão feliz de nossos jo
Véns formandos escolhendo o paraninfo 
certo. 

' J 

Ao Sr. Jonas Marques o agradeci
mento sincero pela sua agradável pre
sença entre nós. 

Volto agora as r,ninhas palavras para 
psssoas que também nos são altamente 
merecedoras de nossos encômios e que 
juntamente com os nossos queridos tec'" 
nicola,ndos também são donas de tôdás 
as homenagens dêste dia. 

Refiro:-me aos " Srs. pais de nossos for
mandos que, com um sorriso nos lábios, 
irradiando felicidades, acompanham to
do o desenrolar feliz destas horas, sen
tindo talvez mais que seus filhos as gló
rias alcançadas pela sua pr6pria orienta
ção' certa e segura, sobremaneira amo
rosa, que souberam imprimir em seus es
píritos, , fazendo-os fortes para, consegui-
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rem os loiros que hoje colhem, e que 
marcam para os mesmos, uma nova era 
em suas existências, cheias de responsa
bilidade e de grandes compromissos pa
ra com a sociedade. 

Aos pais de nossos tecnicolandos, por
tanto, os nossos mais sinceros agradeci
mentos pela sua estada entre nós, e o 
profundo e respeitoso parabéns de nossa 
Diretoria. 

. Meus caros jovens que me o.uvis, aten,;., 
tai-vos bem para as minhas palavras, 

. porque, quem vos fala neste momento é 
a voz amiga de um homem .experimenta
do. 

Lembrai-vos do juramento que hoje 
à noite na solenidade de entrega de vos
sos diplomas que ides profe'rir, assumin
do o compromisso de trabalhar com ho
nestidade visando s·empre o progresso da 
Indústria Nacional de Lacticínios e a 
emancipação econômica do Brasil. 

Se assim procederdes na vida prática, 
os postulados de vosso juramento estarão 

cumpridos e vós recebereis os .louvores a 
que fazem jus os técnicos honestos. 

Lembrai ·vos também de vossa res
ponsabilidade como homens de bem, pois 
que as vossas atitudes perante a socieda - .  
de serão imperativo para, completar ' a 
qualidade de profissional modelar. 

Sêde portanto, cidadãos probos por 
excelência, honrando a vossa pessoa e as 
tradições de vossas ' famílias. 

Se assim fizerdes, . e fôrdes ' então, téc- . 
nicos honestos e cidadãos probos, esta
reis trilhando galhardamente a, senda do 
bem e .  da honradez. 

Que Deus vos abençoe e proteja nesta 
nova fase ' de vossas vidas e que cami
nheis sempre, decididamenw., sem des- ' 
falecimento, como j ovens idealistas e ba
talhadores. 

Ide meus caros moços, trabalhar pelo 
engrandecimento e independência dos 
lacticínios brasileiros e, sê de felizes. 

Discurso do Sr. Professor Carlos Alberto Lott, encerrando as solenidades 

de formatura dos Técnicos 

Antes de se encerrar a presente sole
nidade em que, autorizado p.elo Govêrno 
do Estado, declaramos Técnicos em Lac
ticínios os jovens que integram a bri
lhante turma de 1 95 8. e o Instituto lhes 
faz entrega dos respectivos diplomas, 

- nós, como diretor dêste estabelecimento 
de ensino, na modéstia de nossa fala, 
queremos participar desta noite memo
rável, por alguns instantes. 

Tenham minhas palavras, antes de 
mais nada, o objetivo precípuo de agra
decer a honrosa presença, entre nós de 
personalidades ilustres. Já nq almôçb ti
vemos o feliz ensejo de ver çonosco o dr. 
Alvaro Marcílio, prestigioso, dinâmico e 
meritório titular da pasta da Agricultu

personalidade aquela, a quem o Insti
de Lacticínios Cândido Tostes deve 

dê um il).terêss.e somente pró
homens públicos altamente cio

deveres. 

Agora, nesta colação de grau, conta
mos com S. Exa. o sr. Governador do Es
tado de Minas Gerais, aqui representado 
pela inconfundível e simpática figura do 
dr. Olavo Andrade, Amigo , particular 
nosso e sobremaneira, admirador e cola
borador dos mais notáveis desta escola. 

A presença de S. Exa em nossa festa 
é o seguro atestado do prestígio onipre
sente que instituições como a nossa ca
reC2m e exigem, para que os nossos 
ideais não esmoreçam e para que tenha 
ressonância o entusiasmo e o amor que 
vicejam em nós, pelas causas de grande 
significação nacional, como é o militar 
pelo engrandecimento dos lacticínios pá- . 
trios. 

. 

Que o dr. Olavo transmita ao Sr . .  Go
vernador que sua presença dá-nos alento 
� o prestígio necessários para a persis
tênc"ia, 'da luta por uma indústria cada, 
V22 mais perfeita, mais , téc�ica, -mais arvoredoleite.orgdigitalizado por
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científiéa. Dá-no')} também, a segurança 
e a certeza de que não , estamos relegados 
ao atordoamento d� , um esquecimento in-
justo. . 

_ Nesta hora de tão grande alegria 
não esquecemos, também , .  que contamos 
com a solidariedade dos lídimos repre
sentantes do govêrno municipal, autori
dades civis e militares, e de industriais 
de lacticínios. É mais um motivo para 
julgarmos do · renome, do reconhecimen
to em valor e do mérito que vem desfru
tando o Instituto rio cenário do ' ensino 
técnico profissionat do país. 

_ Reiteramos, nef:!ta oportunidade, o 
agradecimento desta diretoria ao nobre 
paraninfo dos neó..;técnicos, '  industrial de 
escoi e '  cujas atividades e dinamismo, 
clari�idência e '  zêlb ' na' indústria dos ]ac
ticínios vêm sendo ' .  acompanhadas, cOm 
atenção, pelos lacticinistas; agradecimen
to dos mais cordiais e sinceros, porque 
seu aceite encheu " de alegria os moços e 
muito honrou o Institüto. 

_ Honra-nos também, e muito o agra
decemos' êste auditório seleto, qUe traz 

um brilho invulgar às solenidades de 
graduação dos técnicos. 

Sejam minhas últimas palavras diri
gidas, agora, aos formandos : Em che
gando ao fim de sua primeira etapa de 
l�üas - pela jornada da vida, os senhores 
jovens técnicos que ora partem deman
dando a felicidade futura de um traba
lho profícuo, levem} com a exubtrància 
de um fervoroso voto, o 1'.osso "Deus os 
proteja e guie".! - Que se cerquem, lá 
fora, da dignidade de seus conhecimen
tos técnicos, recebidos no diuturno ensi
no por mestres proficientes e abnega
dos. Que a nobreza de seu caráter, her
dado de pais extremosos e burilado na 
,escola, se perpetue, para. engrandeci
mento dos que lhes são caros e para 
glória dos que souberam bem escolher. 
Que saibam enfrentar os -trop2ços das es
tradas não como fatores decisivos sus
tando 

'
seus ideais, mas como corredeiras 

efêmeras, prenúncios de calmaria para o 
dia de amanhã. Êstes são os desejos de 
nossa diretoria e do Instituto. 

Discurso do formando Sr. Altamiro Moser - Orudor da turma 

Exmo. Sr. Presidente 
Exmo. Sr. Diretor do Instituto Pro-
fessor Carlos Alberto Lott 
Exmo. Sr. Representante do Prefeito 
Exmo. Sr. Cmt. ' da 4a R. M. 
Exmos. Srs. Membros da Mesa 
Meus Senhores , e minhas Senhoras ' 
Meus ' caros col€gas 
N osso caro Paraninfo 

Em 14 de maio de 1 935, pelo decreto 
número 50 o Govêrno do Éstado de Mi
nas Gerais' -:- houve ' por bem criar a Fá
brica-Escola de Lacticínios " C  â n d i d o 
Tostes", primeiro estabelecimento no gê
nero fundado na América do ' Sul. Em 
1 940, em data de 3 de setembro, foi so
lenemente inaugurado o novo estabeleci
merito de ensino. Em 1 957 foi reestrutu
rado e passou, oficialmente, a denomi
rúir-se ,' Instituto dê Lacticínios "Cândido 
Tostes": ' 

Portanto, há 1 8  anos vem o Instituto 
trabalhando em prol da Indústria de Mi
nas e do Brasil, formando elementos téc
nicos para a indústria comumente deno
minada "a mais brasileira de tôdas". 

Um dos mais nítidos e decisivos tra
ços de nossa evolução econômica tem si
do, felizmente, a valorização da técnica 
brasileira através do real aproveitamen
to da produção. , É uma verdade incontes
te que nosso progresso técnico a cada 
dia se alarga e se aprofunda, num cres
c2ndo para frente e para cima. Daí o 
muito que nos orgulhamos por termos 
sido, hoje, formados técnicos. 

No século passado, graças ao interês
se incomum de Carlos P.ereira de Sá 
Fortes, bebemos na fonte Européia os 
;>rimeiros haustos de sua tradicional téc
nica lacticinista. Naquela época, não obs
tante a grandeza de nosso território e ' seu 
extraordinário potencial de riquezas, ' não 
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era ainda possível explorá-lo com 'pro
veito no campo da pecuária uma vez 
que nossos recursos técnicos 'eram limi
tados. Mas a boa vontade não faltou a 
algu,ns e, posteriormerite a Sá Fortes 
Manoel Zenha de Mesquita e Jorge d� 
,Sá Earp impulsioparam a máquina. da 
indústria de lacticínios, hoje- tornada em 
evidênica de maneira decisiva e, para 
orgulho da terra mineira, por êste mo
delar colégio de técnicos que é o nosso 
Instituto. Já possuímos hoje uma equipe 
de competentes técnicos brasileiros para 
enfrentar os problemas das indústrias 

, lactic,inistas brasileiras. 
. 

O Instituto de Lacticínios "Cândido 
Tostes", está cumprindo o programa que 
se traçou para a '  grande batalha . da pro
dução, qual seja, o constituir o núéleo 
básico de aperfeiçoamento de nossa tra
dicional indústria de queijOS, manteiga e 
derivados outros do leite. Seus técnicos 
credenciados, capacitam-se a dirigir nos
sas ema!êsas e multiplicar as vitórias na 
campanha da independência econômica. 
Cumpr.e o Instituto brilhantemente sua , " 
finalidade, pois os técnicos por êle pre-
parados levam a todos os recantos do 
País esta visão de ' eficiência de organiza
ção e alto rpndimento qualitativo de seu 
próprio trabalho. Levam também em 
sua ,personalidade , a marca indelével que 
lhes imprimiram a disciplina. a honesti
dade, e amor ao Brasil, pelós professô
res. 

Hoje, 20 de dezembro de 1 958, nova 
turma de técnicos em Lacticínios deixa
mos os bancos, fábrica, oficinas e labo
ratórios, para demandarmos a luta que 
rege o direito de· sobrevivência. Somos 
22 rapazes ; poucos é verda.de mas con
victos de que saberemos cu�prir nossa 
missão lá fora. Foi exatamente em aten
ção às exigências da vida moderna e em 
consonância com nossas aptidões que en
contramos, nesta , escola, o lugar onde 
desenvolver os pendpres, intelectuais. 

A Tecnologia' l�ctica, há muito, dei
xou de lado o "rribdus faciendi" empíri
lcp; ela se processa, em nossos dias ali-

"céerçada nos mais modernos prin�ípios 
, 

A
' da ,Físicá, da . Microbiologia, 

MecanlCa e da Zootecnia. Ela ,se clas
no grupo das' atividades técnico

exercício, constituem 

fôrças vivas das nações. Teremos, pois 
que usar nossos conhecimentos como ala� 
vanca de um progresso que se alargará 
em oceano, pois seremos os orientadores 
da indústria de ladicínios ' n a c i o n a  1 .  
Grande é nossa responsabilidade pois 
muitos 'dependerão de nós. Estam�s cer
tos porém, de que não falharemos na ta
refa que o �estino nos confiar; estamos 
certos de que realizaremos a nossa mis
são, até o final, com o entusiasmo da 
mocidade, lembrando-nos sempre de que 
não nos assiste o direito ,de nos conten
tarmos com interêsses inferiores ou me
nos dignos ; nem de retroceder e eclipsar 
de maneira a não entrar como função 
nos algarismos que temos de ' representar 
na soma da vida, ' porque não esfã em 
nossas mãos sermos úteis a nós, sem que 
o s.ejamol:i aos outros, e do maior lucro 
dos outros é que somente pode vir o má
ximo lucro nosso. _ 

A pessoa do Sr. Jonas Esteves Mar
ques, nosso mui digno paranirífo, um dos 
cérebros orientadores da Cia. Indal. Bar
bosa Marques S. A. de Carangola é um 
exemplo da racionalização da indústria 
leiteira, o que o tOrJia afim dos princí
pios pelos quais se norteia o ILCT. Seu 
discernimento é tão grande e sua crença 
na técnica é tão evidente que, em 1 941,  
quando se formou a primeira turma de
técnicos em lacticínios, solicitou êle, de 
pronto, um dos recém formados para 
orientar sua indústria. Em sua emprêsa 
hoje trabalham cinco técnicos, os possí
veis responsáveis pelfl sua alta importân
cia industrial. Importa citar que a pro
dução de lacticínios da Barbosa e Mar
ques é superior à dos Estados da Paraí
ba, Santa Catarina e Pernambuco, todos 
juntos . 

' 

O que nos levou a convidar o Sr. Jo
nas Esteves Marques, para paraninfo de 
nossa turm�, não foi apenas o S2r êl.e um 
dinâmico e irrequieto trabalhador de nos
sa indústria de lacticínios : tomamos em 
conta também seu espírit� cavalheires�o 
e acolhedor ' demonstrado tôdas as vêzes 
que alunos do In�tituto visitaram as em
prêsas por êle administràdas. A sua aten
ção , devemos nossa bem estar em Caran":' 
gola, incluído nêlé até : mesmo lautos 
banquetes onde, para ' gaudio de rlOssa 
vaidade� ouvíamos palávras de ' -louvor à 
profissã? que abraçamos. 
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Foi com satisfação incomum e com 
carinhosa receptividade que os neo-téc
nicos decidimos escolhê-lo nosso paranin
fo. 'Temos em conta que, escolhendo-o 
padrinho dos novos técnicos cumprimos, 
sem favor, um dever moral paro com 
sua pessoa que, por tantas VêZêS,  nos cer
cou de gentilezas, atenções ,e favores, so
mente comuns nas grandes 'personalida
des. Parece-nos também que desta ma
neira vimos prestar uma homenagem 
modesta à classe lacticinista, através .do 
grande industrial que é o senhor Jonas 
Esteves Marques. ' 

Sr. Jonas Esteves Marques : nós, os 
formandos, esteja certo, lsvaremos até o 
ocaso de nossa existência a reminiscente 
saudade das estadas

' 
em sua t.erra; não 

esqueceremos /sua bondade, gentilezas, 
hospitalidade, interêsse ; e, sobretudo, 
havemos de ter em sua pessoa, em seu 
espírito jovem e altruístico, o modelar 
exemplo de um trabalhador incansável. 

E agora senhores, pede êste orador 
vênia para, num preito de saudade e re
cordação lembrar aquêle que, em face 
dos desígnios inescrutáveis de Deus, dei
xou-nos prematuramente :  Dr. Sebastião 
Sena Ferreira de Andrade. 

Nossa turma é a última que ainda o 
teve como Diretor no curto espaço de 
três meses. Neste lapso de tempo, toda
via nêle ,encontramos aquela espontânea 
ca�aradagem aquêle coração generoso, 
�quêle discer�imento justo, que dêle fi
zeram, acima de nossO superior, o nosso 
amigo. 

Em sua memória pois. e .em homena
gem ao eminente chefe, �riadqr do espí
rito felctiano, solicito aos present.es que, 
no silêncio de um minuto apenas, de pé, 
peçamos ao Onipotente por êle. 

A nossos pais extremosos, presentes 
e ausentes cujas palavras de -incentivos, 
indicaram-�os a senda de nosso atual 
triunfo, cujas preces fizeram, quem sa
be? irromper em nossos ideais o senso 

do direito e a boa vontade para enfren
tar a vida, o nosso mais carinhoso e pe
r.ene muito obrigado. 

Ao senhor diretor e mestres amigos, 
que tão sàbiamente nos orientaram no 
decurso de dois anos de estudos proveito
sos e salutarés, que nos ensinaram a per
lustrar com generosidade os conheci
mentos técnicos, que pacientes foram co
nosco ; mestres a quem devemos nOssa 
formação técnica, tutores que foram de 
nossa cultura o nosso imorredouro agra-, 
deciinento. 

Meus colegas e amigos: a amizade 
que foi nossa companheira no calor de ' 
nosso coleguismo fêz que me escolhes
sem o intérprete de nossa vontade e de 
nosso Adeus. Muito me envaideceu essa 
honra conferida a tão modesto procura
dor. Eu muito lhes agradeço. 

Lembremos agora que, preparcrtios pa
ra enfrentar a sorte, deveremos empe- . 
nhar o máximo de nossos esforços e o 
mais leal de nosso bem servir, cumprin
do assim o que preceitua a cartilha de 
nossa formação. Empenhemo-nos a com
bater o bom combate, para dignidade de 
nossas funções e alegria de nosso fôro 
moral. Assim, tão só, honraremos a pro
fissão qUe abraçamos e que escolhemos 
para custeio de nossa existência. Tenha
mos os corações para o Altó e saibamos 
enfrentar as vicissitudes da jornada com 
a superioridade de homens honestos. 
Assim fazendo, estejamos certos, salda
remos a nossa dívida com Deus e com 
nossos semelhantes. 

E neste derradeiro texto, pelos meus 
colegas e mim mesmo, deixo o Adeus, 
sem o cunho todavia da perenidade, a es
ta cidade hospitaleir;l e boa, onde os re
sidentes fora tiveram a serenidade de 
um acolhimento envaidecedor. 

A todos enfim, que nos honraram 
com a amizade e nos ajudaram a apren
der, o nosso Adeus e o nosso muito obri-
gado. 
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Discurso de Paraninfo 

Dr. Jonas Esteves Marques 

Sejam as minhas primeiras. palavra�, 
um hino de louvor à obra �qUl concret�
zada, cujos reflexos abrilha�tan; o . horI
zonte vasto e promissor da mdustrla de 
lacticínios em nossa Pátria. Constitui ela, 
. sem dúvida uma demonstra,ção da nossa 
capacidade, ' e rev,ela a pujan�a d? :lOS.S0 
espírito e a clareza da nossa mtel1gencla. 
E para que êste hino tel}ha� re.almente 
em nosso e em vossos coraçoes, aquela 
vibratilidade que emana de um fato ou 
de um fator em que se condensa ao m,es
mo tempo, o justo valor da obra aqui 
realçada e o seu enquadramento nas 
grandes ' realizações pelo progresso do 
Brasil mister se faz que eu ' pronuncie 
com ;espeito e veneração, o nome do 
grande, do emérito batalhador pela cau
sa desta instituição, que foi o Dr. Sebas
tião Sena Ferreir� de · Andrade. 

À sua memória, rendo eu, no intróito 
desta minha desataviada oração de para
ninfo. o justo tributo que a ela devem os 
lacticlnistas brasileiros, pelo que de gran
dioso e de proveitoso realizou êle na di
reção desta casa, plasmando caracteres e 
avivando inteligências com o alto e no
bre propósito de arr·egimentar elementos 
para o patriótico trabalho da nossa eman
cipação econômica. 

** 

Meus caros afilhados. 
O vosso convite para que eu aqui 

comparecesse, ' a fim de vos dirigir pala
vras cheias de estímulo e de ensinamen
tos eu o recebi entre surpreso e' desva
ne�ido. A surprêsa s,e prende ao fato de 
não haver ainda encontrado outro moti� 
vo para tal distinção, que o considera
rem-me um integrante das fileiras em 
que ides militar. Tive convosco um rápi
do contato, em visita que, em caráter 
esportivo, fiz estes à minhp. terra. E do 
convívio ali estabelecido, é bem possível 
que algum fato ocorrido vos tenha con
vencido do merecimento meu a esta ho
�ínenagem. ,Não discuto · convosco as ra
, zões do fato. Aceito-o como um impera
tivo da generosa mocidade que daqui sai 

cumprir o. seu glorioso d,estino. 

Meus amigos. 
Nos dias que correm, nem . a mocida

de tem mais o direito de viver de sonhos 
e fantasias. A vida trepidante do momen
to, diàriamente aviva o espírito dos mo
ços, as responsabilidades que os aguar
dam no cenário amplo e nem sempre 
claro e risonho da vida. 

Só a esperança, a confiança e a deter
minação de vontade, que são realmente 
o a p a n á g i o da mocidade, conseguem 
manter em constante vigília, esta moci
:lade, na qual se fundamentam as espe
ranças da Pátria. 

Faz-se mist.er, porém, que esta vigí
lia seja mantida, com a consciência pu· 
rificada pela noção exata do dever a ser 
cumprido, por todos aquêles que são con
vocados para o trabalho comum do en
grandecimento da Pátria, e da maior fe
licidade dos homens. 

Ides sair daqui, para atender a esta 
convocação. E a menos que o vosso es
pírito se amolde ao comodismo que ani
quila, ou à traição que amaldiçôa, come
çará amanhã, com as tribulações dos en
cargos que vos pesarão sôbre os ombros, 
a :iornada a que s.e submete o homem 
que realmente aspira um lugar ao sol, 
acobertado pelas pr,errogativas que exor
nam os caracteres bem formados pelos 
ensinamentos morais, e emanam das in
teligências esclarecidas pelo estudo e pe
ta meditação. 

Escolhestes uma carreira das mais 
nobres e das mais atuantes ,no trabalho 
gigantesco do engrandecimento econô-
mico do País. ' 

Na contextura dêste arcabouço eco
nômico ireis atuar como ,elementos que, 
nos ca�pos ou nas cidades, nos dias en
solarados ou nos pardos e nevoentos dias 
de borrascas hão de envidar esforços, 
sem medir �ahseiras ou sacrifícios, para 
que se eleve em nossa Pátria, o padrão 
de sua indústria lacticinista, tendo sem
pre pr.esentes em vossas mentes, os ensi
namentos aqui recebidos, e as vistas vol
tadas para os exemplos ele técnica que 
nos vêm dos mais adiantados países lac
ticinistas. 
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Desde os vossos primeiros estudos, 
tiv.estes por certo, a compreensão exata, 
do transcendental papel do leite e seus 
derivados na alimentação dos povos. 
Repete-se' isto comumente em tôda part.e, 
e constitui mesmo esta afirmativa, um 
lugar comum na sabedoria dita popular. 
Mas o que acontece na prática, é vermos 
êste . sábio aforisma, relegado ou incluído 
no amontoado de frases ditas apenas pa
ra armarem efeito, ou demonstrar sabe
dori.a falsa. 

. Não comungais desta espécie de sa
bedoria: T·endes o exato , conhecimento 
do valor do leite e seus derivados. E 
mais ainda: sois' possuidores dos conhe
cimentos que podem influir decisiva
m.ente para que êsse valor seja mais am
p I a m  e n t e aproveitado na alimentação , 
dos nossos tão mal alim::ntados e subnu
tridos patrícios.' 

Intensificação da produção; melhoria 
das condições higiênicas desta produção ; 
manipulação honesta e conscienciosa des
sa produção; orieniã.ção técnica proveito
Sl;l dada à exploração dos lacticínios do 
Brasil, eis a síntes.e do vosso trabalho, 
tão logo sejais chamados para colaborar 
no , gigantesco esforço de dar a êste Bra
sil de possibilidade$ lacticinistas , impre
visíveis, o estímulo do vosso trabalho, e 
os benefícios das vossas inteligências jo
vens. A vossa tarefa não será fácil, nem 
permanente plácido e risonho, será o 
vosso diuturno mourejar. Só a consciên
cia do dever cumprido compensará as 
vossas fadigas e canseiras. Condensai to
do o vosso esfôrço na convicção de que 
um futuro grandioso está reservado à in
dústria de lacticínios em nossa Pátria 

Com a sua economia cafeeira dura
mente atingida por uma. concorrência 
que a desencoraja e desestimula o leite 
se apr.esenta como a tábua de 'salvação 
para o lavrador, pelo menos neste perío
do dê transição, possuindo tôdas as ca
racterísticas para , se firmar como fonte 
enorme de riqueza para um país que se 
constitui - êle mesmo - uma fabuiosa 
fonte de consumo. 

Do contato ' permanente qu:; mantenhol 
com as fontes de produçã,o da vasta re
gião da Zona da Mata mineira, por fôrça 
da organização comercial que dirijo, ob'" 

servo que na atual conjuntura cafeeira, 
os fazendeiros têm a sua maior e mais 
regular fonte de renda, na exploração do 
'gado leiteiro. Uma yez quebrado o tabu 
da mono cultura em nosso país, o leite se
rá , uma prodigiosa fonte de riqueza. E 
para esta fonte tendes o vosso destino 
norteado. Não vos desvieis da rota ; em
pregai tôda a vossa capaddade na explo
ração dessa fonte. e estar·eis forjando a 
estrutura econômica da Pátria. 

O v:.osso e.ntusiasmo de jovens deve 
reçeber a ponderação que resulta do co
nhecimento que temos dos obstáculos que 
ides encontrar no vosso roteiro. 

Um baixo padrão , de eficiência será 
'o vosso primeiro o bstáculr.. ao examinar
des as condições em que s'e des·envolvem 
as atividades rurais em nosso País. Uma 
ignorância completa dos rudimentares 
princípios de higiene, constitui uma per
manente ameaça à qualidade ·e conserva
ção do leite. Só a VOSSÇl doutrinação aos 
ttatador.es e ordenhadores dos nossos re
banhos, poderá melhorar êste aspecto' da 
nossa atividade pecuarista. Mas não se 
extinguem aí as dificuldades que ides 
encontrar. A vasta extensão territorial 
do País, a precariedade dos, meios de 
transportes) tornam a industrialização de 
um produto altamente perecível, como é 
o leite, num problema de complexidade 
indisfarçáv.el. Ainda n e s t e particular, 
posso ilustrar as minhas afirmativas, re
latando-vos que à medida que se expan� 
de uma indústria de ' lacticínios, cresce 
assustadoramente o seu imobilizado em 
veículos que lhe possam garantir o reco
lhimento diário do leite, cujos fornecedo
res não aoeitam alegações sôbre o mau 
tempo ou a impraticabilidade das estra
das ,  quando o seu produto não é recolhi
do. Podeis retrucar os nossos argumen
tos, com a evasiva de que a solução de 
tal prOblema escapa à vossa alçada, para 
s·e fixar na órbita da direção da emprê
sa. Ao que vos refutaremos, perguntan
do apenas : de que valeria o vosso esfôr
ço para o aUlnento e melhoria da produ
ção, se êste aumento viesse fatalmente 
a sofrer o cerceamento por insuficiência� 
de meios de transporte? 

Não, meus amiJ5os, a vossa colabora
ção será tão mais ' inténsa e tão mais efi; 
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ciente no meio em que ides trabalhar, 
quanto mais profundamente comuJ:?gardes · 
dos problemas a êle inerent.es, apresen
tando para a sua solução, os meios e os 
modos que vos parecerem mais razoá
veis. Desta forma, demonstrareis que 
realmente estais integrado nos assuntos 
da vossa especialidade, e desta maneira, 
atraís para a vossa pessoa, a confiança 
e a estima dos que solicitaram os vossos 
conhecimentos técnicos. 

Se realmente, e� profundo e honesto, 
exame de consciência, dêle sairdes :on
vencidos de que assimilastes os ' ensma
mentos que vos foram' 'aqui ministrados, 
eu vos conclamo a que deixeis os umbrais 
dêste magnífico estabel�cimento, com o 
mesmo espírito de luta e de sacrifícios 
com que se armaram os cruzados, e que 
as vossas lutas e canseiras não tenham 
outro fim, senão o apuramento das ativi
dades lacticinistas no Brasil. 

Na vossa bagagem de neo-lacticinis'" 
tas, não deveis levar a presunção, que 
g.era a antipatia, nem a intolerância, que 
'indispõe e afasta os' homens' entre si. Ao 
contrário : com aquela certeza dos conhe
cimentos aqui por vós amealhados pro
curai disseminá-los, estimulando a sua 
assimilação pelos que manterão contato 
convosco, t o r n a n d o - o s tanto quanto 
possível, conhecedores da boa técnica lac
ticinista. 

A tolerância e a modéstia se impõem 
como traços marcantes da vossa perso
nalidade, especialmente no início da vos
sa carreira, porque, egr·esso desta fonte 
de teorias que é esta magnífica escola", 
ides' empre.ender na vida prática, o tra
balho de assimilação daquelas ' teorias 
com as condições econômicas das varia
das regiões do país, para as quais fôrdes 
convocados. 

Já vos torneis por demais arrependi
dos por me haverdes imposto a tarefa de 
vos ler um arrazoado de conceitos e opi
niões que devem ter produzido efeito 
contrário ao de tôda fala de paraninfo. 
Se realmente isto aconteceu, que me 
perdoem o embevecimento que me pro
duziu o vosso convite, que superou a mi
nha capacidade de auto-crítica. 

Aos ', vosssos dedicados mestres na 
'pessôa 'do vosso ilustre diretor Dr. ' Car-

Alberto Lott, do qual, um rápido e 

agradáv.el · conVIVIO, tornou-me um ver-. 
dadeiro amigo e admirador, eu rendo as 
minhas homenagens pelo trabalho por 
êles' aqui t:ealizado, na sua elevada e pa
triótica missão de formar uma sã men
talidade lacticinista em 

'
nossa Pátria, 

dando-lhe técnicos competentes e escla
recidos. 

A vós, ilustres . progenitores dos que 
nesta festa recebem o seu diploma,' me
recido e cobiçado laurel que lhes prodi
galizou o vosso sacrifício e a vossa deter
minação, r.ecebei a expressão ma.is since
ra do meu aprêço e as minhas' mais ' efu
sivas congratulações. 

E � vós, meus ' , caros afilhados, que 
vos poderei dizer máis? Nada mais do 

. que ' assegurar-vos a' certeza que tenho de 
que, o e:x.emplo recebido dos vossos mes
tres; a preocupação constanb de vossos 
queridos pais para que ' s.ejais homens 
dignos, constituem indício seguro de que 
o vosso critério e a, vossa conduta irão 
tornar-vos cidadãos ' prestantes à Pátria. 

N o processo ,evolutivo a que se entre
gou o Brasil, por fôrça dessa tendência 
que o empolga de -"crescer, criar subir" 
os elementos que como vós ar�azena� 
conhecimentos e�pecializado's, são pro
curados e solicitados por aquêles que res� 
pondem pela grandeza econômica da 
Pátria. 

Técnicos e mais técnicos, são exigidos 
com insistência, em função do largo ho
rizonte que se abre à prosperidade do 
nosso País. 

Aprimorai os vossos conhecimentos, 
e acalentai em vossos espíritos o ideal 
da perfeição; pois o Brasil vos aguarda 
ansioso para a boa) a elevada, a santa lu
ta do seu engrandecimento. 

E, s,e por fim, um apêlo me for per
mitido fazer a todos vós jovens lactici
nistas, e querldos afilhc1dos, seja êste 
apêlo dirigido , no sentido de que nunca 
desvieis a vossa atenção da meta; ao fi
nal da qual, se encontra a satisfação do 
dever cumprido. 

Sêde profissionais íntegros 'e inde
pendentes. E que em vosso espírito se 
condensem os altos e alevantados ideais 
que tornam a viCIa realmente digna de 
ser vivida. . 

Muito obrigadá, meus caros afilhados;/ 
e sêde , felizes. 
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. ANIVERSARIOS pE 

ILCTIANOS 

ABRIL 

3 - Professor Eolo Albino de ' Souza -:-1 
Chefe do Serviço Industrial. 

- José Roberto Junqueira - Técni
co em Lacticínios .. 

, - Benedito Ricardo de Almeida /' -' 

Técnico ·em Lacticínios. 

4 - Antônio 
'
Rodrigues Lima - Téc

nico em Lacticínios. 

5 - Dr. José de Assis 'Ribeiro - Ins
petor da D.I.P.Q.A. em Varginha., 

9 - Yassuo Ohara - Técnico em Lac-
ticínios. 

' 

10 - Rubens Messias Bellei - Técnico 
em Lacticínios. 

1 1  - Christovam de . Souza Curty -
Técnico em Lacticínios. 

- Francisco Roberto Meirelles de An
drade - Técnico em Lacticínios. 

12 - Adilson Diniz Avinco - Aluno da . 2a série do CIL. 
- Reinaldo Ximenes Carneiro - Alu

no da 2a série do CIL. 

15 - Enéas Cabral de Figueiredo .;.- \ 

Aluno da 2a série do CIL. 
' 

- Jarbas da Costa Vidal - Aluno 
da 2a série do CIL. 

16 - Alvaro Costa "":"" Técnico em Lacti
cínios. 

17 - Francisco de Assis Oliveira Valle 
- Técnico em Lacticínios: 

. 20 � Francisco Rodrigues de Abreu 
Técnico em Lacticínios. 

25 - Alcino Machado Paraguassu 
f Técnico em Lacticínios. 

MAIO 

2 - Hélio Osório da Fonse'ca. -
co em Lactiçínios. 

4 - Joaquim Rosa SOl:mes 
Seção de Maturação/ 
ILCT . 

6 - ' Angelo · Martins ' Rossi -
em Lacticínios. 

12 - José 
'
da Silveira Mota ,--' 

em Lacticínios. 
- Elias . N assif Neto - '  Técnicó 

bacticínios. 

13 - José Maria Móttinha Duboc 
Técnico em Lacticínios. 

16 - Sebastião José dos Santos - �Téc
nico em Lacticínios. 

- José Pereirá da Silva ' Netto -
Técnico em Lacticínios. 

17 - Antônio Carlos Meirelles . de . Bar
ros - Técnico em Lacticínios. 

19 - José Pedro Bomt.empo - Técnico 
em Lacticínios do I.L.C.T. 

. 

20 - ,Luiz Paulo Osório Rodrigues -
Técnico em Lacticínios. 

22 - José Geraldo da Silva - Técnico 
em Lacticíniós. 

- Ivo Arantes Vieira � Técnico em 
Lactidnios. 

- José' Ribeiro da Costa - Técnico 
em Lacticínios. 
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Construções Civis, Rurais e Industriais - Entrepostos 
Fábrica de Laticínios - Uzinas de Beneficiamento de Leite 

Projétos e Execuções 

Newton de O. Miranda 
Escr ltorio Residencia 

Rua Marechal Deodoro, 41 2 Rua Barão R ibeiro de Sá, 3 15  

Var-aíba cI() .lul v. J.  

I n � ú s t r i a s  R e u n U a s  f a l U n � e s  H e tt 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. 

Rua Francisco Vala dores, 1 08 - Telefones, 1 790 e 1 1 47 • Caixa Postal,  1 5  
End. Teleg. "IRFAN" - Juiz d e  Fora E .  Minas 

l.a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL 

I(INGMA & elA. 
FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA 

E m  l í q u i d o  e e m  p ó  
(Marca Registrada) 

único premiado com 10 medalhas de ouro 

MANTIQUEIRA -: - E. F. C. B. -: - MINAS GERAIS 
FABRICA E ESCRITóRIO: 

MANTIQUEIRA - E. F. C.  B. 
MINAS GERAIS 

Correspondência : 
Caixa ·Postal, 26 

SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

RIO DE JANEIRO 
Caixa Postal, 342 

SÃO PAULO 
Caixa Postal, 3191 

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

A venda em tôda porte. Peçam amostras gratis aos representantes 
ou diretamente aos fabricantes. 
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raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree, 
puros por cruza, etc. 
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i TANQUES E ·  DEPóSITOS i, 

,�l,. DE AÇO INOXIDA VEL 

'" Vendem-se d iversos, sendo 2 pa ra 15.000 
� 
� l i tros, 2 pa ra 6.500 l itros, 2 de 2.500 

I Cartas �i:::S II:��;�;�S_ 

�:�:�
e
;�stal, 25 

i TAU BATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO 

(asa Badaraco Indústria ' e . .comércio Limitada .�j 

Apresenta 

a ú l t ima 

palavra em 

Refrige(aç� o 

Industria l  e 

Comércial 

ResfriadoL pa ra le i te 
Instalações Frigoríficas, Câmaras, Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras par::!. 
Açougue, Hotéis, Restaurantes e Bares em geral, Refrigeradores Comerciais e Domésticos. 
Máquinas para Café, Estufas para Pastéis, Vitrinas, Balanças automáticas, Cortadores 

de Frios e Reguladores de voltagem. 

RADIOS DE DIVERSAS MARCAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LOJA: Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, 1620 - End. Telegr. "BADARACO "  
FABRICA� Avenida Coronel Vidal, 458 - 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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