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INSTABILIDADE DE COMPORTAMENTO EM CULTURAS 
LÁTICAS: II - EFEITO DO TEOR DE GORDURA DO LEITE 

NA INDUçÃO E REPRESSÃO DA PRODUÇÃO DB 
MATERIAL CAPSULAR EM UMA 

CULTURA DE STREPTOCOCCUS CREMORIS 

Instability of Behavior Among Lactic Cultures: 
II Effect of the Fat Content in the Milk 

on the Induction and Repression of Mucin 
Production in a Culture of S. cremoris 

INTRODUÇÃO 

Uma das interessantes propriedades, bas
tante comum entre as estirpes de S. cremoris, 
é a capacidade de produção de material capsu
lar. Este material apresenta uma caracterís
tica gomosa de natureza mucopolissacaridica 
de alto peso molecular e possui estrutura fi
bro-reticular, principalmente durante a fase 
jovem de crescimento (LACAZ et alii., 1970). 
O material capsular é tipico de várias formas 
vivas inferiores, encontrando-se simultanea
mente em animais e vegetais (ORLA-JENSEN, 
1931). LACAZ et alii (1970) indicam a se
guinte composição para material capsular : 
"proteína 4,6%; ao lado de um polissacarí
deo (goma-pectÍnicfIJ) de grupo hemicelulcse 
que se assemelha à goma arábica e qUe por 
hidrólise ácida decompõe-se em xilose, mano
se, galactose e ácido glicurônico; o polissaca
rídeo puro contém 6,7% de ácido hexaurôni
co, 18,1% de hexose e 31 % de pentose". 
Este material é o constituinte mais externo 
da estrutura bacteriana e consiste predomi
nantemente de moléculas aniônicas de açúcar 
(polimerizadas), cujfIJ finalidade como envol
tório de proteção celular, afeta significativa
mente a permeabilidade da membrana e o po
der de contato iônico com o exterior (COS
TERTON e CHENG, 1975). A cápsula bac
teriana representa uma parte dispensável da 
célula, visto que a velocidade de crescimento 
do organismo não se altera com ou sem a 
presença (NEIDHARDT e BOYD, 1965). 

Otacílio Lopes Vargas (*) 

A produção de cápsula' é dependente de 
vários fatores, é influenciada pela natureza da 
fonte de carbono, pela temperatura de fu
cubação e pelas características nutricionais do 
meio de cultura (NEIDHARDT e BOm, 
1965). O fornecimento de excesso de fonte de 
carbono, a limitação de nitrogênio ou de fos
fatos e o crescimento à baixa temperatura 
são também fatores de indução da mucinogê
nesis (DA VIS Et alii., 1973). 

As estirpes de S. cremoris estão freqüen
temente sujeitas às mudanças de comporta
mento. Tanto a perda da capacidade mucino
gênica, quanto a extensão do tempo de gera
ção podem ser observadas em culturas' de 
S. cremoris, cultivadas em leite desnatado 
aquecido a IDOOC durante 30 minutos. Esta 
variação de comportamento em súbcultivos' de 
laboratório parece estar relacionada com a 
perda de seu sistema enzimático sacarolítico 
e/ou proteolítico, possivelmente resultante· de 
uma perda plásmica durante a divisão c:!luJ,ar 
(McKAY, 1978). Esta instabilidade pode ser 
detectada em certas estirpes de S. cremoris 
pela alt�rJção brusca de viscosidade em sub
cultivos em leite desnatado e em temperatu
ra constante, possivelmente como resultado 
de uma redução da espessura do material 
capsular (SAXELIN e;t alii" 1980). A per
da do material capsular é também acele
rada por crescimento em temperaturas eleva
das (ORLA-JENSEN, 1931). LARSEN e 
McKAY (1979) demonstraram que estas de
generações podem resultar em estirpes lacto-

(") Pesquisador da EPAMIG/ILCl'. Entregue para publicação em 1l/06/81. 
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s:! e protease negativas, possivelmente direta 
ou indiretamente relacionadas às perdas plás
micas estudadas por McKAY (1978). LAR
SEN e McKAY (1979) indicam pEra o mate
rial plásmico (lactos:: negativo) uma estirl 
circular (CC C) DNA. O conhecimento deste 
aspecto exige· o desenvolvimento de métodos -
de controle seletivo que permite a eliminação 
das estirpes lactose negativas, visto que o 
crescim�nto normal de S. CTemOTis requer al
ta atividade da lactase (RAO e DUTTA, 
1979) e suficiente atividade prJteolítica 
(iVIILLS e THOMAS, 1979: EXTERKATE, 
1979' LAW, 1979; YAlvIAUCHI t:t alii., 
1979). As estirpes de S. CTem?Tis .que utili
zam peptídios ]::ossuem uma dipeptidase sen
sível ao mercaptoetanol e dependente de 
iVIg2+ para ativação (LAW, 1979). O estudo 
dest2.S enzimas demonstram a máxima ativi
dade em pH = 6,5, uma comple�a inibição 
por Hg2+ e Cu2+ e uma inibição parcial por 
Mn2+ e Fe2+, �s3emelhando-se a uma amino
pepdase (YAMAUCHI et alií., 1979). 

Este trabalho reúne alguns dados prelimi
nares relativos às variações de c�mportamen
to de uma estirpe de S. CTe11l0Tis (CHR. HAN
SEN'S LABORATORlUM AIS. , DENMARK) 
produção número 28 com data de ven��ento 
25-01-80. O trabalho teve com� ob]etim a 
observação preliminar de alguns aspectos que 
controlam a mucinogênesis desta cultura, jun
to à formulação de algumas recomendações 
para manutenção de atividade. 

A idéia da realização deste h'abalho foi 
reforçada pelos problemas encontrados em 
nosso 12,boratório para manutenção da ativida
de mucinogênica da referida cultura, aliado 
ao fato de que "no futuro será necessário o 
emprego de um número crescente de estirpes 
de bactérias para industrialização de queijos 
na forma de culturas puras" (SCHULZ, 
1974). 

MATERIAL E MÉTODOS 

a) Leite 

O leite utilizado foi obtido de mesclas de 
leite em pó desnatado reconstituído (MOU
CO, Companhh Industrial e Comercial de 
Produtos Alimentares - NESTLÉ) em uma 
proporção const<:nte de 9 % (P/v), junto com 
leite integral pasteurizado. As proporções de 
mescla foram de: 100, 89, 80, 67, 50 e 0%, 
respectivamente leit; desnatado reconstituído 
sobre leite integral pasteurizado. O leite assim 
preparado foi colocado em frasco de dilui-

ção com capacidade para 150 ml (BRAZIS et 
alíi., 1972), contendo um volume de 99 ml. Os 
frascos forllm submetidos a um aquecimento 
em vapor fluente durante 35 minutos com as 
tampas frouxas, após o qual foram imediata
mente hermetizados e resfriados para 25°C. 
Empregou-se 1 % (v/v) do inóculo e a incuba
ção prolongou-se durante 20 horas a 22 ± 1°C. 

b) Inóculo 

A cultura pura de S. CTé11lCris foi manti
da em caldo anaeróbio de BRE WER (BRE
WER, 1942) colocado em tubos com tampa 
de rosca (16 x 150m) com 10 ml. A fórmula 
utilizada teve a seguinte composição: "Trypto
ne" (OXOID) 17,0 g, Peptona de soja 3,0 g, 
cloreto de sódio 2,5 g, Icistina 0,25 g, glicJse 
6,0 g, Agar (com baixo grau de purificação) 
0,7 g, Sulfito de sódio 0,1 g e Tioglicolato de 
sódio 0,5 g. (FISHER, SCIENTIFIC, 1966)(2). 
Para o prepno do inóculo em leite integral 
partiu-se, da cultura pura em caldo anaeró
bio, em cada período de 15 dias, purificada 
em Ag::;r-carbonato-Iactose. Inoculado a 1 % 
(v/v) o leite integral, sob incubação a 
22 ± 1°C durante 20 horas, foi utilizado 
como inóculo padrão. 

c) Tempo de Escoamento, 

O tempo de escoamento foi definido como 
o tempo necessário para a ocorrência do fluxo 
de gravitação de um volume de 15 ml. Pa
ra esta medida" utilizou-se uma pipeta de 25 
ml padrão, partiu-se sempre da marca zero 
da pipeta instantaneamente cronometrando-se 
o tempo de escoamento até a marca de 15 mI. 

Tabela 2. Efeito de vários níveis de gordura 
no tempo de escoamento em se
gundos, obtido pela fermen�ação 
de S. cre11loris inoculado a 1 % e
incublldo a 22°C durante 20 horas 
(veja também o Gráfico 1). 

Tempo de Escoamento (s) 

Níveis MG Fluída Viscosa 
(%) 

0,027 34 242 
0,525 34 321 
0,872 35 319 
1,491 36 368 
2,159 40 414 
4,011 54 557 

(2) ----,---- (1966) FISHER SCIENTIFIC. Bacteriological Culture Me
dia (second édition) Published by Fisher Scientific Compan}'. New York, p. 133. 
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Gráfico 1 .  Efeito de varIOS níveis de gordura no tempo de escoamento (em segundos) ob
tido pela fermentação de S. cre11lori$ inoculado a 1 % e incubado a 22°C du
rante 20 horas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram conduzidos oito repetições para 
seis níveis de matéria gorda, representando 
um conjunto de ensaios realizados com a, cul
tura de S. cTemoris CV{3} e cinco r:petições 
para seis níveis de matéria gorda com a cul
tura de S. cTe11loris SV{4}. Os resultados mé
dios para estes ensaios estão apresentados na 
Tabela 2. Os dados encontrados demonstram 
-que o teor de gordura do leite afeta signifi
cativamente a capl',cidade mucinogênica da 
cultura, esteja ela na fOrn1a CV ou na forma 
SV. Observações preliminares indicam que, 
além do efeito do teor de gordura do leite, a 
presença de sais complementares também po· 
de afetar a capacidade mucinogênica. A su
plementação da: mescla com 15ng de FeS04 
7H20 ou 31,5 JLg de MnCI2 .4H20, a princí
pio, parece ter incentivada a produção de 
elevada viscosid:tde, tendo sido a.bservado 
tempos de escoam:nto de 920 segundos e 804 

segundos respectivamente. Vale ressaltar que 
estes resultados não devem ser considerados 
conclusivos, visto que as dificuldades para 
manutenção de um pntencial de óxido r::du
ção constante na mescla, 2ntes da adição 
destes sais, podem têr influenciado os resul-
tados. 

-

Em certos produtos fermentados o desen
volvimento de excesso de acidez (>900D) re
duz a sua vida útil em função d,,: uma menor 
aceitabilidade de mercado. Este limite de aci
dez p2ra os produtos ferm�ntados foi discuti
do por KRUNITZ ( l 803) e WEIGMANN 
(1932). O emprego de culturas mucinogêni
cas de S. cTemoris permite mabr controb n:! 
fabriceção destes produtos, visando prevenir 
desenvolvimento tardio de excesso de acid:z, 
seja através da �plica,ção de choques térmi
cos (THOMPSON et alii., 1979) ou sej-r pela 
sua compatibilizeção com outros organismos 
capazes de utiliz<r os ácidos produzidos du
rimte a c:Jmercialização. 

(3) CV = Com capacidade de produção de viscosidade elevada. 

(4) SV = Sem capacidade de produção de viscosidade. 
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CONCLUSÃO 

A presença de um teor elevado de matéria 
gorda natural no leite que se destina à propa
gação de S. cre1ll0ris, aumenta a sua capaci
dade de produção de material capsular. A li
beração de material capsular pode ser indire
tamente quantificada através de observaçõe3 
do tempo de escoamento, dentro de condições 
padronizadas, ou por métodos de viscosimetria 
formal. A produção de material capsular po
de ser incentivada: pela adição suplementar à 
mescla de leite de certos sais metálicos. A adi
ção de 1 5  f1,g, de FeS04 7H20 ou 31 ,5  f1,g de 
MnCb 4H20 possibilitou observações de tem
pos de escoamento de 920 e 804 segundos 
respectivamente. As observações pre:iminaes 
indic1!m que vários outros fatores podem 
incentivar a produção de material capsular. 

RESUMO 

VARGAS, O . L. (1981) Instabilidade de com
portamento em culturas látic2s: lI. Efei
to do teor de gordura do leite na indu
ção e repressão de produção de ma
terial capsular em uma cultura de S .  
cremoris. Rev. ILCT 3 3  (21 5): 3 

A produção de material capsular em leite 
foi quantificada indiretam'?nte através de 
mensurações do fluxo gravitacional utilizan
do uma pipeta de 25 ml. As observações in
dicam que tanto o nível de gordura do leite 
quanto a presença de certos micronutriente5 
(FeS04 e MnCb) aumentam significativamen
te a mucinogênesis 'da cultura testada. 
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VARGAS, O . L. ((981) INSTABILITY OF 
BEHAVIOR AMONG LACTIC CULTU
RES: lI. EFFECT OF THE FAT CON
TENT OF THE MILR ON THE IN
DUCTION AND REPRESSION OF 
MUCIN PRODUCTION IN A CULTU
RE OF S. cremoris REV. ILCT VOL. 
36 (21 5): 3 

The production of capsular material in 
milk was quantified indirect1y by measuring the 

gravitational flow using a 25 ml pipete. The 
observations have indicated that either the 
fat content in the milk or the presence of 

_ certain micronutrients (FeS04 and MnCI2) 
are able to increase mucin production by the 
tested strain. 

VARGAS, O . L. (1981) Instability of Beha
viar among Lactic Cultures: lI. Effect 
on the Fat Content of the Milk on the 
Induction and Repression of Mucin Pro
duction in a Culture of S. cre1ll0ris. Rev. 
ILCT 3 3  (21 5): 3 
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APARENTE DEFLEXÃO SAZONAL DE ALGUNS CONSTI

TUINTES DO LEITE NO INíCIO DA ESTAÇÃO PRIMAVEM 

Aparent Seasonal Deflection of Some Mi1k 
Constituents in the Beginning of Spring 

Introdução 

Sempre desperta grande int�resse a varia
ção dos componentes do leite pela sua im
portância no rendimento industrial de laticí
nios ou pelo aspecto nutricional dos produtos 
lácteos. A industrialização do leite permite 
corrigir alguns desvios ocasionais das modi
ficações da sua composição, mas as causas 
primárias destes defeitos continuam desconhe
cidas. 

Muitos fatores que afetJm a composição 
do leite são b�m conhecidos, tais como raça, 
estágio de lactação, man"jo, intervalo entre 
ordenhas, meio-ambiente, porém a literatura 
ainda é insuficiente para definir as causas das 
variações no leite de mistura em determina
das estações do ano, a exemplo daquela tran
sição verificada entre o fim do inverno e o 
início da primavera, coincidindo exatamente 
com o período da vigorosa brotação dos pas
tos. A falta de dados sobre as ocorrências me
teorológicas e climáticas em relação às modi
ficações dos componentes do leite dificultam 
a explicação para alguns fenômenos que afli
gem o produtor, sempre responsabilizado pe
la condenação do leite nas' provas de estabi
lidade ao calor, acidez aparente alterada, bai
xo teor de gordura e sólidos totais desengor
durados. 

Foi então delineada esta pesquisa para in
vestigar durante os anos de 1977, 1978, 1979 
e 1980 as flutuações dos principais compo
nentes do leite fornecido diariamente à re
c�pção da planta oper1:cional do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, 
MG. Assim, este trabalho procura explicar os 

Edson Clemente dos Santos(*) 
Anderson Tadeu Vieira Xavier(* * ) 
Lucimar Augusta S. dos Passos(* *) 

parâmetros determinantes d!:!stas variações 
para que sejam implantadas as medidas de 
controle da composição uniforme do leite_ 

Muitas pesquisas têm sido publicadas so· 
bre a vari:lção estacionaI dos componentes do 
leite desde a publicação pioneira de OVER
MAN (1945). A maior queda de gordura e 
ESD no leite ocorre em maio-junho nos USA, 
s?gundo LOGANATHAN & THOMPSON 
(1967), que ell:plicam esta diminuição quase 
sempre- pelas tr::cas de alimentação e t"mpe
ratura. Entretanto, JOHNSON et alii. (1961) 
discm:dam do efeito d:�stas variáveis pela 
comprovação da mesma deflexão dos compo
nentes do EST apesar de manterôm as vacas 
com a mesma ração e mínima variação de 
t:mperatura. 

NICKERSON (1959) encontrou na Cali
fórnia-USA, vaC1:S de distintas regiões produ
zindo leite com baixa composição de grande 
parte de seus constituintes nos meses de mdo 
a julho, e o oposto com níveis elevados de 
novembro a janeiro. 

Materiais e Métodos 

As amostras de leite cru forám obtidas di
retamente do tanqu':! após a mistura do leite 
de todos os latões de cada fornecedor. Ob�e
ve-s� a produção média ponderaI de modo 
idêntico para todos os fornecedores de cada 
região, representando as linhas de leite des
critas por SANTOS & VIEIRA .(1981). Tem
bém, a média ponderaI mensal de cada compo
nente estudado no leite foi calculada em fun
ção dos valores médios de 4 análises no mês, 
e sucessivamente, para o leit� total. Todas as 

(") Coordenador de Pesquisa da EPAMIG - DTA, e Professor da Escola de Veterinária 
da. UFMG. 

(**) Técnicos da EPAMIG - DTA/ILCr. 
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amostras foram coletadas segundo as indicações de HORWITZ (1975) durante o período de 1977, 1978, 1979 e 1980. As análises determinaram os compOnentes gordura, pro. teínas, EST (sólidos totais) e ESD (sólidos _ tot�is desengordurados), obedecendo-se às técnicas recomendad�s pelo APHA {l972). Para a proteína e gordura for?m utilizados os métodos preconizados pela Foss EIectric (1973, 1976 a,b). 
Os dados de ocorrências meteorológicas foram obtidos do Departamento Nacional de Meteorologia da estação de Juiz de Fora, MG (n.o 83.692), e interpretados pelos técnicos em Climatologia Agrícola da EPAMIG. 

Resultados e Discussão 
A gordura do leite sofreu a maior magnitude de variação entre todos os componentes durante o período do ano agrícola (junho a maio). Estes valores desviaram em torno da média 4,09% até + 7,9% e - 7,3%. Os meses de novembro a' fevereiro apresentaram maior uniformidade no teor de gordura, indicando ser este o período mais estável, coincidindo também com a maior produção leiteira dos rebanhos. Parece interessante alertar os produtores para as condições climáticas deste período, observando-se a temperatura média mais elevada nesta estação em torno de 20oC, umidade relativa e precipitação pluviométrica elevadas, além do excedenLe hídrico neste período conforme registros da Tabela I. Houve maior correlação entre os níveis de gordura e a evapotranspiração (P :Ç 0,10). Portanto, quaisquer modificações no manejo deveriam ser totalmente voltadas para estes parâmetros climáticos, objetivando garantir uma produção de leite mais rica e constante quanto ao teor dI;! gordura. Idênticas observações são registr?das na Tabela I parà os componentes do EST e ESD, cnm sübseqü':!nte aumento no período de deficiência hídrica. Houve distorções freqüentes mas sempre com aumento gradual do teor d"! proteína do leite até março, mantendo-se este:; níveis elevados até julho. 

A suspeita de uma queda destes componentes no período de setembro-outubro (início da primavera) se confirmou, atingindo 03 níveis mínimos durante o ano, evidenciando exatamente o grande desequilíbrio dos componentes gordura e proteína do leite com conseqüente prejuízo econômico. Dos fatores meteorológicos, observa-se na evapotranspiração potencial um:: ascensão a partir de julho, presumindo-se que esta variável possivelmente deva influir nas condições das pastagens e indiretamente no comportamento fisiológico do aparelho digestivo das vacas leiteiras. Es-

tas flutuações foram constantes nos três anos de observação, conforme Tabela II a IV, ocorrendo às vezes uma deficiência hidrica nos meses antecedendo a primavera, advindo a queda da gordura e proteína neste período. Apesar da proteína ser analisada somente durant"! o período de um ano agrícola', pode-se verificar idêntico comportamento da gordura 
e proteína com uma deflexão maior em setem
bro e outubro. 

A média 12,84% de EST, com valores 
de desvio de ± 3,4%, nos mostra a boa qua
lidade e riqueza nutricional do leite desta ba
cia leiteira, o mesmo ocorrendo com os ní
veis de ESD que sofreram a menor variação 
estim�da em + 1,6% e - 1,7% em torno 
da média igual a 8,75 %. Também os maiores 
valores de gordura, EST e ESD foram obser
vados nos meses de março a junho, na típica 
estação de outono. Pressupõe-se que exista 
uma estreita relação da evapotranspiração, 
precipitação pluviométrica e temperatura com 
::. farta forragem verde e estágio de matura
ção destas pastagens, alterando o estado fisio
lógico da vaca leiteira e ocasionando um be
néfico efeito sobre os componentes do leite. 
A temperatura não parece influir tão direta
mente, possibilitando assim mais fácil contro
le das condições ambientais, pelas reservas 
florestais e represamento de água de açudes e 
l::goas para o abastecimento do:; rebanhos e 
irrigação dos pastos �ais baixos

, 
nas épocas 

mais carentes, conhecldas no penodo antece
dente à primavera. Estas medidas poderiam 
diminuir a deficiência hídrica e evitar a re
tirada de água do solo, melhorando as condi
ções da vegetação local. 

A deflexão dos componentes gordura e 
proteína mostrou o mesmo comportamento 
entre os três anos analisados, cOm efetiva ca
racterização da pronunciada queda sempre no 
início da primavera. Esta observação coincide 
com os achados de JOHNSON et alU. (1967) 
que verificar::m esta queda sempre constante, 
na mesma estação do ano, nos USA. As afir
mativas de LOGANATHAN & THOMP80N 
(1967) parecem comprovar as nossas suspei
tas na bacia leiteira de Juiz de Fora, exceto 
quanto à temperatura que diretamente não 
afeta a composição do leite, mas por via in
direta poderia afetar as pastagens em casos 
de bruscas quedas acompanhadas de geadas 
do inverno. Este fato pode ser observado nas 
Tabelas II a IV, quando houve queda brusca 
de temperatura sem efeito direto sobre a de
flexão dos componentes estudados, mas per
feita concordância foi registrada quzndo hou
ve maior evapotranspiração potencial, geral
mente no mês de setembro quando se ínicia 
a estação da primavera. 
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Tabe 1 a 11 -

Meses 

Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Jane i ro 
Fevereiro 
Março 
Abri I 
Maio 

Média Anual 

Desvi o de Va 
lores da M;dia 

Valor dos Des-
vios em % 

Tabe la I1I -

Meses 

Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Jane i ro 
Fevereiro 
Março 
Abri I 
Maio 

Média Anual 

Desvio de Va 
lores da Médi.a 

Valor dos Des-
vios em % 

Composição M�dia do Leite na Bacia Leiteira de Juiz de Fora no 

Ano Agricola �977/1978. 

Componentes Ffsico-Qufmicos r ndi ces Meteorol�gicos 

Gordura Protefna EST ESD Temper.§!. Umidade Precipl Nebu 1..2 Visibi tura Relativa tação sidade I idad; 
4,643 13,449 8,806 17, I 80,0 1,6 5, 1 4,257 12,834 8.577 17,9 68,0 28,5 3,8 4,053 12,755 8,702 18,4 67,0 4,4 5, I 3,820 12,450 8,630 17,8 78,0 11 1,3 6, I 5,2 3,828 12,677 8,849 19,4 78,0 96,3 6,6 6,8 3,942 '12,886 8,944 19,5 86,0 262,9 9, I 6,7 3,997 12,766 8,769 19,5 83,0 .260,7 8,5 7,0 4,037 12,948 . 8,911 21,8 78,0 19 1,3 6,2 7,3 4,139 13,153 9,014 20,7 78,.0 124,3 7,8 6,6 4,350 13,460 9,110 21, I 78,0 196,8 6, I .7,8 4,408 13,346 8,938 18,3 82, O 46,2 6,8 6,7 4,281 13,146 8,864 16,6 82,0 64,9 5,6 6,8 

4,146 12,989 8,843 19, O 78,2 115,8 6,4 6,8 
+ 0,497 +0,471 +0,267 -+ 2,8 + 7,8 +147, I + 2 7 + r, O - 0,326 -0,539 -0,266 - 2,4 -11,2 -114';'2. - 2;6· 1,6 
+ 12, 0% +3,6% +3,0% +14,7 +·10, O + I�l; � +42,2 :+ 14·,7 - 7,9% -4,1% -3,0% -12,6 -14,3. - 98,6 -40,6 -23,5 

Composição M�dia do Leite na Bacia Leiteira de Juiz de Fora no 

Ano Agrfcola de 1978/1979. 

Componentes Ffsico-Qufmico f nd ices Meteorol:;gicos 

�ordura Prote f na EST ESD . Temper!!. Umidade Precipi Nebulo Visibl 
tura Relativa tação - sidad; 1 idade 

4,438 13,258 8,820 15,2 80,0 1,6 5, I 
3,993 12,550 8,556 16,5 83,0 37,0 6,2 6,1 
3,908 12,613 8,705 \6,2 74,0 17,6 4,5 7,4 
3,706 12,288 8,582 \7,0 76,0 26,6 7,4 7, I 
3,667 12,272 8,605 20, I 72,0 141,6 5,4 6,8 
3,754 3,183 12,395 8,64\ \9,0 85,0 238,0 8, I 7,0 
3,988 3,273 12,645 8,657 20,5· 84,0 323,2 8,0 '7,3 
4,128 3,442 12,915 8,787 \8,5 88,0 212,7 8,7 6,4 

.4,184 12,867 8,683 20,4 87,0 494,2 7,6 6,3 
4,314 3,713 13,037 8,723 19,5 84,0 115,4 7,9 6,5 
4,481 3,227 ·13,280 8,799 17,8 86,0 55,5 7,3 6,2 
4,059 3,510 13,072 9,013 i8,0 81, O 54,4 5,9 .6,7 

4,051 12,766 8,714 18,22 82,0 144,1 6,9 6,.7 

+ 0,430 + 0,514 +0,299 + 2,88 + 6, O +350, I + 1,8 + 0,7 
- 0,384 - 0,494 -0,158 - 3,02 -10,0 -131,0 - 1,5 - 0,6 

01-10,6 +·4,0 +3,4 +15,8 + 7,3 +243,0 +26, I -+:10,4 
- 9,4 -3,9 -1,8 -16,6 -12,2 - 90,9 -21,7 - 8,9 
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Conclusão 

Decididamente há uma brusca depressão 
de componentes do leite como gordura, pro
teína, EST e ESD no início da estação da 
primavera, porém não foi e;r,:plicada ainda 
qual a principal variável meteorológica rela
cionada com este fenômeno, apesar de haver 
maior correlação da gordura com a evapo
transpiração (P :::Ç 0,10). 

Pressupõe-se ainda que outros fatores con
tribuam para a deflexão destes componentes, 
sugerindo-se então outros estudos para investi
gar os efeitos da temperatura, precipitação e 
evapotranspiração real e potencial sobre as 
pastagens e estágio de maturação do capim, 
prinCipalmente no período de transição nos 
meses de setembro-outubro. 
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TRÊS COROAS 

a garantia 
do 

bom queijo 

o coalho Três Corôas é utilizado pela 
maioria dos laticínios, das mais afamadas 
marcas de queijos do Brasil. 

Garante a sua pureza, qualidade, unifor
midade, rendimento e é o mais econômico, 
até a embalagem se aproveita. 

TRÊS COROAS 

i n f o r m a: 

em um ano foram coalhados com 
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COALHO TRÊS COROAS 584 MILHõES DE LITROS 
DE LEITE NO BRASIL 

ENDEREÇOS: 
FÁBRICA: VENDAS: 

Ind. e Com. Prod. E S C R I T Ó R I O: 

Químicos Três Corôas SI A 

Rua Primavera n.o 58 
Rua Dr. Pacheco Silva, 3 7  - Con]. 01 - PARI 

Vila Santa Terezinha São Paulo - Capital CEP 030 92 

06300 - Carapicuiba - SP. Telefone: 92-14 93 

Tel.: 429-2307 
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EXATIDÃO DA RÉGUA DE FURTADO PEREIRA NO 

CÁLCULO DO EXTRATO SECO TOTAL DO LEITE DE CABRA 

Precision of the Furtado Pereira Method for TotalSolids 

of Goat's Milk 

INTRODUÇÃO 

O extrato seco total é formado por todos 
os componentes do leite, com exceçãJ da 
água. Para o cálculo do extrato seco total 
(EST) do leite com base na determinação da 
gordura e densidade, aceitam-se universal
mente as fórmulas de Ackermann, Fleis
chmann, Richmond, etc. A determinação des' 
te parâmetro é muito importante devido a sua 
utilidade nos processos de beneficiamento dJ 
leite. 

Há alguns anos, foi desenvolvido pelo 
professor Furtado Pereira, do Instituto de La
ticínios Cândido Tostes, um método utilizan
do uma régua, que permite o cálculo rápido 
do EST do leit� de vaca. Tal régua, larga
mente difundida, é amplamente utilizada em 
várias indústrias do Brasil. Considerando o 
rápido desenvolvimento da caprino cultura no 
país, sobretudo nos três últimos anos e como 
já se discute em projetos oficiais a implanta
ção de diversos caprís experimentais, tanto 
a nível de produção como de transformação 
do leite, é prement;;! a necessidade de se fixar 
um método para a determinação do EST do 
leite de cabra; é um dado d� importância 
não só como ponto de referência para a ali
mentação adequada da cabra, mas também 
para o controle do r�ndimento da fabricação 
de queijos. 

Em 1961, Rogick � Kalil (4) compararam 
vários métodos indiretos dê determinação de 
extrato seco tot�l com o método direto de se
cagem em estufa até pesagem constante. Esses 
pesquisadores analisaram 43 amostras de leite 
de Vé'ca e compararam estatisticamente 20 re
sultados escolhidos por sorteio: concluiram que 
não há diferença significativa entre os méto
dos de Furtado, Ackermann e Fleischmann, e 
o método direto de determinação. 

Já se verificou que o EST do leite de ca
bra é nitidamente superior ao do leite de va-

Alan Wolfschoon Pombo* 
Múcio Ma3lSllT FUTt!/do** 

ca (3). Assim, considera-se que a utiliza7' 
ção da régua do professor Furtado Pereira lf 
baseada em elem�ntos intrinsecamente ligado� 
ao EST do leite. Pelo presente trabalho pro f 
cura-se determinar a exatidão da aplicação dá 
referida régua para a determinação do extrato 
seco total do leite de cabra, que é, sabida
mente, mais elevado. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram recolhidas 40 amostras de leite de 
cabra no período de novembro de 1977 a j�
neiro de 1978, exclusivamente de 3 caprís dfl 
Zona da Mata mineira. Estes rebanhos com
preendiam um total de 150 caprinos de ra
ças variadas, com grande predominância de 
c:lbras mestiçadas por cruzas e já bem adaptâ
das ao clima local. A acidez média da mis
tura do leit� dos rebanhos foi de 17,7° Dor
nic. 

Os seguintes métodos analíticos foram 
utilizados na determinação do EST do leite 
de cabra: 

- Gordura: método de Gerber e o MilRo 
Tester MK III (5) . 

- Proteínas: método micro-Kjeldahl da 
A .O . A . C .  47 .021 (1975) 
L�ctose: método da Cloramina-T . FIL 
IDF 28: 1974 
Cinzas: método da A.O.A .C. 16.0�5 ' 
(1975) 

Tod?s as determinações foram realiz�das 
em duplicata. A diferença entre duas deter
minações não foi nunca suuerior a 0,05%. 
Calculou-se o valor médio de cada duplicata 
e o extrato seco total foi calculado da soma
tória das determinações individuais citadas 
anteriormente. 

A acidez foi determinada pelo método 
Dornic, utilizando NaOH 0,111 para realizar 

(*, **) Pesquisadores do DTAjILCT. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

EPAMIG. 
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as determinações ; isto serviu como controle 
das amostras de leite. A determinação da den
sidade foi efetuada com um lactodensímetro 
(aferido) segundo Quevenne e os resultados 
corrigidos para 15°C. 

A determinação da depressão do p1nto 
crioscópico das amostras de leite foi realizada 
com ajuda de um crioscópio termistJr Ad
vanced Milk Cryoscope modelo 4 L. Esta 
d::terminação foi feita p2ra controlar qual
quer possibilidade de fraude do leite pJr 
aguagem. 

A régua do professor Furtado Pereira fJi 
utilizada para calcular o EST do leite de ca
bra, com base nos resultados de gordura e 
densidade determinados para cada amostra, 
segundo se explicou anteriormente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

o valor de um método analítico é defini
do por vários fatores, dentre os quais a exa
tidão e a precisão são os mais important:s. A 
exatidão é definida segundo Grappin (1) da 
seguinte forma: "seja m uma m:dida efetua
da com a ajuda de um método de análise e u 
o valor verdadeiro da: grandeza a medir, a 
exatidão do método é definida pela diferença 
m - u". Então, um método será tanto mais 
exato quanto menor seja a diferença m - u. 
Após a análise estatística de 40 determinações 
do EST com a régua do Furtado Pereira e 
com o método de referência, obtivemos as se
guintes médias: 

EST (Furtado) = 14,12% EST (Referên
cia) = 14,14%. 

Fontes de Variação G. L .  

Tratamentos 1 
Blocos 39 
Erro 39 
Total 79 

A análise de variância mostra que, se
gundo o teste F, não houve diferenças signifi
cativas ao nível de 5% de probabilidade en
tre os tratamentos ensaiados, istJ é, entre os 
dois métodos de determinação do EST, 

Ao aplicar-se um teste Tukey de compa
ração de médias, encontrou-se que seria ne
cessária uma diferença de 0,16 % pelo menos, 
para poder provar diferenças significativas en
tre os métodos e, neste caso, ela é apena3 
igual a 0,02%. O coeficiente de v:lriação do , 
experimento foi igual a 2,53%. 

Os resultados estatísticos compronram 
que a régua do professor Furtado Pereira po
de ser utilizada como método indireto de de-

Ao calcular-se o d::svio padrão da diferen
ça: dos resultados entre os dois métodos, obti
vemos que SD = ± 0,10%. Em outras pala
vrêS, poder-se-á calcular o EST do leite d; 
cabra utilizando·se a: régua do professor Fur
tado, com uma eX2tidão d'ó! ± 0,10% EST. 
O seguinte gráfico mostra a relação entre os 
resultados dos dois métodos. 

" / 
/ 

/ 

" 

,,/ 
/ 

;/ 

/ 
, /  
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Gráfico 1 - Relação entre os dois métodos 
de determinação. 

Por outro lado, a análise de Variância for
n-oce!l os seguintes resultados : 

QUADRO L Análise de Variância 

Soma Quadrados Variância Teste F 

2,448 0,0627 0,492 
0,008 0,0080 0,062 
7,423 0,1244 
9,879 

terminacão do extrato seco total do leit� d� 
cabra. Os resultados alcançados guardam re
lação com os apresentados por Rogick e Kalil 
(4) para determinação do EST em leite de va
ca com a referida régua. 

CONSIDERAçõES FINAIS 

O conhecimento do teor de EST do leite 
é de grande importância a nível de pndução 
e transformação do leite de cabra. A nível de 
produção, é fato amplamente conhecido que 
a alim�ntação animal possui influência na 
composição do seu leite, principalmente no 
que se refere à variação dos teorzs de gordura 
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e sais minerais. Este fenômeno é, soer::tudJ, 
importante para a cabra, animal que consome 
por dia o equivalente a 5 % de seu peso, ao 
passo que uma' vaca, por exemplo, ccnsome 
apenas o equivalente a 3% de seu peso (2). 

Aliás, tal fato vem contradizer uma idéia 
muito difundida de que a cabra seria um ani
mal rústico, que s::: satisfaz com uma leve ali
mentação diária. Isto pode ser verdadeiro pa
ra as cabras criadas para a produção de cGr
ne, mas não se aplica àquelas destinadas à 
produção de leite (2). 

Assim, quando se faz o cruzamentJ de 
animais visando o melhoramento da raça e, 
conseqüentemente, se faz o controle da ali
mentação, visando o aumento da produção do 
leite e o aumento de sua riqueza em EST, 
é indispensável o conhecimento e a aplicação 
de métodos que permitam avaliar tais crité
rios. De acordo com a evolução do teor do 
EST de um leite, poder'se-á, por exemplo, 
controlar o tipo de ração fornecida ao ani
mal. Assim, uma ração rica em gordura fa
vorece o aumento do teor gorduroso do leite, 
bem como uma ração pobre em fósforo pode 
provocar sua diminuição (2). 

A nível de transformação do leite, seja 
artesanalmente na. fazenda, seja industrial
mente em usinas leiteiras, o EST é de capital 
importância. Considerando-se como um todo, 
sem se deter em análises detalhadas de seus 
componentes, a influência do EST do leite se 
f�z sentir din;tamente sobre a sua coagula
çao e o rendImento final da fabricacão de 
queijos. 

• 

Na cJagulação, esta se fará tanto mais 
rápida quanto mais elevado for o teor de EST 
do leite de cabra. De uma maneira genl cem
siderando-se sobretudo o comportamento de 
certos queijeiros que baseiam o "ponto" da 
coalhada no tempo, pode-se afirmar que o 
EST, sendo mais elevado, coopera para a di
minuição das perdas de constituintes no soro, 
provocadas por um corte antecipado da coa-
lhada. . 

Quanto ao rendimento de uma fabricação, 
basta lembrar que o EST se constituirá futu-

ERRATA 

ramente no arcabouço do queijo, retendo' 
maior ou menor quantidade de água, influen", 
ciando assim, decisivamente, na rentabilidadci 
da fabricação. Sob este aspecto, deve-se coni: 
siderar pGrticularmente o papel desempenha� 
do pela caseÍna na coagulação, modificando-, 
se de maneira tal que aprisiona porcentagens 
v2riadas dos demais elementos do leite (6). ; 

Com base nestas considerações, eviden; 
cia-se a importância da possibilidade compro�_ 
vada de aplicação da régua do professor Fui" 
ta do Pereira na determinação do extrato se
co total do leite de cabra. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

REFERÊNCIAS 

Grappin, R. (1976) Guide pour l'evaluà� 
tion des méthodes d'analyse de routinà . 
Le Lait 56 (559-560): 608 . 
Le J aouen, J. C .  La Fabrication du Fro.-
1Ilage de Clzevre Fermier - Société d�



Presse et d'Édii:ion Ovine et Caprine -+ 
l49, Rue de Bercy, Paris. -
Mansur Furtado, M. e Wolfschoon Pom� 
bo, A. F. (1978) Leite de cabra: com
posição e industrialização. Revista ilÓ 
ILCT 33 (198): 15 - 1978. 
Rogick, F. e Kalil, E. B. (1961) Estucl� 
comparativo entr;:) alguns métodos parl4 
o cálculo do extrato seco total do leit�. 
Revista do ILCT 71 (100): 5. 

-

Wolfschoon Pombo, A. F. (1978) Ens2i
os de utilização do Milko Tester MK ITI 
para a det�rminação de gordura no leite. 
Revista do ILCT 33 (196): 3. 
Wolfschoon Pombo, A. F . e Mansur �urtado, M. (1978) Fabricação de qm;i
JOS Prato e Minas: estudo do rendimento. 
I. Deternünação das cifras de' trmsição. 
Revista do ILCT 33 (205): 3. 

AGRADECIMENTO 

Os autores agradecem ao professor José 
Furtado Pereira pela valiosa discussão do tra
balho. 

_ 
Por um laps? deb.:ou de figurar, no n.o 214 da Revista (Março-Abril/81) na reIa-

çao dos alunos matrIculados no 1.0 ano do Curso de Técnico em Laticínios, o nome do 
eS!=TIdante DÉLIO MENDES 'DIAS, filho do antigo Professor do ILCT, Délio da Silveira 
DIas. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



.. � Pág. 20 MAIO-JUNHO DE 1981 Revista do (LCT 

Os versáteis medidores Diesscl, de 
pistão rotativo, são equipamentos 
indispensáveis para quem se dedica á 
indústria de laticinios, refrigerantes, sucos 
de frutas e bebidas em geral. 

Registrando sempre a medida exata de 
vazão, eliminam qualquer possibilidade 
de erro na recepção, distribuição, 
transferência, mistura ou dosagem de 
liquidos, emitindo, inclusive, um 
documento impresso que especifica o 
volume com precisão. 

Compactos, simples e de 
funcionamento perfeito, são construidos 
em materiais de primeira qualidade, com 
ótimas caracteristicas de sanitariedade, 
podendo operar com vários dispositivos 
opcionais, como registradores, 
mecanismos de comando à distància, 
dosadores, indicadores de vazão e 
eliminadores de ar. 

Disponiveis em diferentes modelos; 
com instalações completas e capacidades 
variáveis de 360 a 70.000 litros por hora, 
os medidores Diessel, além de evitar 
possíveis oscilações de medida que sempre 
acarretam grandes prejuizos, 
proporcionam tranqüilidade e segurança 
tanto para fabricantes como para 
fornecedores. 

Em medidores de vazão, centrifugas, 
bombas, tanques de armazenamento, 
pasteurizadores, resfriadores ou 
aquecedores, conte com a qualidade 
Alfa-Lavai: os melhores equipamentos 
para a indústria de laticinios. 

Ot ALFA ... LAVAL 
ALFA-LAVALEQUIPAMENTOS LTOA. 
Av. das Nações Unidas. I426I - Santo Arnaro 
Te!. (01 1 )548-1311 PABXC.X. postal 2952 
CEP OUXX)-S .  Paulo SP 
End. Telegráfico "ALFALAVAL" 
Telex 1 121610 - Sala BR 

Rio deJaneiro (RJ)-Tels.:(02I) Z1A-72!)\- 22A-003S 
RS)TeI. 21·S120 

Z1A-3203 
TeI. 33·7481 

( P)Tel. 34-7096 

Revista do ILCr MAIO-JUNHO DE 1981 Pág. 21 

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

NITRATOS E NITRITOS NA INIBIÇÃO DE ESPORULADOS 

ANAERÓBIOS GASÓGENOS DO LEITE 

Effects of Different Nitrates and Nitrites Concentrations on the 
Inhibition of Sporeforming Gas Producers in Milk 

/ 

o gênero anzeróbio Clastridiu1/l é encon
trado (isolado) principalment� no solo e trato 
intestinal de animEis, muito embrrra algumas 
espécies possam cont:minar e e5tabelec�r se 
em equipamentos de laticínios (3). O leite 
normalmente pode conter estes microrganis
mos, especialmente quando os animais são tra
tados CJm silagem, ou quando más condições 
higiênicas de produção permitem q!le terra 
ou fezes venh"m t::r ao leite. 

Algumas bactérias deste gênero são: Clos
tridiu1/l perfrigens, Clcstridillln putrefaciens, 
Clostridiu1/l sporogcnes, Cl:Jstridilllll blltyri
CIIIII, e Clostridiuln tyrobutyriculn. 

Muitas vezes em queijos ocorre produção 
anermal de gases em fases avançadas da ma
tunção. O gás pod� aparecer com:> pequenas 
fendas ou verdEdeiras cavernas. 

A causa normal desta produção de gás é 
a fermentação do lactato por espécies de 
Clcsn-idium. Os microrganismos apontJdos 
geralmente como causadores do prob�ema são 
os anaeróbios do ácida butírico, como o Clos
tridiu1/l butyric1l1ll e Clostridi1l1ll tyroblltyri
Clllll, que produzem ácido butírico, além de 
dióxido de carbono e hidrogênio. 

O defeito de estufE menta dos qudjos, pe
la produção do;! gás, aparece frequentemente 
em queijos duros e semiduros, nos quais, de
vido a uma dfssoragem mais intensa, o teor 
de lactose é baixo, não permitindo a queda 
de pH a um nível suficiente para inibição 
dos anaeróbios. 

Os anzeróbios podem ser controlados, na 
m::ior parte dcs queijos por produção sufici
ente de ácido, por sal e pela manutenção dos 
queijos nas menores temperaturas possíveis. 
Em queijos, no entEnto, como o S!lÍço, o sal 
tem que ser baixo e há necessidade de man
ter-se o m�smo em temperaturas maiores a 
fim de permitir a formação de olhaduras. 

(*) Pesquis1!dor da EPAMIG/DTA/ILCT. 

José Mauro de Mort;es (*) 

Nestes casos, a única solução efetiva é man
t:r os esporul::dos fora do leite (4). 

Existem outrós recursos que, TIO entanto, 
não são aceitos legalmente pelo órgão de ins
peção dos países fabricantes de produtos de 
laticínios. Estes englobEm a utilização de ni
sina de S. lactis, cloreto de potássio, nitrato 
de sódio ou de potássio e nitrito de sódio 
ou de potássio . A adição destas substân
cias ao leite t:m sido em muitos casos em
pregada com:> recurso para evitar o estufa
mento tardio em queijos. 

EXPERIMENTO 

Comparou-se o efeito dos sais de nitrato e 
nitrito d:! sódio, sobre bactérias esporuladas 
anaeróbias gasógenas (EAG) normalmente 
existentes no leite. 

As amostras coletadas na plataforma de 
recepção do Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes foram trETIsferidas pzra tubos de en
saio (180 X 1 8  mm) à razão de 10 ml por 
tubo, conte"ndo em seu interior 2 ml de mÍ5-
tura vasellna-parafina (1 + 1). 

A seguir cada "mostra recebeu a adiçãq 
de 50, 100, 200 e 500 PPM de nitrato de 
sódio e outra sÉrie de tubos com as mesmas 
concentrações de nitrito de sódio. Para cada 
concentração foram preparados três tubos, 
além de outros três que não receberam adição 
dos sais, s:rvindo para controle ou testemu
nhas. 

Todos os tubos foram aquecidos a 80DC/10 
min, resfriados e incubados a 3 7°C/72 h, 
quando se efetuou a leitura. 

Foram considerados negativos aqueles tu
bos que não a;presentaram separação entre 
a rolha de vaselina-parafina e o leite. Aque
les tubos que mostraram separação entre a 
mistura vaselina-parafina e o leite, indica
vam que houvera produção de gás. 
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Os quadros I e TI mostram a % de nega-
tividade a diferentes concentração de nitrêto 
e nitrito de sódio. 

OUADRO I - NITRATOS 

N.o de Amosrtas % 
PPM N.o de Tub:Js Negatividade 

Nega.tivos 

O 1 6 8  43,5  

7 3  
50 168 52,0 

87 
100 1 6 8  60,0 

1 0 1  
200 1 6 8  64,0 

1 0 8  
500 1 6 8  70,0 

1 1 8  

OUADRO TI - NITRITOS 

N . ° de Amostras % 
PPM N.o de Tubos Negativ:idad� 

Negativos 

O 1 6 8  4 3 , 5  

7 3  
50 1 68 63,0 

106 
100 1 6 8  68,0 

1 14 
200 1 6 8  89,0 

1 50 
500 1 68- 100,0 .....--

1 6 8  

Verifica-se portanto que o nitrito tem 
maior influência na inibição de E .  A . G. que 
o nitrato. 

Esta ação bacteriostática deve-s� ao efeito 
do nitrito no metabolismo do enxofre, sua 
ação nos grupos amino de aminoácid'J, prin
cipalmente a níveis m2Ís baixos de pH e sua 
reação com monofenóis, como a tirosina (6). 
Sabe-se ainda que em combinação com clo
reto de sódio ocorre potencialização da ação 
de ambos. 

Os últimos trabalhos sugerem que o óxido 
nitroso obtido a partir de nitrito é o princi-

paI responsável pela etiv:id2d� antimicro�ia?a. 
Tem sido também publicJdo que os nI,ntJS 
diminuem a resistência térmica das bactérias 
esporuladas (8). No entanto, segundo Des
rossier (1), mesmo a concentração de 0, 1 7 %  
de nitrato d e  sódio ou nitrito d e  sódio em 
carne são inefetivos na redução da resistên
cia ao calor, dos esporos. Os nitratos são c�
pazes de prej udicar o cresciment? de ba<;te
rias anaeróbias ao elevar o potencIal da oxrre
dução do meio (5), favorecendo êSSim o cres-
cim�nto de organismos aeróbios. . 

A adicão de nitratos, portanto, necessIta 
para' ser �fetiva, que o mesmo sej a transfor
mado em nitrito pdos organ!sI,rt0s r�dutor�s 
de nitrato daí o fato do nItrlto agrr malS 
prontamente contra os microrganismos. . 

Pretende-se agora, continuar o �À� en
m':!nto, test3ndo a ação do n�trato de so:11o e 
nitrito de sódio com relação a sua :.apacIdade 
de prevenir o estufamen�o e� quel�os: _ 

Ressalta-se que a legtslaçao braslleIT� nao 
permite a adição destes sais na el�boraçao d.e 
queijos, muito embora o uso de nIt;ato e nI
trito seja permitido em alguns paIs�s . euro
peus: Inglaterra, Gales, Noru��� e SueCIa (7� . 

Além dos objetivos tecnolog1C1s, a pesqUl
sa de nitratos e nitritos se justifi.ca pela S';la 
importância na saúde pública. ��da S3 dl�� 
cute a polêmica questão dos adItiVOS em , 

al� 
mentos onde os nitritos são pro.dutos qUlm�
cos capazes de rea� co.m as a.mmas secunda
rias dando origem as nItrosammas. Ap�sar da 
prlesença dest;-:::s nitrosaminas ser.

. 
mal� fre

qüente em carnes e pescados deVIdo a ne
cessária adição de nitritos procurando o de
senvolvimónto durante a cura da cor e sabor 
nestes produtos, o maior objetivo é 

.
0 contr�

le de toxinas botulínicas em embuti��s .den7 
vedos de carnes. O estudo nos la

,?
cmlOs .e 

oportuno pela inexistente informaçao
, 

na lI
teratura. O queijo é rico em pro temas de 
alto valor nutritivo, sofrendo o processo len
go de maturação com todos os riscos de de
t�rioração, exatamente os mesmos problemas 
inerentes aos produtos alimentares de cnn
servacão em temperatura-ambiente, j á  ha
vend� surtos· epidemiológicas d� botulismo 
em queijos (9, 10).  Em 1 9 76, nos USA hou
ve 5 casos de botulismo com n:o�te f1tal. �or 
ist'l, deve ser pesquisada a adiçao d:�tes m
gredientes ao leite destinado ao queIJO pEra 
assegtITar a inocuidad? do produto. e ao mes
mo tempo, garantir um método de controle 
dos defeitos que desclassificam e tornam os 
queij os nacionais impróprios para o consumo. 
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Leite, açúcar,farinhas, cacau,frutas, 
legumes. 

qual for a combinação de 
matérias-primas, existe 

um ingrediente que está semp�e presente 

em todos os produtos N estie: � 

o controle de qualidade. E ele que 
r. .. nvdn o valor nutritivo e a máxima 

pureza dos produtos. 
O cuidado com a qualidade começa na 

�eleCG-lO das matérias-primas, continua 

o processo de fabricação e acompanha os 

produtos até o momento em que eles 

chegam ao 
.

. Depois de passar por rigoros�s testes. de 

laboratório, nas fábricas, amostras de cada produto sa? analz

sadas pelo laboratório central da empresa, um dos maIS 

modernos e bem aparelhados do País. E só depois de resp'onde� 
de forma satisfatória, a mais de cem quesitos, o produto e consz

derado próprio para o,consumo. 
Assim mesmo, 

de cada produto, conser
vadas dentro de câmaras. '  
que reproduzem 
artificialmente o clima 
várias regiões do 
País, são testadas 

constate qualquer anormalidade, um 
sistema de controle de distribuição pode 

permitir que toda . 
a partida seja localizada, onde estzver. 

Companhia IndustnaJ e Comercial Brasileira de Produtos Ahmentares 
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AREAS PARA PESQUISA QUíMICA DO LEITE NO BRASIL 

Fields for Dairy Chemistry Research in Brazil 

Quando se pensa na alimentação do ser 
humano - sobretudo nas primeiras semanas 
de vida - entende-se o papel decisivo e im· 
portante que tem o leite. Do leite recebe o 
r�cém-nascido imunidade, energia e os ele· 
mentos necessários para o seu desenvolvimen
to. Apesar do leit, de diferentes mamíferos 
center praticamente os mesmos componentes, 
a substituição de um leit� pJr outro não é 
uma tarefa fácil, já que estes componentes se 
encontram em diferentes ccncentrações, de· 

11lm F. lVolfschOOll P. (*) 

pendendo da espécie. A composição química 
do leite de uma determinada espécie tem si
do condicionada ou ad::Jptada às necessidades 
do pequeno lactant� pela própria evolução. 
Daí que, ao tentar substituir-se um leite pelo 
outro, result;::m em muitos casos complicações 
gastrJintestinais, dermatológicas, hematoMgi
cas, respiratórias, etc. Na Tabela 1 pode-se 
compara o teor de alguns elementos do leite 
humano e bovino. 

Tab . 1 .  Compos:ção aproximada do leite humano e bovino * * 

ElementJ 

Nitrogênio protéico (NP) 
NNP 
Proteína (NP . 6,38) 
CaseÍna 
Proteína do soro 

B-Lactoglobulina 
a-Lactalbumina 
Albumina, do soro 
Lactoferrina 
LactoS3 
Gordura 
Cinzas 
Ca 
P 
Kilo J oulefL 

* *Dados expressadcs em gramas/l 00ml 

Humano (%) 

0, 160 
0,040 
1,0 
0,4 
0,6 

? 
0,25 
0,04 
0, 1 6  
7,0 
4,0 
0,2 
0,032 
0,0 1 5  
2900 

B ovino (%) 

0, 5 1 5  
0,029 
3,3 
2, 7 
0,6 
0,3 
0, 1 5  
0,03 
0,03 
4,9 
3,8 
0,7 
0, 1 30 
0,090 
2700 

Já nesta área pode-se apr�ci2r o 2mplo 
c::mpo de trabalho para a pesquisa : adaptar 
ou "humanizar" leites para a alimentação de 
crianças não é simplesmente formular; requer 
um profundo estudo sobre crmposição em 
aminoácidos, tamanho de glóbulos de gordura, 
nroporções adequr'das de vit!'minas, miner8is, 
bal<l,nço de energia, etc . . . enfim, um tra
balho realmente complexo. 

Sob o nOSSJ ponto de vista, o serviço que 
a química pode realizzr é (norme e abrange 
muitas áreas : desde a colaboração no controle 
genético dos 2nimais, passando pela alimenta
ção do g1do, fisiologia da lactação, produção 
do leit?, etc. até o recebimento, controle e 
processamento do mesmo, controle dos sub
produtos, das mudanças durante o armazena
mento e mesmo a proteção do consumidor. 

t") Pesquisador da EPAMIG - DTAjILCT. 
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Algumas das áreas de trabalho da pe:quisa 
química-tecnológica do leite, que ccnsid�Il
mos prioritárias no Brasil, são brevemente 
discutidas, a seguir. Lembra-s? aqui o tr -ba
lho publicado em 1 9 76 nesta Revist� (3 1 ,  
N.o 1 83) por Vargas, cujl) conteúdo conti
nua atual. 

No referente à alimentação do g�do, o tra
balho conjunto que pode ser realizado é mui
to grande. Alimentação e produção dI) leite 
estão estreitamente relacion24dos e, no caso da 
exploração leiteira, tal relacionamento tem sig
nificativa importância econômica. O impor
tante, por um lado, é verificar se o ga.do es
tá sendo alimentado adequadament?, evitan
do-se assim perdas desnecessárias. Pna a sín
t�se dos componentes do leite, o animal pre
cisa de determínados elementos, como ami' 
noácidos, propionato {pfra proteína), glicos':! 
(paTa !f:ctose), acetato, butirato (para gordu
ra). Est�s elementos são fornecidos com a 
ração, seja em forma direta ou indiretq (por 
ex. Fibra -')- Celulose -')- Acetato -')- Gordu' 

ralo O controle da composição de raçõ;-s e 
misturas de diferentes forml's de flrnecimen
to de nitrogênio e energia são tarefas da quí
mica. 

Um dos pontos-chaves para a produção do 
leite é o .  balanço apropriado entre a quanti ·  
dade de nitrogênio e d e  energh fornecida re
la ração. Uma nova possibilidade para c-n ' 
trol,r este balanço pnece ser dada p;la de
terminação do teor de uréia na fnção de ni
trogênio não protéicJ (NNP) da proteína do 
leite. Pesquisas têm indicado uma alta corre-
12ção entre os teores de uréia do leite e do 
szngue, porém sua apliczção prática ngo foi 
exaustivamente e:l.lllorada. 

O aumento ou queda da quantidade de 
uréia do leite e o correspondente aumento ou 
queda de nitrogênio na ra,ção é e:l.lllicável 
através do próprio m�tabolismo do rumínan
te. Um fornecimento excessivo de nil:1:og�nh, 
ao lado de fornecimento insuficient? de ener
gia, ocasiona maior produção de amanÍac'l no 
rúmen. Os microrganismos "prQCe5Sam" o 
amoníaco em função da quantidade de ener
gia recebida, convertendo-o em proteína mi
crobü:na:. Porém, se o amoníaco no rúm�n é 
excessivo, as bactérias na pansa, devido à 
falta de energia, não o transformam em pr:J
teína; conseqüentemente, o excesso de amo
níaco é transportado até o fígado, para ser 
eliminado sob a forma de uréia. O sangue 
transporta a uréia não somente até os rins, 

mas também até as célubs lácteas, na glân
dula mamária onde, graças à p�rmeabili:1ade 
das membranas celulares, acontece sua "en
tr�da" no leit?. O campo de trabalho analíti
co é amplo: desde o desenvolvimento de um 
método para det�rminar uréirr, que seja exato, 
rápido e pouco oneroso, até sua aplicação prá
tica no controle do leite. 

Como ponto seguinte consid(ramos as 
transformações na compcsiç2" o do leite nos 
C2S0S de problemas de secreção (mastite), que 
acarretam queda na produção do leite. Os pn
blemas da secrecão do leite estão rel"cionados 
com uma elevada contagem de células somá
ticas (s:Jbretudo leucócitos), e tEmbém com 
mudanças químicas, que são as qu"! discutire
mos. 

Entre as mudanç:ls caracterÍstic2s do leite 
anormal encontram-se: elevação da atividade 
da catalas".', do valor pH, da condutibilidrde 
elétrica, dos teores de pnteína do soro, de 
k-Caseína, de sódio, de cloreto e de NNP, 
por um lado; por outro lado, redução dos teo
res de lactose, a- e B cas:ína, gordura, ex
trato seco desengordurado, de vitamina B2 
(Riboflavina) e de vitamina C (ácido ascór
bico) . As proteínas do soro sofrem m2rcada 
elevação dos teores de imunoglobulinas e da 
albumina do soro bovino, em contraposição à 
diminuição de B-hctoglobulina e a-lacta�bCl
mina. Probl,,:mas tecnológicos surgem: redu
ção n a  ação do coalho sobre a caseína (eleva
ção do tempo de coagulação), reduçgo na es
tabilidade térmica do leite, etc . . .  

Como pode contribuir a química para a 
resolução destes problemas? Na nossa opi�ião, 
desenvolvendo métodos de análise adequados 
e caracterizando o leite normal isto é, o leite 
comprovadamente livre tanto de problemas 
patológicos como também de fraude (adição 
de água, dcalinizantes, etc . . .  }. Lembra-se 
aqui que, no caso de leite mamítico, o ponto 
crioscópico do leite pode ser até normal (ou 
ligeiramente elevado) - devido a que tanto 
o leite como o sangue são isotônicos e a dimi
nuição de um ou outro elemento é compen
sada pelo aumento do outro; conseqüentemen
te, esta determinação não representa um pa
râmetro decisivo para este controle (ver Ta
bela 2). 
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Tab . 2 .  Influência da mastite sobre a condutibilidade elétrica, a concentração de lacto
se e o pont:> crioscópico do leite de vaca. 

Estado clínic:J Ccndutibilidade Teor de Ponto 
do quarto a 37°C (Sm-1) Lactose (% ) Cricscópic) (0C) 

Normal 0,563 4,65 -0, 542 
Irritação avançada 0,595 4,30 -0, 541 
Irritação a.guda 0,686 3,75 0, 543 

Segundo Rüegg et aI: Mitt. Geb:ete L-�1:en-m . .  Hyg. 71, 427 [1980] 

C:':Iilcterizar o leite normal (brasileiro) É 
lógico ! Nós não podemos simplesmente dher 
que o número de Koestler (relação cloreto/ 
lt:ctose) menor que 2 seja limite pEra conside
rar um leite brasileiro como normal (es$e deI 
ve ser o caso) mas é preciso comprovação, não 
somente numa ou duas regiões, mas a nível 
nacional, visto a diversidade de raças bovinas. 
A literatura internacional de laticínios apont� 
valores normais para lactose entre 4,7 e 4,9 % , 
rara vez acima de 4,9 % . E:l.lleriênci?s realiza
das no Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
demonstraram que o teor de lactose no leit;, 
pelo menos na Zona da Mata:, é igual ou su
perior a 4,9 % . Se problemas de secreção se 
refletem numa diminuição do teor de lactose, 
então qual é o teor mínimo de lactose . que 
poderia ser fixado como limite para reconhe
cer um leite anormal (brasileiro)? 

Da mesma forma, teriam que estabelecer
s� valores típicos para cloretos e sódio prova
velmente os dois Íons que mais poderiam con
tribuir para caracteriz:r um leite anormal. 

Por outro lad:J, interessa à Tecnologia co
nhecer qual é a composição do leite trabalha
do na região e, além disso, . quais são suas va
riações sazonais. Na área de queijaria, por 
exemplo, é elementar dispor de alguns dados 
sobre os teores de certos elementos do leite, 
p�ra realizar uma correta padronização e 
evitar perdas de gordura. Dentre os ccmpo
n�ntes do leite que precisam ser determina
dos para cada laticínios podemos citar : gor
durf!, proteína (cr:seína), extrato seco total. 
Estes elementos permitem elaborar tabelas de 
�adronização do leite para cada tipo de quei
JO. O extrato seco totd, por outro lado, é 
também interessante para a fabricação de 
produtos lácteos concentrados Oeites concen
trados, doce de leite, etc . .  ) . 

A determinação de limites para o valor de 
pH e o grau de acidez - além do interes
sante valor tecnológico - podem servir co
mo parâI?etros de pagamento, ' junto à gordu
ra, protema e extrato seco total, para citar 
alguns. É necessário estab�lecer valores regi1-
nais para a depressão do ponto crloscópico, 

caso ele seja utilizado com!) método de contro
le na plataforma. 

Que se tem feito na área de limpeza, de
sinfecção e sanitização? Este é um trabalho 
dificil, visto que {nvolve desde o trabalho no 
estábulo (agentes químicos para a limpeza de 
ordenhadeiras, etc . . .  ) até o da indústria 
(limpeza de pasteuriz:ldores, tanques de fabri
cação, etc . . .  ) .  

Sobre o cJntrole do produto terminado: a 
físico-química ajuda a detórminar as mudrn
ças na composição dos produtos dur:nte sua 
m:::turação e vida de prateleira., e CJm hto, a 
garantir que o produto chegue ao consumidor 
com todas as suas qualidades orgnnolépticas. 
Nesta área de trabalho, pouco tem sido feito. 
A determinação de parâmetros de qualidade 
depende, por um lado, de que o produto seja 
submetido às transformações bioquímicas, 
dentro do seu plano normal de processament'l. 
Assim, faz-se necrssário controlar o grau de 

. proteólise, de lipólise, etc . . .  para queijos 
em fase de maturação ! Ou, por exemplo, no 
caso de leite longa vida, determinar a proteó
lise, sedim<;>ntação, etc. ;  iogurtes: determinar 
a quantida.de de ácido láctico (L +) produzi
do por determinadas bactérias ;  no caso do 
doce de leite, controlar a cristalização do 
produto. Os exemplos de áreas de trabalho 
são numerosos, ainda, mais com a introducão 
de enzimas nos processos tecnológicos. Produ
tcs com lactose hidrolisada (leite magro em 
pó, doce de leite, leite de consumo, etc.) são 
de vital importância para pessoas com pro
blemas de intolerância à lactJse; pouco t:m-se 
feito nesse campo no Brasil. 

As potencialidades de aproveitamento do 
soro são grandes., sobretudo no referente à 
obtenção de produtos com proteínas do soro 
(queijos, sorvetes, bebidas, etc.), o que já foi 
apontado anteriormente na liter;;tura br2silei
ra. O uso do soro na alimentacão de lactan
tes oferece muitas possibilidades de inova
ção. A Tabela 3 apre$enta a composicão em 
aminoácidos do soro, do leite human� e bo-
vino. 
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Tab . 3 .  Teor (Mg/100ml) em aminoácidos do sorQ, leite humano e bovino * 

Aminoácidos 
Lisina 
Metionina 
Isokucina 
Leucina 
Treonina 
Vdina 
Fenilal,mina 
Histidina 
Arginma 
A .  aspártico 
Serina 
A .  glutâmico 
Prolina 
Glicina 
Alanina 
Tirosina 

Soro 
71 ,3  
12,5 
3 7,4 
68,5 
40,8 
33,9 
3 5, 3  

9,8 
1 7,9  
69,3 
29,5 

1 26,8 
32,0 
1 1,::> 
3 3 , 1  
14,0 

'S�gundo Wagner: DMW 3 (48) 1943 [1 980] 

Para se reâlizar todos estes trabalhos é pre
ciso dispor de métodos adequados, ou �eja, 
métodos com exatidão e precisão comprovadas. 
Tanto quanto SFbemos, não existe uma unifi
c:lção de métodos analíticos específicos para 
l;:ticinios no Brasil, e muitos dos que são atual
m",nte utilizados (por exemplo, Gerber) preci
sam ser revisados. Aqui encontra a química 

Leite humano 
80,0 
21,0 
70,0 

1 1 0,0 
52,0 
65,0 
50,0 
25,0 
40,0 
86,0 
80,0 

1 60,0 
70,0 
1 5,0 
30,0 
45,0 

Leite boVÍn::> 
260,0 

84,0 
210,0 
3 50,0 
1 60,0 
240,0 
1 70,0 

89,0 
1 1 0,0 
280,0 
1 99,0 
1 8 5,0 
3 3 5,0 

66,5 
1 26,0 
1 70,0 

do leite, sobretudo a físico-química e químic:l 
cnalíticJ', um dos seus mais interessant":s cam
pos de trabalho. Enquanto n20 existir uma 
unificação em matéria de análise, ccmeqü�n
temente não existirá uma uniformização na 
qualid2de dos produtos elaborados, o que traz 
prejuízos tanto para a indústria como para o 
ccnsumidor. 

eco 6 66 00 llh 

APRESENTAMOS· O MODELO 
«ECO 6» 6600 LI H DA SÉRIE 
«ECOMATIC» PARA EMBALAR 
LíQUIDOS AUTOMATICAMENTE 

�paC doBra/il 
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A UTILIZAÇÃO DE 

INDÚSTRIA 

CULTURAS LÁ TICAS 

DE LATIC1NIOS 

NA 

Utilization of Lactic Cultures in the Dairy Industry 

RESUMO 

As culturas látic3s são de uma imnor:ân
cia preponderante na indústria de latlcinirs. 
SU:l apresentação bem com::> suas característi
cas principais d�vem ser do conhecimento de 
todos aqueles que trab21ham na indústria de 
dimentos, principalmente na indústria lática. 

A manipulação das culturas dove ser 
feita através de esquemas pré-determinad03 
os quais deverão ser estabelecidcs de acordo 
com as condições e necessidades da indústria. 

O controle das culturas deve ser rigoro· 
s?mente observado,. a fim de que s,jam conhe
cidas as características e o comportamento das 
culturas nas diferentes fases de utilização. 

INTRODUÇÃO 

A indústria de laticínios é uma d2s prin
cipais indústri<::s de fermentação, e uma das 
suas maiores preocupações cotidianas, consis
te em dirigir satisfJtoriélmente l'S atividades 
microbi�nas que lhe são necessárias. 

A flor::: natural do . leite cru é bastante 
V2riável, em quantidade e, mais aindJ, em 
qualidade. Atualmente devemos completá-la 
ou trocá-la por culturas selecionadas de fer
mento lático, a fim de assegur:Jr o controle 
das fermentações. 

Antigamente, principalmente na indústria 
de manteiga, a maturação d::>s cremes depen
dia exclusivamente da flora n8tural, que ne
cessitava de um controle através da tempera
tura a fim de assegurar uma boa fermentação. 

A prática da adição ao leite de culturas 
láticl!s é bast-nte antiga, s�ja para a obten
ção de leite fermentado, ou para a fabricação 
de queijo de massa cozida. Contudo, esse ti
po de cultura era um fermento empírico, 

Sebastião DWlrte AIFares Vieira (*) 

constituído de uma p:-rte da cultura utiliza:h 
no dia anterior - "pé de cuba" - ao qual 
se ad:cicnav� ainda· uma cultura selvagem 
de fermento lático proveniente do abcm?so de 
bovin�s. Essa prática foi e é ainda utilizada 
em dgumas fábric:s - "frutiere" - de 
queijo Emmental e Gruyer� nas tr2dicionais 
regiões da Fr�nça produtoras desses tipos de 
queijo. 

A comercialização de e3tirpes de fermento 
lático selecionado aos laticinios necessita, em 
primeiro luger, da seleção das estirpes látic1s 
obtidas após minucioso e3tudo de suas múlti
plas características, da evolução destas carac
terísticas em diferente3 condições de deseu
volvimentJ, �ssim como do seu tempo de atua
ção e, finalmente, da sua atuação ao nível de 
fabricação de queijo e/ou manteiga. 

As estirpes após a seleção são conserva
das, cultivadJs e condicionadas para a venda. 
A cJnservação e a embalagem das culturas 
láticas evoluiram ultimamente, principalm:n
te no que concern� à liofilização. 

IiHPORT.tl.NCIA DAS BACTÉRIAS 
LÁTICAS 

A importância df:s bactérias láticas {Da 
indústria de laticínios é considerável por di
versas razões: 

1 .  A formação do ácido lático dá um1 
proteção às substâncias alimentícizs devido à 
inibição das bactérÍé.:s que caUS3m a putrefa
ção; o ácido lático é um agente de conserva
ção. 

2 .  A produção de um'! certa qmmtidad3 
de ácido lático durante a fabricação do quei
jo, evita o crescimento d�s bactérias patogêni
cas e na produção de toxina na coalhada e 
no soro. 

("') Pesquisador e Professor da EPAl\fiG-DTA/ILCT. Rua Tenente Freitas, 116, 36.100 -
Juiz de Fora, MG. 
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3 .  A fermentação, lática "aromatizante", 
permite a obtenção de produtos ácid?s c::m 
sabor agradável, princi'pahnente queIJo de 
massa mole, iogurte, manteiga e creme. . 

4 .  O ácido lático facilita certas CO�dl
cões nsic:J-químicas em diversos produtos na 
indústria de laticinios; dessoragem da ?Ias;l 
do queijo e a união dos grãos na fabIlcaçao 
da manteiga. • 

5 . Produção de enzimas qu,:: intervem nl 
degradação das prJteinas, principalme�te da 
caseína, durante a máturaç�o ?OS qU�IJ.OS . 

6 . Produção de substancIas, .1llIbIdoras, 
r.::sponsáveis pela seleção d�s espec�es. • 

7 . Produção de visc8sIdade (lo�m:Le) e 
gás {transformação �o lact�to. , de calelO e� 
ácido propiônico e gas carbolllCO) o que �::J 
voca a formação de olhaduras nos queIJos 
Gruyer� e Emmental. 

APRESENTAÇÃO - EVOLUÇÃO DAS 

CULTURAS LÃTICAS 

CULTURAS LíQUIDAS 

As primeiras cultun:s comerciais . e.ram 
apresentadas em forma líq�J.i�a, perDll�!� 
uma conservacão bastante hmIt:lda _ da "ti 

da de dos fer�entos láticos, em razao do au-
mento . constante da acidez. . . 

Recentemente, meios espeCHl1S e tamp�-
nantes são utilizadas como suporte d�s. bacte
rias láticas em meio líquid?, . pe:rnJ.1tindo o 
envio das culturas à longa dlStancIa. 

,A qualidade dessas cul�ras é geralm�n�e 
b}stante satisfatória, mas fIca contudo lig�
da à rapidez e às condições d� !Iansp�rte, as
sim comO aos cuidados necessaIlos .apos o. re
cebimento (a cultura deve ser repIcada llll::
diatamente após o recebimento) , 

CULTURAS DESSECADAS 

'As culturas são cultivadas em leite . adicio
nado de uma substância neutra, a,mIdo �u 
lactose, a fim de absorver parte da agua. Sao 
secadas à temperatura-ambiente em pre!ença 
de uma: substância desidratante ou entao ao 
ar quente, com ou sem vác�o.  , . , . 

memente a produção de culturas secas de boa 
qualidade, no que concerne à conservação. No 
início do processo de liofilização, a: qualidade 
das culturas era medíocre devido à alta taxa 
de mortalidade das bactérias durante o pro
cesso da fabricação. GJm os recentes melho
ramentos nas técnicas e nos materiais de lio
filização, consegue-se hoje obter culturas lá
ticas de fácil conservação e 'com atividades 
s2tisfatórias. Essas culturas podem conter 1 
bilhão de bactérias por grama do pó, e se 
conservar;m na embalagem original por vá-

' rios anos, 

CULTURAS LIOFILIZADAS 
CONCENTRADAS 

As culturas liofilizadas concentradas são 
rpresentadas sob a fOIlDa de um pó liofiliza
do, embalado em freSCO ou envelope, conten
do em tomo de 25 gramas de pó. 

O liofilizado pode conter de 5xl010 a 
5xl011 de bactérias viáveis por grama de pó. 

A proporção de bactérias viáveis ultrapas
sa 8 5 %  e são de fácil reativação. 

Este tipo de cultura tende a revolucionar 
as técnic'as de preparação de feIlDento lático. 

CULTURAS CONCENTRADAS 
CONGELADAS 

As culturas tradicionais contêm de 107 
a lOs bactérias por mililitro. Pela neutraliza
ção do meio de cultura e pela centrifugação 
conseguimos um sedimento bacteriano que, 
após misturado ao meio de conservação, per
mite obter uma concentração em bactérias de 
50 a 500 vezes superior às culturas trr:dicio-
nais. 

A cultura concentrada congelada é con-
servada em nitrogênio líquido e, em princípio, 
destinada a ser adicionada diretamente no 
tanque ae fabricação de queijo. Contudo, a 
sua utilização é dificultada por três razõeS: 

1 .  preço elevado m: utilização cotidiana; 
2 .  desenvolvimento lento no início (tem

po de latência relativamente lon:;o); 
3 .  dificuldades no fornecimento e na es

tocagem, Esse tipo de conservaçao e sfiusfatoIlo, 
porém o número de microrganismo � �enor 
e menOS ativo do que nas culturas �qU1da: . 
Por outro lado, a dificul�ade de r�ldrataçao 
e reativação das células e caracteIlzada por 
um tempo de latência particulaIlDente longo, 
quando das primeiras repi��g�n;, lim�tan?-o 
considernvelmente a sua utillZaçao na mdus-

CARACTERíSTICAS ESSENCIAIS DAS 
BACTÉRIAS LÁTICAS 

São bactérias de formação esférica ou em 
bastonetes, imóveis, não esporuladas, Gram + 
(positivas), catalase - (negativa). tria de laticínios. 

CULTURAS LIOFILIZADAS 

A liofilização (sublimação) facilitou enor-

São anaeróbias facultativas ou microaeró
filas (suportam tensão reduzida de oxi!?;ênio\ 
crescem pouco na  superfície dos meios de 
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C:uiJdro I .  CMl.t.CTEl!lSTICAS 0/.5 PRinCIPAIS ESPfclES l..(CTICAS 

Ttrm: .. -.atura m!ni:nl.'l °c 
TempUll'J11<a 6tima °C 
Temperatura rn..ixbna °c 
'X. fna::ul:da 
Temporaturad.lnaJbaç5'o °c 
Tampo de Incul;;;çic (ll) 
pH ncrmcl 

pHap/:s24h 
At!vldildl 

Homôlferment;;!lva 
Heteroftrment:tlva 
Pro<iJção da C02 
t..vbfiro 
Optfea."imbl lnarta 
Dcx�ro

' 

DI=ti1 
Acmldal:lo 
Acetolna 
AtMdõdo Protaollt..k:tl li 
FermentaÇão C(trica 
N? docdlullJl p/mt Icite ,It. 

-+ '0% lr'lccutEda 
2$! Inc:::ullld3 

s. ltJc 
ti!! 

�o 

+ 

8-10 
21 

31-39 

22_3;) 
14-18 

4.6 

4,35 
3011 4k+ 

6-T 

a-Ia 
28 
40 

22-30 
16-1.8 

. 4;6 
4.4 

30! 41� 
6-1 
+ 

. 1 0  lO 20 
20 42 40 
4S 50 50 

1-5 1_2 
20 37-42 37-45 

2.4-30 6 6-8 
5,8 5.2 4,5 
5.S . 4, 5  4,35 

2011 20n- ali 4n- 4211 �h' 
2.5-4 4-6 4-5 

(+) 

+ + + + 
(+) 

(+) 

4-10 lO 
':0-25 30 

37 �o 
:"5 

22-30 30 
::0-2.1 1 6-20 

6,0-5,8 A,5 
5,8 4,2 

30l 20h"" 
B_12 

(+) 

w + 

, + 
+ 

107_108 101_108 . 

L.hel\'eI 'L. butnll L • •  cido ttCUIJ � � 
20-12 21 20-22 

4: 40-45 31 ' 

5� 52 45-48 
14 1_2 2-5 
42 42 37-12 
G-8 . 6-3 18-14 
4,4 4,2 .. ;.i 
3. 1 3. 1 4.4 

+ 
(+) 

+ 

4211 4no 3711: Sh" 
8-10 5-6 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ (+) 

107_108 1 07 ... 108 

.. 
31 
48 

5-10 
37-42 
10-24 

Ú 
5.6 

.. 

+ 
(+) 

(+) 

1 8  
""-
50 
2 

41 
6-8 

4.5-4,:1 
4.0 

42.2 4b" 
7-l1 
+ 

+ 

+ 

cultura: usuais; crescem bem em profundidade. Geralmente_ a coagulação do leite com;:ça pelo fundo. Nao reduzem o nitrato 
São bastante exigentes no que

' 
se refere 

!!OS nutrientes, principalmente pelas subs
tân:ias nitrogenadas e pelas vitaminas. O 
me�o �e:'e conter uma mistura completa de 
ammoacldos e de fatores de crescimento 
principalmente vitamina B. 

' 

Para o fermento industrial devemos "quecer o �e�te a 9?oC durante 30 minuto:; no �
o
boratoIlo o _ leIte �estinado à conservação 

• co cultu��-?Iae ou a preparação da cultura mtermedIaIla deve ser aquecido a 100°C por 1 hOI:! em vapDr fluente. 

No qundro 1 ,  temos as caract�rísticas das 
principais espécies láticas. 

ESQUEMAS DE PREPARAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DO FERMENTO LÁTICO : 

O leite desnatado é um dos melh�res 
meios de culturas naturais para as I;spécies 
que nos interessam. Recomenda-se a: utiliza
ção de leite reconstituído a partir de leite em 
pó desnatado, livre de antibióticQs e substân-
cias conservadoras. . 

No laboratório, as culturas (cultura-mãe) d.eyem ser cultivadas em leite desnatado esterilIzado, suplementado com 2% de extrato de leveduras ou então leite tornasolado esteriliza?o. O tornasol é um indicador de pH e de oXl-redução; a diminuição de pH modifica a cor do roxo para rosa, e a diminuição do Eh provoca a descoloração do mei:>o 
Esquema 1 - Esquema tradicional de 1:re

paração do fermento lático: 

. �o preparo do fermento lático, devemos ut!llZar leite reconstituído ou leite de grânde mIstura. 

( 1 00 m l ) t5 B (5 9) 

Cu Itura mãe pura 2,2 rep i cilgcm 

Cu Itura 
I fquiúa 

Cu I turól 
I i of j  I i=â'J.:l 

'---v-----/ 
t 

. Ô '. ".0. "'O 

,. "-E. T R Conscrvilção da U U cu I tura em I ilbo;'at�r i o 

fermento i ndustr i a f 
le i t e ·  .1quc c i do 90nC 
por 30 m inutos 

T . .lnque de f .1hr i C'::H�:;O 
de que ijo 

; 

Esquema 1 
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A cultura é incubada à temperatura in
dicada, que varia de acordo com a espéci� 
b2cteriana usada'. No Ia boratório podemos 
utilizar estufas com temper:::tura regulada; o 

Cu l ful".:l 
t ,nc 

1\9 i tar 
il f i m  ' de m i s- r----.,. 
tur(l� ;;!; Cl! 1 t.!.!, 
ril mole ao 
h· itC" cfitcr i 
I i ::.:lUt1 

Le ite 

cstcri li 

=üdo 

Conscrvür os v i dros no ccnge I ador . 

Esquema 2 - Esqllcm:l de preparGção de 
terment:J (Cultura-mãe man-

f:rment:J, logo após coagulado, deve ser repi
cado. C:so isto não seja possível, resfriá-lo 
,!b:::ixo de l O"C. 

Cada d i a  
i ncubar u m  v i dro 
roa cstufü 

Ap�s i3 caagu 1 aç:;'o do 
l e ite rep i car a cu l tur"ü. 
i ntcrmed i É.r i a 

Ap�s a COilgU 1 ação da 
cu I tura i nterrned.i ár i a 
rep i cal" a cu Itura • 
i ndustr i a I 

l e ite desnatado aquc

c ido ü 95Q.C pOi' 30 
m i nutos 

tid:! em cOllgel:zdor) Esqu�m:l 3 Esquema utilizado na rotação 
de ClIlturas láticas 

Por este processo - esquema n.o 2 -
repicamos a cultura-mãe em certa qu�ntidade 
d� leite esterilizado a 100uC durante uma 
h�ra. Em seguida repartimos este leite em 
vidros ou mamadeiras esterilizados na rzzão 
de 50 a 1 2 5  ml em cada. 

Após a rep
"
artição da cultura, os frascos 

são levados para o congebdor onde podem 
permanecer até 3 meses. 

Diari:::mente, retiramos um frasco do con
gelador e descongelamos imediat:mente . em 
água cIorada, a 3 5°C durante 1 0  a 1 5  mmu
tos. Incubamos o frasc:> em estufa na tem
per:::tura de desenvolvimento da estirpe utili
zada. Após a coagulação fazemos a cultura 
int�rmediária, que será posteriormente , �tili
zada na fabricação do ferment:> industrIal. 

É difícil determinar exatamente a fre
qüêncb de rotação das culturas láticas, ou 
seja, o tempo de utilização para cada cul�
ra ; isto deIJ�nde essencialmente das . c:m.dr 
ções de industrialização. Nos casos maIS �
ceis, é aCJnselhável � troca de culturas (estir
pes/é:::da três, dü's). No esquema n.o 3 suge
rimos um exemIJlo que IJermite a troca a ca-
da 4 dias. . 

Neste esquema utilizamos 4 culturas A, 
B, C e D. 

No IJrimeiro dia (Dl) reidratamos a cul
tura A em leite esterilizado; após a dissolução 
a cultura é incubada. , 

No serundo dia (D2), a partir da cultu
ra .A, pre�ar2mos as culturas-mãe: Aa, AJ3, 
Ay e A8. 
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No terceiro dia (D3) partindo da cultura 
Aa, preIJaramos a cultura intermediária. 

- As culturas AJ3' Ay e A8 são mantidas 
em geladeira a baixa temperatura. 

Esquema 3 - Esquema utilizado na rotação 
de culturas láticas 

06 

No quarto dia (D4) utilizamos a cultura 
intermediária Aa na IJreparação do fermento 
industrial e, neste mesmo dia, uma cultura 

' intermediária é preparada a partir da , cultu
ra-mãe AJ3. 

No quinto dia (D5) utilizamos na fabri
cação de queijo o fermento industrial IJre
parado a partir de Aa; para o preparo do 
fermento industrial, utilizamos a cultura 
intermediária AJ3 e IJreIJaramos a cultura in
termediária a IJartir da cultura A'Y. Neste 
mesmo dia reidratamos a cultura B. 

Para uma melhor · exemIJlificação do es
quema, observar o quadro n. ° 2. 

Esquema 4 - Esquema para a utilização db. 
cultura liofilizada concentra:: 
da. 

1 . 000 Cu ltura l i ofi l i :ada 

concentrada 

fermento i ndustr i a l  

� o o 
A cultura liofilizada concentrada é adi

cionada em 1 000 litros de leite, IJreviamen
te aquecido a 90°C por 3 0  minutos e resfria
do à temperatura de incubação da! espéc�e 
cultivada. 

o liofilizado deve ser espalhado na slJ." 
perfície do leite, que deve estar em constante 
agitação, a! fim de se obter uma melhor re
partição do IJÓ IJor toda massa do leite. Uma 
agitação enérgica deve ser feita durante 30 
minutos. A acidez começa! a aumentar a par
tir de 7 a 1 0  horas de incubação. 

� aconselhável neste caso utilizar leite 
em pó, isento de substâncias inibidoras, na 
proporção de 1 1  % de extrato seco. 

Uma das IJrinciIJais vantagens da cultura 
liofilizada concentrada, é a sUIJressão de to
dos os riscos da contaminação que ocorre fre
quentemente quando da reIJicagem das cultu
ras-mãe e intermediárias. 
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QUêldro 2 - d t -o de cu lturas l üt ;cE� �!.9��E.l� _! r2_�52_ -- -------- -----

Oi üS do uês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 14 15 1 1 6 17 18 1 9 1 2 O 21 22 23 2 4 2 5 2 6 2 7 1 2 8 2 S 30 I 
I P.c i �rêtaç�o 

B C O I A 

I ·  
Preparação _ düs 

C B cu Ituras-maes 

O� 

Cu l turas I nter-
medi ár i as A B C 

03 Q P y & Q P .: ó a p 

fermento I 
I : p 

C D I ndustr i a l  04 
y a Q p Y Õ a 

Ut i I L:üç;o , d o  
-- i 

fermento na 
Fabri !=üção 05 A A A A B B B a . p y Ó Q P y 6 

Oest�u i�ão 

A dos u l t Uilas 
06 cu l turas 

1 

Esquema 5 - Esquema da utilização de 
cultura concentrada congela
da. 
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As culturas láticas co:r:centradas ��ngelada: 
são embaladas em recipIentes metalicos her 
meticamente fechados. 

d Antes da adição das culturas ao tanqu; e 
f b ·  - de queiJ'o devemos descongela-las a ncaçao , 

° em água clorada a 20 C. . . Feito o descongelamento, adiclDn.am�s ao 
leite que deve estar em constan}e agItaçao. Ê 
recomendável fazer esta operaçao qU

d
an�o 

b 
d.� . , . da adição do leite ao tanque e a n IDIC!O 

ue comece, desde este momento, �a���� :ra
aJaptação da bactéria ao leite. 
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-CONTROLE DO FERl'fENTO LA!ICO: 
APRECIAÇÃO ORGANOLÉPTICA. 

QUALIDADE DO FERll'lENTO 

No final da incubação, a consistênc�a de-
fume e homogênea, sem separaçao de ve ser 

soro. 
d - 'd " d riq!leza O odor e o gosto ara0 1 eIJ a 

em produtos aromáticos, da acidez e do t:or 
em C02. 

DEFEITOS: 

gosto de leveduras 
gosto de ranço 
gosto amargo 

APRECIAÇÃO BACTERIOLóGICA: 

EXAME MICROSCÓPICO 

O da forma e número de bactérias exame . d da con-'te-nos uma idéia aprOXIma a perrnI _ 
equilíbrio das espécies, e da precentraçao e

tu�l de organismos estranhos (mosença even a 

) fos, leveduras e bastonetes . 

TF.CNICA 

A cultura é coletada por alça de �lat;ina, 
e o esfregaço é feito sobre lâmina propna e 
seca. 
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Em seguida secar sobre chama de bic:J de Bunsen, tomando cuidado para não esquentar demais. 

DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE l'USINA POR UMA CEPA DE ESTREPTOCOCOS 
Adicionar algumas gotas de álcool a 9 50 GL sobre a lâmina. FIambar. Esta fixação permite boa penetração do corante e a desão sobre a lâmina. 
Adicionâr algumas gotas de azul de metileno, dei-l:ar em contato por 1 5  a 30". Lavar e secar. 

- Leva-se ao banho-maria a 9 50C por fi minutos, um tubo contendo a cultura láticlj coagulada. Um saro líquido s�par.1-se dá coalhada. , 

ENU1HERAÇÃO DAS BACTF.RIAS LÁTICAS O número total de bactérhs no final de incubação pode variar de 100 milhões a 1 bilhão/ml. 

- Toma-se 1 ml do soro e adiciona-s� em um leite torn::solado esteriliza do, repica" do CJm uma estirp:;! sensível de StreptocoCCllS cremoris. 
- Incub:1-se o tubo a 300C. - Após um certo período de incubaçãq Utilizar a técnic::t de "Breed Newrnan" após fazer uma diluição do fermento. 

o indicador conserva sua coloração em presença de nisina. . . 
- Faça um tubo testemunha (sem adjção de soro), ENUMERAÇÃO DOS MICRORGANISMOS DE CONTAMINAÇÃO 

DETERNIINAÇÃO DA PRESENÇA DE BACTERIóFAGOS 
leveduras e mofos {meio a pH 3,5) coliformes CVRB) 
proteolíticos (meio ::dicionado de 1 0 %  de leite desnatado esterilizado). 

Existe um grande número de test�s par� a detecção de bacteriófago, mas nem todos são facilm�nte realizáveis na indústria. 
APRECIAÇÃO FíSICO-QUíMICA 
Acidez e pH - poder acidificante Medir, entre certos limites, a rapidez da acidificação de uma cultura inoculada a uma porcentagem e temperatura determinadas. 

Aconselhamos um simples teste de acidi:ncacão. 
Pegue 3 tubos de ensaio, contendo cada um 1 0 ml de leite esterilizado. No 1 .0 tubo, coloque 2 gotas de cultUra-mãe fresca'. EXEMPLO: 

- I ml de fermento a ser testado em 40 ml de leite desnatado esterilizado. - incubar à temperatura de desmvolvi-mento da cultura. 
anotar acidez no tempo t= o e t'=6 h .  poder de acidificação: A 6  _ AO . A6 = ::cidez após 6 horas de incubação 
. AO acidez a O hora de incubação. 

PROVA DE REDUTASE: 
TESTE DA ATIVIDADE DA CULTURA 
EXEMPLO: 

Em 9 ml de leite reconstituído esteriliz:1-. do, adicionar 1 ml de cultura lática e 1 ml de resazurina. 
Incubar à temperatura de desenvolvimento da cultura. 
Fazer a primeira leitura COm meb hora de incubação e a cada 5 minutos. O teste termina após a modificação da color::ção do meio, que passa' do azul para rosa, chegando mesmo a descolorir. Uma boa cultura descolore o m�io em meilOs de 3 5  minutos; uma cultura vagarosa demora de 50 a 60 minutos para descolorir. 

No 2.° tubo, coloque 2 gotas do fermento industrial do dia. 
No 3 .° tubo, coloque 2 gatas de culturamãe fresca e 2 gotas de soro da fabricação anterior ou 2 gotas de um filtrado suspeito. Os três tubos são incubados a 300C por 6 horas; a acidificaçã o  produzida é determi. nada por titulação (acidez Dornic). A presença de bacteriófago é próvável se a acidez formada no primeiro tubo é superior a do 2.° tubo e sobretudo superior a do 3 .0 tubo. . 

CONCLUSÃO: 

A utilização e preparo das culturas láticas na indústria de laticínios é de suma importância e requer cuidados especiais do pessoal envolvido diretamente no preparo e manutenção. Nss últimas décadas, desenvolveram-se novas técnicas e novos equipamentos que facilitaram, em muito, a sua produção e conservação em bom estado por longo tempo. 
Toda modificação no emprego das CUIUlras Játicas em uma indústria deve s::r feit� aos poucos e Com a participação de todo pessoal envolvido, sejam os responsáveis pelo preparo do fermento lático no l::boratório Ou os responsáveis pela industrialização. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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IV CURSO INTERNACIONAL SOBRE MICROBIOLOGIA DE 

BACTÉRIAS LÁCTICAS 

Recentes progressos na tecnologia das culturas de startes láticos 

Realizar-se-á de 20 de julho a 5 de agos
to de 1981 ,  em São Miguel de Tucuman, na 
República Argentina, o IV Curso Internacio ' 
nal sobre Microbiologia de Bactérias Láticas, 
abrangendo o seguinte programa : 

TEMAS TEóRICOS 

Microbiologia de culturas de starters: s�
leção, identificação e composição de star
ters. 
Bacteriófagos. 
Culturas "masivas" e conservação de cul
turas concentradas. 
Metabolismo de funções vitais em fermen' 
tação de leite: lactose, citrato e proteínas. 
Desenvolvimento dos sistemas genéticos 
em microrganismos láticos como meio de 
melhoramento de estirpes : transducão, 
plasmidios, conjugação e fusão protoplás
tica. 

PRATICAS DE LABORATóRIO 
\ 

Metodologia em mostragem e seleção de 
estirpes por suas propriedades benéficas 
para uso em fermentações de alimentos. 

Identificação de modelos fennenbtivos de 
microrganismos, usados em fermentações 
láticas e de alimentos. Influências ambi
entais na capacidade metabólica desse3 
microrganismos. 
Conhecimento do sistema de enzimas pro' 
teolíticas em culturas de starters lático3 
em relação com um desenvolvimento áci ', 
do lento e sabor amargo. 
Descrição de parâmetros usados em cultu
ras "masivas" e produção de culturas de 
starters concentrados frios para manufa
tura de alimentos e obtenção de conclu
sões sobre a influência dos parâmetros na 

atividade das culturas. 
Avaliação e anális� de investigações ge
rais de bacterióf<:gos em microrganismos. 
Avaliação do potencial industrial de isola
mento de microrganismos fermentadores 
de alimentos, assim como o uso de siste
mas de transferência e DNA de plasmí" 
dios para melhoramento de estirpes. 

(Organizado pelo Centro de Referênch 
para Lactobacilos-CERELA. Ghacabuco, 1 4 5  
- Telefone: 24054. 4000, São Miguel de 
Tucuman - ARGENTINA) . 

- C E P c  ' l i� 
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PRODUÇÃO IDGIÊNICA DO LEITE 

Hygienic Production of Milk 

VIII - Higie1le da ordenha 

, Ordenhar, no sentido simples da palavra, e obter por processos artificiais manuais ou mec
,
ânicos, o. leite de uma fême; em lactação. Porem, c,:nsIderado em , sentido mais amplo, na extensao de sua significação o vocábulo mais do que um simples ato,

' 
traduz se� exagero uma operação mais ou menos complexa. 

E assim é. A secreção láctea é contínua e como to?a secr�ção, a quantidade do líqui� 
do prod�zldo esta em relação com a ginástica funCIOnal, adequado e sistemático treino a que é afeito o órgão secretor. A ordenh� tem, pois, uma grande importância sobre a produção do leit;. De fato, uma determinada vaca prodl!-z muito mais nas mãos de um bom mungIdor - ordenha 1Il{;r/zual - d:J que q
.
uando trab.alhada por principiantes e ineJ\:penentes. MUlto mais leite será obtido de um certo grupo de vacas, se o aparelhamentJ _ 

c,rdenha lIlecâ�zica - funciona de man-:!ira regular e continua. 
Muitas

. 
c?ndições influem sobre a integrida?: anatomlca e fund:mal do ap=relho mamano. Como traço de união entre a. produção e a higi�ne, ?iversos fatores exist,m. Entre eles conve� CItar o mungidor, a hora, o nú:::ero, o ti�o, a' regularidade e a constância c:S operaçoes. Todos esses fatores se agrupam em to�o. de 

.
uma ordenha Taciu1l'11, exercendo na utilizaçao posterior da lactífera um valor tal" que muito faz depender o s;u futuro como uma boa leiteira. Em p:incípio toda ordenha - melhor quando feIt� em. cruz: tetos posterior 'esquerdo e a�terIor dIreito, tetos posterior direito e

, �nterIor esquerdo - deve ser metódica, rapIda: e d�ve trazer o esgotamento total do leite. É �reCl5o ordenha a fundo Claro é q e 

F .  Amaral Rogick * 

que, pel� canal ?o teto, atingem a mama. C? leIte do ubere sadio, no instante em que e segregado - ácinos na: maioria dos casos', pode-se admitir, é estéril. Praticamente, porem ao ser ordenhado ele não mais o é Nos alvéolos glandulares e no orifício do t�: 
to, con?içõe.s propícia� à contaminação ap;recem, mqumando o líquido na sua passagem pelos dutos, seio galatóforo e cisterna . O leite, mungido asséptica e manualmente, colhido em frasco estéril, e, proveniente de vac[! sadia e não mamitosa apresenta de alguns a I . 000 gormes, em média 400 bactérias, por ml; o coliforme não está pre<;ente em 1 ml (ROGICK, PORTO e GONÇALVES 1 963). O

, 
le�te o�denhado o� primeiro lugar: o dos pnmeuos ]ê.tOS, contem mais germes que o leite do meio da ordenha' o do fim mostra menos bactérias. Portanto 

'
uma ótima indicaç�o ?ara . uma boa higiene

' 
é a rejeição d:Js pT!meZTOS 1litos d? leite. 

. Quanto às demais fases da produção é evItar as fontes externas de contaminação. 
,

As principais fontes de inquinamento apos a o;denha proprhmente dita são: a vaCL', o estabulo, o ar, as moscas, o ordenhador os �te�sílios e ' o conjunto da ordenhadeir� mecamca. Como reduzi-las ? ' 
É necessário, antes de iniciar a ordenha tomer �e:tas precaucõ:,s indispensáveis par� o 

• 
bOI? eX1t� do trabdho, que na sua: essência 

�ao � um s�ples ato de retirada do leite. Ass�m e preCISO: prender a cauda do animal �pa cu�d�dosmnente com um pano a re� 
g;tao mamana,. o ventre e as partes circ'lDvizmhas, ter cUIdado na distribUição de forraf?m, mungir preferentemente nas mesmas oras do dia, evitar êS moscas e o levantamento de poeira. 

no de�tamento natural o bezerr� não de�e s�r e?quecIdo. Ordenhar a fundo é uma particulahl?�de da produção, intimamente ligada à 

. Um <'nimal são, livre de infecções e parasltoses, depois de assim preparado está prOn-to para ser ordenhado. . 
IgIene. De fato, o leite que permanece após a orden�a, estagnado na cisterna, age como bom melO para o desenvolvimenb de germes 

, 
C�be ��ora ao orde1lhador controlar a sua propna hIgIene e sanidade. Lavar as mãos apresentar:se de avental e gorro, brancos � limpos, nao molhar as mãos com saliva e 

(*) Pesquisador Científico, Seco Agr., S. Paulo; D :V.M.,  M.S.  

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Instalac;t589 complementara!! para a obtenç«o 

de le1 te ·  h1giênico. r"D 
! 
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útalo 1<100 

seguir outras condições da �ais ru�entar 

higiene pessoal; ter sua carteIra de saude re-

gularizada. 

Assim, devidamente prepara?a, tem iní

cio propriamente a ordenha: �aze-la em cr�z, 

rejeitar os primeiros jatos, :.etír�� odo o leIte 

e seguir as demais instruçoes Ja recomenda-

das. 
ld Deve o leite ser colhido em b:1 es 6pro-

pria,dos, limpos e esterilizados, providos de 

abertura lateral. . • .  

Ouando está em uso a ordenha mecam

ca '7:uidados semelhantes deverão ser pres

critos. Terminada a' oper:::ção pelo equipa

mento, duas coisas são de fundamental un

portância: termin�r pela ordenha manual. o 

2to mecânico e higienizar a ordenhadeIra 

mecânica. 
Com esses cuidados, a ordenha manual e 

a ordenha mecânica se equivalem, sob o as
pecto higiênico-sanitário, isto é, sobre o teor 

de germes do leite produzido. O número, 

maior ou menor, de b"ctérias termodúricas 
no leite está intimamente ligado à limpeza 
e à esterilização dos ut�nsilios e equillament'J 
(HAMMER e BABEL. 1 9 5 7 :  HÜHN, HAJ
DENWURCEL, MORAES e VARGAS, 1 980). 

O leite ordenhado é, imediatamente, le
vado do estábulo para um compartimento 
contíguo, livre dos fatores de contaminação: 
sala do leite. 

A higiene do leite obtido deve continuar 
a ser rigorosa, a fim de impedir o inquina
mento do líquido nos diversos estádios pos
teriores de trabalho. Entre tais fases subse
qüentes, vêm a filtração e a refrigeração; 

Em ANôNIMO, 1 980, encontram se, 
muito bem descritas, as devidas instruções so
bre a higime dos equipamentos de crdenha. 
Observar também as NORl\1AS, 1 978. 

Em relação à escolha do sistema de orde
nha é preciso não se· esquecer das conclusões 
do tr6balho de MACHADO, 1 9 8 1 :  devido 
ao alto custo do investimento é da maior im
portância planejar adequadament� as insta
lacões de uma e:1.:ploraçãõ leiteira, principal
m�nte no que se refere ao sistema de orde
nha. 

De acordo com o RIlSPOA, 1952 e 1 962: 
Art. 4 9 1  - A ordenha deve ser feita com 

regularidade e diarÍ3mente, ad'l
t2ndo-se o espaço mínimo de 
dez horas no regime de duas 
ordenhas e de oito horas no de 
três ordenhas. 

Parágrafo Único - A ordenha deve ser fei

ta observando-se: 

1 

2 

3 

4 -

horário que permita a entrada do leite 
no estabelecimento . . .  
vacas limpas, descansadas, com úbe

res lavados e enxutos e a cauda presa; 

ordenhador ou retireiro asseado, com 

roupas limpas, mãos e bra'i0s 
,
Iavad?s e 

unhas cortadas, de preferencIa umfor

mizados, de macacão e gorro limpos; 

rejeição dos primeiros jatos . . .  mun

gidura total e ininterrupta . . .  dos qua-

tro tetos; 

§ 1 .0 _ É permitida a ordenha mecânica . 
lavagem e esterilização de todas as 
peças da ordenhadeira . . .  

§ 2.0 Na ordenha manual é obrigatório 
o uso de baldes com abertura late
ral, inclinada, previament� higieni
zados. 

Art. 492 - Logo após a ordenha o leite de
ve ser passado para vasilhame 
próprio previamente higimiza
do, através de tela milimétrica 
inoxidável, convenientem;nte 
limpa . . .  

Art. 493 O vasilhame com leite deve s,r 
mantido em tanque c'Jm água 
corrente ou preferentemente sob 
refrigeração a dez graus cen
tígrados. 

Art. 494 - O leite de segunda ordenha . . .  
não poderá ser misturaoo ao 
leite da primeira ordenha . . .  

A PORTARIA 03, 1967, estab:,lece, de 
maneira geral, normas higiênicas e tecnoló
gicas para o leite e produtos lácteos. 

Pela PORTARIA 0028, 1 9 74, foram 
aprovadas as modificações introduzidas nas 
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CANAIS 

CISTltAIIA co TEm 

UT!tU 1'lMA !lA ll!AI!!JI 
normas p1:ra a rrodução do lcite tipo "B" 
e ,IC". 

Segundo a PORTARIA 005, 1 980: 
1 Do retiro, sua localização e insta

lações. 
1 . 1  

1 . 2  
1 . 3  

1 .  3 . 1  

1 . 3 . 2  
1 . 3 . 3  
1 . 3 . 4  

. . .  pontos distantes de fontes pro
dutoras de odores . . .  
. . .  dimensões mínimas . . .  
área coberta . . .  atender aos tra
balhos da ordenha . . .  
piso impermeável, com declive não 
inferior a 2 % . . .  
água de abastecimento . . .  
"pé· direito" de dois metros . . . . 
lugar apropriado para guarda dc 
latões de leite e demais objetos 
necessários à ordenha. 

Em relação à escolha dó sistema ordenha 
é preciso não se esquecer das conclusões tio 
trabalho de lVIACHADO, 1 9 8 1 :  devido ao alto 
custo do investimento é da maior importân
cia planejar adequadamente as instalacões de 
uma exploração leiteira, principalme�te no 
que se refere ao sistema de ordenha. 

2 Da higiene da produção do leite. 
2 . 3 Úbere e tetos devem ser cuidadosa

2 . 4  

2 . 5  

2 . 6  

2 . 7  

mente limpos . . .  
No ato da ordenha, deve s�r prefe
rentemente usado o '  balde de aber
tura lateral . . . 
Devem ser rejeitados os três primei
ros jatos de cada teto . .  , 
O animal portador de mamite deve 
ser ordenhado por último . . .  
Em caso de aplicação de antibióti
co, o animal assim tratado soment:! 
poderá ter o seu leite destinado à ali
mentação humana, após o terceiro 
dia do término do tratamento. 

2 . 8  

2 . 9  

O leite deve ser coado. . .  abolindo
se o uso de panos . . .  
O leite de 2.a e 3 .a ordenhas . 0 • •  e 
entregue à indústria no máximo a 
dez graus centígrados � . .  

Conclusões 
1 - O RlISPOA, 1 9 52 e 1 962, a PORTA

RIA 03, 1967, a PORTARIA 0028, 
1 9 74, a PORTARIA 005, 1 980, e as 
NORtvIAS Higiênico-Sanitárias, 1 9 78, 
entre outras resoluções, regulam a pro
dução higiênica do leite, em todo o 
Território Nacional. 

2 - Em relação à higiene da ordenha é pre
ciso considerar as condições mínimas 
regul�mentares, sanitárias e tecnológi
cas. 

3 - A higiene é a pedra angular na qual 
repousa a produção de um bom leite. 
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e 1 .255 de 25/06/62. Rio de laneiro RJ 

ROGICK, F : A . ,  E. PORTO e ·M. GON: 
ÇALVES - 1963 - A mastite sub no ' 
rebanho produtor de leite tipo "B". B oI. 
Ind. Anim. 1 7  NS (único): 141  - 206 ° 
São Paulo, SP. 

. 
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PRODUTORES 
ZONA DA 

ARTESANAIS DE QUEIJO NA 
MATA DE MINAS GERAIS 

Country Cheese Producers in the Southeast Region of Minas Gerais 

Desde muito tempo vem sendo uma preo
cupação nossa o problema do queijo produzido 
no meio rural, a nível caseiro e artesanal; prin
cipalmente devido à grande incidência de Bru
celose bovina em nossa Região e a facilidade 
de transmissão de doenças através desses 
queijos que são feitos com leite cru, e muitas 
vezes, sem nenhum cuidado higiênico na 
sua elaboração. 

Sabemos que <r fabricação rural de quei
jos é uma tradição arraigada que se per
petuou através dos tempos, passando de 
pais para filhos. Portanto, é um problema que 
existe e que não pode ser eliminado simples
mente pela proibição; j á  que a fiscaliz::!ção se 
tornaria difícil e muito onerosa para os cofres 
públicos e de resultados pouco estimulantes. 

Sabemos também que a implantação de mé
todos de pasteurização do leite para a fabri
cação dos queijos artesanais a nível caseiro, é 
apenas, uma utopia pois, a maioria dos fa
bricantes são pequenos produtore.s, que não 
dispõem de meios nem de tempo para efe
tuarem a pasteurização. 

Resta-nos portanto, duas alternativas que 
podemos considerar aplicáveis : 

l .a _ A implantação de pequenas unidades, 
a nível de fazenda, montadas com os 
requisitos mínimos de higiene e be
neficiamento do leite (filtração, pas
teurização, etc), onde um pequen:> 
Grupo de Produtores se unissem para 
a construção, o funcionamento e co
mercialização dos produtos; 

2 .a _ Controle da qualidade dos queijos, 
através da adoção de normas de hi
giene, na obtenção e manipulação do 
leite, e, principalmente, do controle 
de sanidade do rebanho, através da 
vacinação e da eliminação de vacas 
doentes. 

Partindo destes pressupostos, organiza
mos o nosso primeiro trabalho com os produ-

Luzimar Martins Ribeir:J (*) 

tores rurais de queijo, realizado na comunida
de de Cataguarino (Cataguases - MG). 

HISTÓRICO DO TRABALHO : 
I - Objetivo : 

Conhecimento da realidade dos produ
tores rurais de queijo, para. de acordo com 
as diretrizes e prioridades da Empresa, for
mular meios de difusão e aperfeiçoamento 
de técnicas de manej o e controle de sanidade 
do rebanho leiteiro; obtenção, mllnipulação 
e elaboração de derivados do leite dentro dos 
prec'!itos essenciais de higiene; fortalecimen
to do espírito associativista do homem rural, 
visando a elevação e estabilidade da renda da 
f;:mília rural e eliminação do probl';!ma do 
queij o contaminado, vendido regularmente 
nas cidades. 

II - Levantamento da Realidade : 
Visitamos 1 0  propriedades cujos pro

prietáriOS fazem queijos regularmente e man
tivemos com estes um contato no próprio lo
cal onde são feitos os q ueijos e, inclusive ti
vemos a oportunidade de l'resenciar, em al
gumas propriedades, <r elaboração do produ
to em todas as suas fases, observllndo a tecno
logia utilizada e anotando as deficiências n,'!: 
manipulação, que concorrem para a contaml
naciio do produto. Após estas observações. �e
guidas de algumas perguntas formuladas 
através de um processo dialógico, chegamos 
às seguintes constatações : 

6 0 %  não são servidas por linhas regula
res de leite para llS usinas da região. 

1 0 %  tiram leite de 2.a ordenha. 
20 % estão a mais de 20 km da cidade 

(Cataguases - Usina da CAPEC). 
3 0 %  das propriedades estão em estradas 

que não p ermitem o trânsito do caminhão co
letor de leite. 

90% não fazem controle sanitário do re· 
banho (principalmente brucelose). 

(*)Técnico em Laticíníos (ILCT/1975). Téc nico do Escritório Regional da EMATER 
- MG/Muriaé. 
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50% produzem mais de 30 l/dia de 
leite. 

90% utilizam todo o leite produzido para 
fazer queij os .  

100% gastam 1 0  ou mais litros de leite 
para fazer 1 kg de queijo Minas comum. 

60% só sabem fllzer queijo Minas C1mum. 
40% também sabem fazer requeijão. 
100% utilizam os próprios equipamen-

tos domésticos para coagulação do leite e .  ela
boração dos queij os. 

100% vendem q ueijos regularmen�e. 
100% das familias incluem o queijo n::! 

sua alimentação diária. 
Em 90 % são as esposas e filhas que fa

zem os queijos, como c1mplementação d03 
serviços domésticos. 

40% mostrar<, m interesse em montar um a 
pequena fábrica de queijo em sua proprieda
de. 

20% possuem energia elétrica na proprie-
dade. 

1 0 %  possuem geladeira em casa. 
100% usam fogão a lenha. 
100% possuem água encanada em a bun

dância. 
80% j á  p;:rticipam de Grupos Associati

vos. 

IH - Realização d:J Treinamento : 
Após analisar estes dados, elaboramos 

um pro!!!ama para treinamento desse, fabri
cantes, de acordo com llS diretrize3 básicas de 
melhoramento da qualidade técnica e hi!!iêni
ca na elaboração dos produtos e do co;trob 
sanitário do rebanho, tendo este como exigên
cia " sine qua non" para os particinante<;. As
sim realizamos o treinamento nos dias 28, 29 
e 30 de abril de 1 981 ,  obedecendo à seguinte 
programação. 

1 .0 DIA 

1 2:00 hs - Abertura, programação e objetivo. 
12:30 hs - Controle sanitário do reb�nho; 
1 4:00 às 1 8:00 hs - Demonstração técnica 
de fabricação de queijos Minas meh-cura, 
Minas frescal e ricota de soro. 

. 

2 .0 DIA 
1 2:00 hs Controle de Brucelose no reba-
nho. 
1 3:30 hs Recapitulação das práticas do 
dia anterior. 
1 4:00 às 1 8:00 hs - Demonstração técnica 
de preparo de massa de mussarela, de coagu-

Iação de requeijão e fabricação de ricota de 
soro. 

3 .° DIA 
1 2:00 às 1 6:00 hs - Demonstração técnica 
de fabricação de requeijão e filagem de mus
sarela. 
1 6:00 hs - Associativismo e cooperação. 
1 7:00 hs - Higiene na obtencão. manipula
ção e p.laboração de derivados do leite. 
1 7:30 hs - Avaliação e encerramento. 

OBSERVAÇÃO: A organização do curso 11 a  
comunidade coube à Extensionisb de 
Bem-Estar Social, Maria das Graças 
Martins e ao técnico que atende à co
munidade, Aloísio An selmo da Silva, 
sendo a parte de sanidade do reb�nhn, 
desenvolvida pelo Méd. Veto Dr. Carli
no da Silva. 

IV - Considerações Finais : 
De acordo com os nossos objetivos bási

cos, procuramos dar um sentido mais sim
ples e prático possível aos métodos de higiene 
na obtenção, manipulação e elaboração de de
rivados do leite. 

Vimos com muito entusb smo ao final do 
treinamento, que os participantes não só ha
viam assimilado com certa facilidade as téc
nicê.5 desenvolvidas, como também est:lVf m 
conscientes da importância da sua aplicação 
no dia-a-dia como meio de eliminar o pro
blema do leite ácido e, principalmente, do 
queij o contaminado. Isto, talvez, devido aos 
métodos que desenvolvemos lhes permitirá 
melhorar o rendimento de sua fabricação, au
ment::ndo a sua renda com a comercialização 
dos produtos. . 

A condição de que todos pessem a fazer 
o controle sanitáriCl do rebanho, talvez l;ve 
alguns a desistirem de produzir queij os. A 
esses pretendemos assessorá-los criando con
dições para que o leite de sua propriedade 
seja enviado para a Cooperativa da cidade, 
através da criação de novas linhas de leite, 0:1 
estendendo as j á  existentes, d? modo a aten
dê-los. 

Acreditando a cada dia mais no bom sen
so e na coragem do homem rural é qu:" nos 
propomos a este trabalho, ciente, desde j á  
que, aliando esforços conjuntos das cClmuni
d::des, iremos alcançar este "desideratum", 
q ue será vitória tanto dos fabricantes como 
dos consumidores de queijos " rtesanais em 
nossa histórica região queijeira. 
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COM A MORTE DE MULVANY PERDE A ARGENTINA UM 

DOS MAIORES ESTUDIOSOS DA TECNOLOGIA E DOS 

PROBLEMAS DO LEITE E SEUS DERIVADOS 

A notícia da morte de Mulvany chegou 
através de uma carta de sua querida esposa, 
Nilda Mulvany. Ele havia falecido no dia 22 
de março deste ano, aos 73 anos incomple
tos, pois nasceu em Buenos Aires, no dia 20 
de junho de 1 908, 

Nossa grande e antiga amizade data de 
1 947, quando uma caravana de estudantes e 
professores fez uma excursão de estudos ao 
Uruguai e à Argentina, chefiada pelo saudo
so diretor Sebastião de Andrade. Os profes
sores éramos; Sebastião de Andrad:-, Vicentino 
Masini, Osmar Leitão, Eolo Albino de Souza, 
Dante Nardelli e eu. Todos ficamos seus ami
gos. 

No número 8 da revista FELCTIANO, de 
abril de 1 947, em crônica assinada por Dante 
N�rdelli e por mim, intitulada "NOSSO AMI
GO MULVANY", escrevíamos. 

"Inúmeros amigos deixamos na boa terra 
ngentina. Grandes, bons amigos ! Entre to
dos, porém, destaca-se uma figura hiconfun
dível de batalhador, d<:! homem que se dedicou 
com todos os seus esforços à melhoria da in
dústria de laticínios da vizinha república". 

"Referimo-nos ao Engenheiro Agrônomo 
Julio L. Mulvany, chefe da Seção de Indús
tria Lechera do Ministério de Obras Públicas 
da Província de Buenos Aires, Professor Su
plente e Chefe do Laboratório de Indústrias 
Agrícolas da Faculdade de Agronomia de La 
PI::.ta". 

"Todos nós temos ainda nítida em nossa 
memória a sua risada franca e a sua voz 
2miga, pois Mulvany é, não só um brilhante 
profissional, como t3mbém um excelente com
panheiro". 

"Já antes de nossa partida havíamos en
trado em entendimentos com ele para que nos 
facilitasse os meios de visitarmos os pontos 
interessantes da indústria de laticínios da 
Argentina". 

"Chegados que fomos à República vizi
nha procuramo-lo e ele foi posto à nossa dis
posição para servir de acompanhante em nos
sas viagens pelo interior". 

(*) Editor-Secretário da Revista do ILCT. 

Hobbes Albuquerque (*) 

"Foi o nosso infatigável camarada de to
das as horas, e o precioso amigo que, além de 
sua companhia, nos proporcionava ensina
mentos e conhecimentos ricos de substância". 

"Nem um só momento se mostrou Mul
vany cansado de nossa curiosidade. Pelo con
trário, sempre que percebia o nosso intere,se 
por alguma questão, procurava satisfazê-lo, 
dando-nos mostra cabal de grandes conheci
mentos relativos à sua profissão". 

"É um dos homens que mais têm traba
lhado pelo melhoramento das condições da in
dústria leiteira argentina e dos seus rebrnhos". 

"Tem publicado inúmeros trabalhos e é 
colaborador em diversas revistas especializa
das". 

. . .  ;'E ' ���r�: . ��l��d�� . � . �st� '��s�� 'B�a�il: .� 
saudosos de nossa estada no país irmão, re
cordamos uma visita que fizemos, em La 
Plata, ao simpático casal Mulvany. Tarde en
c8ntadora, na intimidade do seu apartamento 
acolhedor, ouvindo música de compositores 
afamados, cuid"dosamente escolhidos por sua 
distinta esposa. Esquecidos, por um momento, 
das complexidades dos �ssuntos láticos, nossOS 
espíritos vaguear2m pelo mundo dos bons es
critores e compositores". 

"Bom e leal rmigo Mulvany, que as nos
sas últimas palavras sejam uma esperança de 
voltarmos à SUR' Pátria �miga ; que sejam, 
pois, um hasta luego, Mulvany". 

E agora Mulvany está morto ! 
Não voltamos à Argentina, mas Mulv:ny 

veio ao Brasil várias vezes. Na primeira vez, 
em 1961  visitou o nosso país nos meses de 
marco e 

'
abril, para conhecer o desenvolvi

men"to do ensino e das indústrias do leite, nos 
Estados da Guanabara, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo. Demorou-se alguns dias 
no Instituto de Laticínios "Cândido Tostes", 
de 20 a 22 de março, onde foi recebido com 
toda a consideração que se deve a um grande 
técnico e grande amigo. 

Na oportunidade pronunciou uma palestra 
sobre a indústria de laticínios da Argentin:r, 
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visitou demoradamente todas as nossas insta
lações e foi entrevistado pelo Diário Mercan
til. 

No dia 21, à noite, foi lhe oferecido um 
churrasco na "Churrascaria José Weiss" quan
do estiveram presentes todos os professores que 
foram à Argentina em 1 947, com exceção do 
Dr. Dante Nardelli, já radicado em Belo Ho
rizonte. 

Em 1 962, voltou ao Brasil como ccnvida
do especial à l 3.a Semana do Laticinista, rea
lizada pelo Instituto de Laticínios "Cândido 
Tostes", no mês de julho, pronunciando nova 
conferência: "Estado de desenvolvimento da 
indústria leiteira na Argentina", publicada na 
Revista do ILCT, n.o 105.  

Em 1965, novamente convidado para os 
trabalhos da 1 6.a Semana do L�ticinista, re
tornou ao nosso país, também para visitar o 
Centro de Experimentação e Tecnologia de 
Alimentos do Instituto Agronômico de Campi' 
m:s, São Paulo. 

Sua viagem mais importante feita ao Bra
sil foi em 1970, por ocasião da 21 .a Semana 
do Laticinista, quando, além de prommciar 
nova conferência: "Síntese do Trabalho Ex
p:;:rimental na Cátedra de IndústrÍ3s Agríco
las de "Lecheria", na Universidade de La PIa· 
ta, durante o período 1960170, assistiu ao 
lançamento de seu livro "Indústria da Man
teiga" editado em português, pelo ILCT, e 
traduzido pelo Prof. Hobbes Albuquerque. 

O lançamento teve caráter festivo, com 
a presença do autor e de sua esposa, D. Nilda 
Mulvany. 

Presente estava o Exmo. Sr. Sôcretário de 
Estado da Agricultura, Dr. Vitor de Andrade 
Brito, representando, também, o Exmo. Sr. 
Governador Dr. Israel Pinheiro. 

O acontecimento verificou-se no encerra
mento da 21 .a Semima do Laticinista, tendo 
o Dr. Vitor de Andrade Brito, no fim do seu 
discurso laudatório, convidado Mulvany e suá 
esposa para, como hóspedes do Governo do 
Est2do de 'Minas Gerais, visitarem Ouro Pre
to, Belo Horizonte e Maquiné. 

A visita foi feita em companhia do Prof. 
Hobbes . Albuquerque, designado pelo Diretor 
Cid Maurício Stehling para essa última home
nagem ao ilustre professor da Univerõidade 
Nacional de La Plata e grande amigo do Ins
tituto. 

Em 1 976 Mulvany se aposentou, por mo
tivo de saúde, tendo isto influenciado, negati
vamente, sobre o seu estado geral. 

Possuidor de um "curriculum vitae" que 
abrangia, em 1 972, 26 páginas datilografa
das, em espaço um (l), não seria possível 
transcrevê-Io in totzl1lZ, pois ocuparia mais da 
metade da revista. Nele constatamos uma vi
da dedicada quase que exclusivamente à pro-

dução e industrialização do leite, além de ou
tros problemas ligados a este mesmo assunto. 

Não podemos, porém, deixar de mencio
nar alguns pontos de grande importância em 
sua carreira técnica: 

TÍTULOS 
Engenheiro-Agrônomo, pela Faculdade de 

Agronomia da Universidade de La Plata, Ar
gentina, em agosto de 1934. 

Professor de Ensino Secundário, Normal 
e Especial de Ciências Agrárias, pela Facul
dade de Humanidades e Ciências da Educa
ção da Universidade de La Plata, em março 
de 1934. 

Professor "honoris causa" de Indústrias 
Lácteas, pelo Instituto de Laticínios "Cândi
do Tostes", Juiz de Fora, Minas Gerais, Bra
sil, em 1 962. 

LIVROS PUBLICADOS 
"La Industria de la manteca". Tomo 20 

da Enciclopédia Agropecuária Argentina, 21 6 
pág. ilustrado. Editora "Sudam,:rlcana". Edi
ções em 1 942 e 1 947. 

Noções de Indústrias Agrícolas de "Leche
ria" (A indústria leiteira argentina e estudos 
sobre o leite de v2ca), 248 pág. ilust. Edita
do pelo Centro de Estudantes de Agronomia. 
Edições em 1965  e 1970 - La Plata, Argen
tina. I Tomo. 

Noções de Indústrias Agrícolas de "le
cheria" (Produção de leite e o abastecimento 
às populações e Estudo geral sobre sanea
mento do leite), 233 pág. ilust. Editado pelo 
Centro de Estudantes de Agronomia. Edições 
em 1 968 e 1971 .  Tomo lI. 

"Indústria da manteiga", em português, 
233 pág. em papel couchê, ricamente ilustra
do. Editado pelo Instituto de Laticínios " Cân
dido Tostes", 1970 - Tradução do Prof . 
Hobbes Albuquerque. Juiz de Fora, Minas 
Gerais, Brasil. 

Além do que foi mencionado, pod�mos 
citar. 

- Trinta e três (33) publicações técnicas 
e científicas. 

- Numerosos trabalhos realizados na 
Cátedra de Laticínios, sob sua orientação e 
dos professores adjuntos Ing. Julio C. Ocam
po, Ing. Isaac Benchetrit, Ing. Osvaldo Julio 
L. Páez, Chefe de trabalhos práticos, Ing. 
Mario López Lozano e Ing. Nicolás C .  Z .  
Sanchez, ajudantes e chefes d e  trabalhos prá
ticos. 

Setenta e quatro trabalhos de divul-
gação. 

Mais de cem (100) informes técnicos, 
projetos, noções em congressos, conferências, 
assessoramento técnico, comissões especiais e 
traduções. 

Como professor, Mulvany pode ter sido 
considerado um homem realizado, pois foi 
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professor primário, secundário, de ensin:J es
pecializado e de ensino superior, lecionando, 
sempre, assuntos ligados à indústria agr:Jpe
cuária. 

Lembremos, apenas, sua trajetória na Fa
culdade de Agronomia da Universidade de 
La Plata, onde, de 1 9 3 1  até aposentar-se em 
1 976, subiu todos os degraus até ntin� a 
Cátedra de Indústrias Agrícolas de "Lech:ria" 
como Professor-Titular, com d�dic:ção exclu
siva. 

Não cabe apreciar toda a obra desse ex
trzordinário técnico que a Argentina perde;}, 
este flno, nesta crônica qu� se destinava, a 
princípio, mais a evocar a figura humrna e 
amiga de Mulv::ny e o seu relacionament1 

TREINAMENTO BÁSICO 
OBJETIVO: 

Preparar e :;perfeiçoar o funcionário p:!
ra assumir o cargo de supervisão, bem 
como o desenvolvimento dos que já tra
balham nesta importante função, infor
mando-lhes sobre os problemas de Trei
namento, Produção, Segurança e Pesso
al, mostrando-lhe3 2S pcssíveis soluções. 

PROGRAMA : 
1 .  Características d'l bom Superior -
2 .  Como preservar os interesses da Ad
ministração - 3 .  Como conseguir co
operação e CJrreta transmissão de or
dens - 4 .  As ferramentas da Admi
nistração - 5 .  Como reduzir as au
sências ao serviço e os acidentes -
6 .  Atribuição de autoridade - 7 .  Trei
namento: Fases do Plan,jamento do Tra
balho - 8 .  Distribuição do Tempo do 
Supervisor - 9 .  Iniciação do Novo Em
prego - 1 0 .  Problemas que o método 
de instrução ajuda a resolver - 1 1 .  Co
mo instruir - 1 2 .  Valores da Análise 
do Trabalho - 1 3 . Método dl1s Quatro 
Partes de Análise de um Problema -
14. Como conseguir opiniões - 1 5 . Veí
culos de Comunicação na Empr�sa -
1 6 . Análise de Queb.:as e Reclamações 
- 1 7 .  Avaliação do Desempenho. 

APRESENTADOR: 

JOSÉ MARIA BRAZ PEREIRA 

FORMAÇÃO: Administrador de Empresa 
(UNA) 

ESPECIALIZAÇÃO: Administração de Recur
sos Humanos (FGV-RIO) 

com o Instituto de Laticínios "Cândido Tos
t:s", que ele admirava e prestigiava. 

Agora o velho guerreiro está morto, des
cansando das batalhas de mais de meio sé
culo pelo ensino e pela técnica laticin!sta, 
paixão de toda a sua vida. 

Mzntivemos uma cJrrespondência cuja 
solução de continuidade só foi quebrada pela 
sua morte ! Mas d�sejamos que a grande e 
velha nmizade que sempre tivemos pcr Nilda 
e Mulvany continue com a esposa e seus fa
miliares. Estas linhas de saudades refle�em, 
também, o pensamento de Dante Nardelli, 
Osmar Leitão, Vicentino Masini, Eolo de Sou
za e outros amigos que ele deixou no Institu
to de Lzticínios "Cândido Testes". 

DE SUPERVISÃO T.W.I. 
ATIVIDADES: Professor de Organização e 

Normas Consultor de Empresas. 

PARTICIPANTES: 
Técnicos, Gerentes, Supervisores que 
atuzm na área de laticínios. 

RECURSOS: 
Quadro-negro 
Apostila 

MÉTODO: 
K""positivo 
Simulação de casos 
Dinâmica d� Grupo 

Ao final, os p:rticipantes fazem avalizção do 
curso. 

PERíODO: 25 a 27/09/198l.  
HORÁRIO: 08:00 às 12:00 H. 

14:00 às 1 8:00 H. 

N.o DE VAGAS: 30 
PROMOÇÃO: Associação dos ex-alunos do 

Instituto de Laticínios Cândido Tostes -
Serviço Nacional de Aprendizagem Co
môrcbl. 

TAtU DE INSCRIÇÃO: Cr$ 2.000,00 
através de cheque nominal à Associação. 

TAXA DE HOSPEDAGEM: para os partici
pantes que desejarem hospedar-se . "!l�s 
dependências do DTA/ILCT, a diana 
completa será de Cr$ 400,00. 

INFORMAÇÕES E INSCRIçõES: 
Associação dos ex-alunos do ILCT. 
Rua Tenente Freitas, 1 1 6 
36.100 - Juiz de Fora - MG. 
TeI.: (032) 212-2655 - Telex: 322101.  
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PROGRAMA LATINO AMERICANO DE GRADUADOS EM 
INDÚSTRIAS LÁCTEAS 

1 .  ANTECEDENTES E JUSTIFICATI\T AS 
1 . 1 Expansão da Indústria Leiteira na Amé

rica Latina 

Segundo um relatório da FAO (*), as prin
cipais características de produção e industria
lização do leite na América Latina podem wr 
assim resumidas: 
a) A produção de leite na Região aumentou 

de 1 9  milhões de toneladas métricas em 
1 961-1965, para 3 1  milhões de toneladas 
em 1 976, isto é, aumentou perb de 50% . 
As projeções disponíveis determinam que 
a produção será 98% superior no ano de 
1 990 em relação a 1 970: 

b) Estima-se que entre 1970 e 1 990, a de
manda de infra-estrutura de processamento 
aumentará em 1 50% . As principais causas 
que originaram esta maior demanda de in
fra-estrutura de processamento e, conse· 
qüentemente, de . pessoal treinado, são: 

maior produção de leite 
maior proporção de leite produzido des
tinado à industrialização 
importância crescente do l;i�e e pro
dutos lácteos como fontes de calorias ê 
proteínas na alimentação 
mudança de hábitos de consumo, de 
cereais para carne e leite, na medida 
em que sobe o gasto do consumo priva
do. 

1 . 2 .  Necessidade de Educação e Capacitaçáo 
Leiteira nll América Latin!!. 

Este acelerado desenvolvimento da in
dustrialização do leite em diversos países da 
Região não foi antecipado nem acompanhad:J 
por um desenvolvimento Simil2I dos recursos 
humanos necessários para conduzir tal desen
volvimento de forma eficiente e para adap
tar-se à velocidade das transformações tecDn
lógicas. 

Com efeito, estão sendo construídas no
vas fábricas, ampliam-se e modernizam-se as já existentes e se renovam os processos e equipamentos, freqüentemente na base de impor
tações de elevado custo e de . um avançado 
grau de sofisticação. 

O resultado é uma demanda urgente de p�ss?al qualificado em todos os níveis da piram;de o�upacional. De acordo com uma estimativa
. 

da FAO, (FAO, RDDTT, 1 979) as necessl��des totais de capacitação p2ra 1985, m:
. 

RegIao, agrupada por funções, são as s:!gumtes : 

Processamento e laboratório . . . .  26 . 500 
Distribuição e manutencão . . . .  9 . 200 
Centros de coleta . . . . .  .- . . . . . .  42 . 400 

Cabe destacar que a primeira cifra in-clui uma demanda ao redor de 1 . 300 gradU1!dos universitários e 2 .  600 diplomados especializados em processamento e controle d� qualidade. 

1 . 3 .  A 1lecessidads de coopa.7çáo entre p:zí
ses em Programas de educação e capa
citação leiteira. 

Com a finalidade de fechar a brecha cada vez maior entre a expansão da indústria leiteira e a disponibilidade de pessoal qualificado, foi proposto recentemente (**) estabelecer uma rede de cooperação técnica (CTPD) entre diferentes instituições e programas de educação e capacitação em laticínios da região. Existe um primeiro grupo de instituições leiteiras na Região; que manifestou seu in teress"! imediato em obter beneficios comuns através de programas específicos de cooperação. Com tal finalidade foi recomendado especializar cada instituição em determinados tipos 
de cursos ou programas, a fim de alcan
çar um incremento siguificativo tanto na va
r2;d�de como na qualidade dos cursos disponlvelS. 

Em conseqüência, este PROGRAMA LATINO-AiVIERICANO DE GRADUADOS EM INDúSTlUAS LÁCTEAS representará uma 
contribuição siguificativa aos propósitos de 
cooperação assinalados. 

Por sua vez, o programa proposto é coin
cidente com os objetivos definidos pela FAO 
para seu programa de capacitação em laticí
nios, e que são: 

(*) COVACEVICH, H. Perspectivas para o desenvolvimento leiteiro na América Latina . Guia para estimar necessidades de capacitação RDDTT (1 978). 
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a) Cooperar com os países-membros da 
FAO em alcançar um maior gra� de. auto s�= ficiência em suas atividades naCIOnaIS de c 
pacitação em laticínios, e 

• 

, 
. b) estimular a cooperaçao tecmca entre 

países em desenvolvimento (CTDP). 

:L um programa de pós-gra-1 . 4 .  Valltagens u" 
dIlação. 

Tal como se indica no ponto 1 . 2.' a ��-
R .

• de profisSionais unlVersIta�anda na
. .e�d�; na indústria de laticínios, nos especIaliz 

d 1 300 p::ssoas pafoi estimado em cerca e . 
ra 1985 .  

d '  a deci-Entre as razões que etermmaram 
d ama de pÓs-gra ua-são de oferecer um progr 

d ·  de tal ão como contribuição para a re uçao . �emanda, podem ser mencionadas as segum-
tes: 

) Um programa de pós-graduação facili-a 
fi " d diferente forma-ta o acesso a pro SSlOna15 e . d ta-, d . em e favorece a a ap ção e paIse� e ong 

' ultidisciplinária e às ção destes a natureza m 
" d 1 indúsualificacões específicas eXIgI as pe a 

�'a roC"essadora de leite. I � Na atualidade não se oferece� ?rogra-
mas similares para graduados na Amenca La-
tina�

) Um programa de graduados reúne 
f�t

e-, .  ara originar um e eI o lhores caractensticas p 
os esfor-multiplicador permanente . s0t:re outr 
laticínios cos de educação e capacItaçao em 

dentro da Região. 
d d) Os profissionais que regressam . e um 

de graduados adquirem· maIOr proprograma 
' d I ' , . -

priedade para fortalecer centros e ,,�cle110; 
existentes em outros países e para esta e ce 
centros novOs. 
2 OBJETIVOS: 

. . 1 d 
. 

a) Define-se como objetivo prlUclpa o 
ro ama oferecer a estudantes gradu�d?s, p gr . 'tes de diferentes países da Amenca provenIen 

d 1 ti' s de L tino uma ampla gama e a tema va 
'A 

a a, 
_ ,  de C"en-formação e especializaçao nas areas

. 
' 

. d LeI'te Tecnoloma e Engenhana, Eco' Clas o , o' . d ifi . e Administração, orgamza- a espec -��::��te para as necessidades de profes3ores 
d

e 
instrutores em laticínios e das funçoes 

.
e 

gestão técnica e administrativa de estabeleCI-
mentos de laticínios. 

b) Adicionalmente, o programa oferec·� 
oportunidade a profissionais que se . encon
tr desempenhando funções executivas em 
ind�strias de laticínios e servi�os afins, ta::to 
d Chile como de outros panes da Reglao, 
d� participar naquelas matéri&5, períodos le-

tivos ou Módulos do programa, que sejam de 
seu particular interesse. 

c) Igualmente, espera-se que .este progra-
ma dado seu caráter latino-amencano e se;x efeito multiplicador, represente uma cono;.l
buicão significativa aos esforços d� e�uc.a�ao 
e c�pacitação leiteira de diversas. mstituiç�es 
e países da Região, podendo catalIZar e apOla: 
o estabelecimento de outros programas de co 
operação. 

3 .  REQUISITOS pARA INGRESSO: 
Para ser admitido como aluno d� progra-

'd gumte- re-ma, deverão ser cumpn os os se o 

quisitos: 
dA . título a) Possuir um grau aca emIco o� 

profissional universitário, ou Sf::U et��val.ente, 
em alguns dos seguintes campos: .IencIas e 
T olol!Ía de Alimentos, Engenhana, Agroecn o 

• , • 
outros camnomia, Medicina Vetermana, ou 

pos afins. A ' (p '  1'0 b) Dispor de respaldo
. 

eCOn?UllCO �op� 
ou de alguma organizaçao pnvad�, publ:ca 
ou internacional) suficiente e estavel, para 
cobrir os gastos de estadia

. 
e estudo: _ 

c) Aprovar os requisIto� de. mgres,o da 
E 1 de Graduados da UnIversIdade Austral 
d�c�hne assim como os procedimentos espe
cíficos de seleção do programa. 

4 .  ESTRUTURA: 

o prO!rrama apresenta uma estrutura fle
xível que °oferece a oportunidade a c3da p�r-. . '  de escolher a melhor alternativa ti:��a�!: formação individual, de acordo com ��a disponibilidade de tempo, com sua for-

• . . , 1 com as matérias de seu par-maçao mICIa , 
'd de de sua ticular interesse e com as neceSSI a s 

futura responsabilidade de trabalho. , Por tal razão, o programa oferec�ra uma A . de três módulos spmestraIS, com sequencIa i -matérias organizadas, de ac?r ? .
coa a� d�e

_ cessidades das três areas prmCIpaIS a m us 
tria de laticínios. 
MóDULO I :  CIÊNCIAS DO LEITE (Iní

cio em 1 .° de setembro de 
1 982) 

MóDULO lI ' TECNOLOGIA E ENGE. 
NHARIA DE LATICíNIOS 
(Início no 2.° semestre de 
1982 

MÓDULO III : ECONOMIA E ADMINIS
TRAÇÃO DE ESTABELECI
MENTOS DE LATICÍNIOS 
(Início no 1 .0 semestre de 
1983). 

(* *)Seminário FIL/FAO, Educação em Lati cínios, Roma, Junho, 1980. 
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Em consequência, cada módulo tem seu objetivo educacional e perfil profissional próprios, representando uma unidade formativa independente. 
A duração de cada módulo será equivalente a um semestre acadêmico. Todavia, as matérias de cada módulo serão distribuídas e ministradas em dois períodos letivos sucessivos. Esta modalidade favorece a participação em períodos mais breves e intensivos, tanto de alunos interessados em determinadas matérias como de docentes do progr:rma e de professores hóspedes. 
Foi preparado um cronogram3 que assinala as datas de início e término das principais atividades previstas no programa. 
Foi igualmente organizado um quadro onde se identificam as matérias programadas para cada um dos Módulos (seus respectivos período letivos), assinalando-se igualment� as 

horas de instrução teórica e prática e o correspondente número de créditos. O programa considera ainda nos Módulos II e III uma matéria especial sobre "Métodos de docência e capacitação sistemática", especialmente organizada para aqUliles estudantes que, no futuro, cumprirão funções de ensino. Igualmente, cabe destacar que, junto a cada Módulo, o programa oferece uma prática industrial supervisionada, orientada aos objetivos formativos específicos de cada Módulo. Cada um destes períodos de treinamento prático numa indústria terá um mês de duração (alternativamente antes ou depois dos períodos letivos do correspondente Módulo) e sua aprovação conferirá três créditos acadêmicos. 
Salvo exceções devidamente qualificadas, o número mínimo, para a realização de todas 8S matérias oferecidas pelo programa, será de cinco alunos. 

V.O CURSO DE QUEIJO DE LEITE DE CABRA 
A EP AMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gnais, através do seu Departamento de Tecnologia de AlimentoslInstituto de Laticínios Cândido Tostes, em colabon:ção com a CAPRILEITE - Associação dos Criadores de Cabras Leiteiras, promoveu nas dependências do DTA/ILCT, no período de 29 a 3 1  de maio do corrente ano, o "V Curso de Queijo de Leite de Cabra". Ao evento compareceram 53 participantes de vários Estados da federação, cujos nomes abaixo transcrevemos : 

Gessy Drumond Araújo 
Clea Dalva Pena VeIos o 
James Ben EIkis 
Dinu Otav Manole 
Ilma Sarzedas Manole 
Arnaldo Guerra Cabra:! 
Guilherme Coelho Filho 
Maria Cecília Braga de Arruda 
Lincoln José Veloso 
Sirlene Luiza Pereira 
Helga Iracema Schulten 
Adolfo Borboni 
Claudinier Aguiar Pereira 
José Antunes Vilaça 
José Viana de Assis 
Carlos Afonso Diniz 
Lilian Nogueira Sanches 
Neusa da Consolação Carvalho Théa Mirian Medeiros Machado Vanda Maria de Souza 
Lanning Elwis 
Enzo Hermenegildo Delda Maggion Orlandi Orlando José Melo Vieira 

Lucilia Apparecida Vasconcellos Orlandi Carlos Rocha Ribeiro da Silva Carlos Augusto Trindade Heloisa Helena :Machado Trindade Fernando Fernandes Cidade Hélio Reis Cidade 
Antonio Fernando Ribeiro da Silva Aristóteles Domicio Bethonico Oswaldo Casella Filho Gil Vicente de Azevedo Sodré Francisco José Rausch Frederico José Rausch Antonio José de Lima Paulo Guedes de Carvalho Lincoln Kozlo,,;ski 
Nelson de Oliveira Netto Wilson Torres 
Marlene Campos Mendes Brusehti Geni Maria Pereira Campos Joel Torres 
Ismar Cardona Machado Claudia Alonso 
Hanshorst Oscar Katterfeldt Ione Nei Moreira de Andrade Karla Terezinha Moreira GolIner Carlos Eduardo Guimarães Vieira Meiry Aparecida Silva Marcelo Costa de Oliveira Jairo Queiroz Pacheco Pedro Augusto Fioravante 

O corpo docente foi constituído pelos seguintes professores : 
Sebastião Duarte Alvares Vieira (Coordenador) Alberto Valentim Munck Braz dos Santos Neves 
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S:rgio Casadini Vilela 
Heloiza Maria de Souza 

Foi desenvolvida a seguinte programação: 
Dia 29/05/81 - 6.a Feira 
Horário: 

08:00 às 08:50 hs. - Identificação dos par
ticipantes 

D9:00 às 09:50 hs. - Abertura do Curso 
1 0:00 às 10:30 hs. - Composi.;ão físico-

química do leito de cabra 
10 :35  às 1 1 :00 hs. - Principais tip03 de 

queijos de cabra 
1 1 : 10  às 12:00 hs. - Tratamento térmico 

do leite para a fabricação de queijos 
1 2:00 às 1 3:30 hs. - Almoço 
14:00 às 1 8:00 hs. - Princípios fundamen

tais da fabricação de queijo - Preparo 
do leite - Coagulação - Desscragem 
- Maturação e Embalagens 

20:00 às 21 :00 hs. - Horário reservado à 
CAPRILEITE. 
Dia 3 0/05/8 1 - Sábado 
Horário: 

08:00 às 09:00 hs. - Mofos e Culturas 
Láticas - Manutenção e I!l0do de em
prego. 

09: 1 5  às 1 1 :30 hs. - Técnicas dos diferen' 
tes tipos de queijos 

1 2:00 às 13 :30 hs. - Almoço 
1 3 :45 às 1 8:00 hs. - Aula prática de fa

bricação de queijo 
20:00 às 21 :00 . hs. - Horário reservado à 

CAPRILEITE. 
Dia 3 1/05/81 - Domingo 
Horário: 

08:00 às 09:00 hs. - Pulverização dos Quei
jos 

09:00 às 10:00 hs. - Esquema geral de 
uma usina de fabricação de queijo de 
cabra 

10 : 15  às 1 1 :30 hs. - Entrega dos c·:rtifi
cados aos participantes 

1 1 :30 às 1 2:00 hs. - Degustação de deri
vados do leite de cabra 

Durante o curso foram elaborados os quei' 
jos tipo CHABICHOU, CROTTIN e FRES
CAIS. 

Na sexta-feira à noite no horário reserva
do à CAPRILEITE, os caprino cultores deba
teram problemas relativos à caprino cultura, 
tais como: 

- Manejo de cabras ; 
- Registro genealógico; 
- Importação de reprodutores; 
- Registros de fábricas junto ao Ministé-

rio da Agricultura; 
- Sistemas de financiamentos à caprino

cultura, etc. 
No domingo, após a entrega dos certifica

dos aos cursistas, foi oferecida uma degust:l
ção de produtos de leite de cabra (queijos, 
leite fermentado, doce de leite, etc.), o que 
veio coroar de pleno êxito mais um empreen
din:tento da Caprinocultura Leiteira. 

PRODUTOS 

MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 
Divisão Klenzade 

Nova linha especial izada na l impeza e sanitização 
de laticínios. 

Para uso em pasteurizadores, tanques de estocagem, 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

Rua Figueira de Melo, 237-A - Tel. 254-4036 - Rio - GB 

Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - fel. 211-3417 - Juiz de Fora - MG 

Westfalia 
Experiência e "know-how" 

""" 

de tres geraçoes 

Fabricando centrífugas, 
separadoras, decantadoras e filtros 
de escovas rotativas há mais de 80 
anos, a Westfalia reúne 
experiência e "know-how" d� t�es 
gerações, que a tornam �sp�cIahsta 
na: construção destas maqumas. 

Considerando que,  cada vez mais, a 
técnica de processos exige máquinas 
que se ajustem aos fatores . 
simplicidade', rapidez e ec�m�)I:rl1a, a 
Westfalia orientou sua cnatlVldade 
em função dessas necessidades. 

Para tanto, visando sempre um 
maior aperfeiçoamento técnico, a 
Westfalia está à sua disposição, 
propondo-lhe alternativas, já na 
primeira fase de seu planejamento. 

Reunir a experiênciá 
Westfalia e o sólido 
conhecimento técnico e 
profissional de seus 
colaboradores é garantir a 
solução de seus problemas. 
Consulte-nos. 

Desnatadeira Padron izadora 
MTA 50-0 1 -026 

VI ESTFALIA 
SE PAR ATO R 

WESTFALIA SEPARATOR DO. BRASIL 
I N DÚSTRIA E COMÉRCIO DE CENTRíFUGAS LTDA. 
Caixa postal 975 - CEP 1 3. 1 00 - CAMPINAS - SP - PABX: 42-1.55.5 

o aJ 
� ,rl 
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A partir de agora você pode implantar sua . . . . . 
. Na embalagem Tetra Brik, o leite, submetido ao pro(�es5;(j� ... , .. , .... -:.-:. 
puro; sem aditivos nem conservantes; · 
Assim, pode ser distribuído sem refrigeração, em 
quinzenais ou mensais, abrindo novos mercados, . novos consumidores. . 
Outra coisa importante na embalagem Tetra Brik: com o leite fico melhor protegido, mais 
bonito, com aparência mais higiênica e ainda por cima se destaca mais no balcão ou nas . 
prateleiras. 

. 

Ponha o seu leite pra rodar. Chame a Tetra Pak. Está na hora de o Brasil inteiro conhecer o seu leite. 

Tetra Pak '� 
* Ultra High Temperature é o processo de esterilizayão à temperatura de 1 45°C, por 3 segundos, que 

conserva inalterado o valor nutritivo e as caractensticas originais do leite. . 

-- -,? 

1 
... -.J 
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