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DESDE A MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 
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Apar lho de placas Inoxidáveis 

AlFA-'_� VAL. Pasteuriza e res· 

fria le:te em ambiente fe(ha

do e a diversas temperaturas. 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos-lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

Distribuidores: 

elA. FABIO BASTOS 
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Dia rio da I V Sem a n a d o L a c t i c i n i s t a 

De 13 a 20 de julho realizou-se na Esco
la de Lacticinios " Cândido Tostes" a IV 
Semana do Lacticinista, certame que vem 
consolidando seu prestigio entre os indus
triais de lacticinios e técnicos na especiali
dade. 

Segunda-feira - dia 13 

Às oito horas, na Capela de Santa Tere
zinha, o Padre Wilson Vale da Costa cele- ' 
tlrou missa votiva, à qual estiveram pre
sentes numerosas pessôas ligadas à FELCT 
e à indutria de Lacticinios. 

Ãs nove horas, no Salão de Festas da 
Escola, efetuou-se a sessão solene de ins
talação. A mesa foi presidida pelo Dl'. Se
bastião Sena Ferreira de Andrade, diretor 
da FELCT, .sendo convidados a constitui-la 
os srs. Dr. Homero Correia Barbosa, re
presentante da Divisão de Inspeção . de Pro 
dutos de Origem Animal, do Mmistério da 
Agricultura, na cidade; Padre Wilson Valp. 
da Costa, Dr. Antônio Gonçalves de Ma
tos, presidente do Sindicato dos Lacticinis
tas do Estado de Minas Gerais; Sr. J aim (" 
Mota Nelson, representante do Secretário da 
Agricultura, Sr . Otto Frensel, do Boletim 
do Leite e Sociedade Nacional de Agricul
tura, Dl'. Frode Madsen, representante cü� 
F.scola Superior de Medicina Veterinária da 
Universidade Rural do Estado de Minas Ge
rais e D. Aurea Nardelli, diretora do Curso 
Rural de Férias, funcionando na FELCT. 

No decorrer dos trabalhos, fizeram-se ou
vir q Dl'. �-º-ª§tião �ella_ F€).r:@11.:rL.çLe_ Andra
de, .br. Frode Madsen (discurso publicado 
em outro local desta revista), Dr. Antonio 
Gonçalves de Matos, Sr. Otto Frensel (dis-: 
curso pUblicadO em Íocal cm'ei�ente, nesta 
mesma revista), a professora Aurea Nardel
li e o Dr. Homero Barbosa. 

Os participantes da Semana percorreram 
depois as instalaçôes da Escola de Lactici
nios " Cândido Tostes" visitando ainda os 
"stands" montados por diversas firmas 
lacticinistas, destacando-se o da firma 
COMPANHIA FABIO BASTOS COMÉR
CIO E INDÚSTRIA. 

Terça-feira, dia 14 

O certame atingiu o seu auge com a P9,
lestra do Dl'. Romulo Joviano, presidente 
dr.. Comissão Nacional da Produção L�itei· 
ra, assistida por. mais de duzentas (200) 
pessôas, inclusive o Dr. Nilo Garcia Carnei-

ro, Diretor da- DIPOA e cerca de trinta (30) 
técnicos (Veterinários, inspetores, labora
toristas, práticos rurais e auxiliares), fun
cionários da citada Divisão. 

Ainda no mesmo dia palestras reàlizadas 
Relo Dl'. J. J. Carneiro Filho, Sr. otto Fren
.seI <publicada noutro local do' FELCTIA
NO) e José l<'urtado Pereira (publicada 
mais adiãilte) ,- êste, Técnico da FELCT, 
além de debates sôbre temas espedalizados, 
estiveram na ordem do dia. 

Quarta-feira, dia 15 

Pela manhã os " congressistas" fizeram 
uma excursão à Usina de Beneficiamento 
de Leite de Retiro e à Fazenda da Flores
ta. De tarde, o Dl'. J. J. Carneiro Filho, 
Inspetor Chefe da L R. da DIPOA, em Belo 
Horizonte, fêz nqyª--p.t>,lestra sôbm __ �lVLal1-

_ teiga e Margarina". 

Quinta-feira, dia 16 

Pela manhã foram ministradas aulas 
práticas aos lacticinistas interessados, pelos 
técnicos da Escola de Lacticinios "Cândido 

"Stand" da Cia. Fabio Bastos 
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Tostes". De tarde visitaram a Fábrica de 
Leite em PÓ da firma . Lacticinios Estrela 
Branca, S. A., situada à Avenida dos 
,Andradas. 

Sexta-feira e Sábado, dias 17 e 18 
Os industriais presentes tiveram oportu

nidade de assistir a novas aulas práticas 
sôbre fabricação de queijo, manteiga, fer
:nento lactico, etc. A firma Máquinas Jun
queira Ltda. fêz uma demonstração, bastan
te apreciada, com uma das máquinas "Jun
queira" de picotar forragem . 

A " Semana" foi altamente prestigiada 
pelo Ministério da Agricultura, através de 
sua Divisão de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (DIPOA) , achando-se pre
se.ntes não só o Diretor de Divisão, Dl'. 
NIlo Garcia Carneiro, como os Inspetores 
Chefes das Inspetorias Regionais de Belo 
Horizonte, Curitiba e Distrito Federal. 

A palestra proferida pelo Dl'. Rômu!o Jo
viano será publicada no próximo número 
do FELCTIANO. 

Visita à Fábrica de Leite em pó Estrêla 

Branca S. A. 

Participantes da IV Semana do Lacticinista 
1 3 a 18 

ltlinistério da Agricultu ra: 

1. Dl'. Nilo· Garcia Carneiro - DIPOA 
2. Dl'. Argemiro de Oliveira - DNPA 
3. Dl'. Rômulo Joviano - CNPL 
4. Dl'. Taylor Ribeiro de Melo - SEA V 

5. Dr. Rogerio Maranhão - DIPOA 

6. Dl'. Enos Vital Brasil - DIPOA 

7. Dr. Mario Xavier - DIPOA 
8. Dr. .t. J. Carneiro Filh-o - DIPOA 
9. Dl'. Homero Duarte Barbos� - DIPOA 

10. Dr. Francisco Cardoso. J u n i  o r 

DIPOA 
11. Sr. Otto Frensel - Diretor do Boletim 

do' Leite 
12. Dl'. Paulo Wanderley - DIPOA 
13. Dr. João Valença Leite - DIPOA 
14. Dl'. Augusto Silvestre S c h a r r a 

DIPOA 

15. Dl'. José Barbosa da Cunha - DIPOA 

16. Dr. Sampaio Fernandes - DIPOA 

17. Dra. Luiza Filippi - DIPOA 

dejuJho 
18. Dl'. Silvio Ferreira Santos 

- Itanhandú 
19. Dl'. Ruy Brandão - DIPOA 
20. Dr. Hugo de Aquino Vaz 

- Barbacena 

DIPOA 

DIPOA 

21. Dl'. Pierro Pietro Donato DIPOA 
22. Antonio Herbert Bastos Barros 

Itaperuna 
23. Dr. Gustavo Pinheiro Pita - Zoopato

logista - Nilopolis 
24. Dl'. Antonio Rodrigues de Freitas Ju

nior - DIPOA - Rio de Janeiro 
25. Dra. DiI.la Brasil Barbosa - Zoopato

logista (DIPOA) 
26. Manoel Rodrigues Lages - Técnico em 

Lacticinios - DIPOA 
27. Dr. João Garcia Bastos - DIPOA 

Rio de Janeiro 
28. Ester Schnabl Zoopatologista 

(DIPOA) - Rio 
29. Ary Tavares - Funcionário da DIPOA 
30. Dr. SebastiãO! João Gouveia Melo 

Zoopatologista 
3]. Dr. Octacilio Tavares de Oliveira 

Zoopatologista - DIPOA 
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Técnicos em Lacticinios --- Ex-aJunos 
.. 

da FELCT: 

1. Joacyr Rodrigues Lima 

2. Jesus Jacy de Andra�e 

3. Walter Rente Braz 

4. Mario Ferreira; da Costa 

Secretaria da Agricultura do Estado de 
Minas Gerais 

Frode Madsen - Prof. de Tecno
logia e Inspeção do leite e deri
vados. 

2. Dl'. Flávio Gomes 
Biologica. 

3. 
'
Jaime Mota. Nelson 

Prof. de Quimica 

4. Dl'. José Vieira de Aguiar 

Universidad.e de São Paulo: 
1. Dl'. Pascoal Mucciolo Prof. de 

Tecnologia e Inspeção de Produtos 
de Origem Animal 

Industriais de Lacticinios: 

1. Dr. Antonio Gonçalves de Matos 

Presidente do Sindicato da Ind. de 
Lact. e Produtos Derivados, no Es
tado de Minas. (Soares Nogueira, 
S. A. - Divinópolis). 

2. Julio Coutinho de Melo Franco 
C. C. P. L. de Belo Horizonte 

3. Dl'. Cesare Giusti - Comp. Brasileira 
de Lacticinios - Polenghi 

4. Antonio Salgado - Lacticinios Figui
nha Ltda. - OliveiI�a 

5.\ Almir Massiere - Sindicato da Indús
tria de Lacticinios do Est. de Minas 

6. ;Luiz VailIamarim - Lacticinios Cam
panha - Campanha 

7. Karl Albert Hansen - Nielsen & Cia . 
- Faria Lemos 

8. José Bernardino de Morais - Lactici
nios Itaguarina - Itaguara 

9. José Rosa de Assunção - Coop. Agro
Pecuária de Mercês, Ltda. 
Manoel Guilherme Dornig 

Gerardo Moreira - Moreira e Cia. 
Lt,da. - Rio NQMO 

Genesio Alvarenga, Duarte 

Manoel Gomes - E. Marinho S. A. 
José Patrocinio Rangel Santos 

Müzar Bravo 

Antonio Fernandes - Cia. Fabio Bastos 

17. Gilberto Kohler Corrêa - Fazenda sto. 

Antonio 
18. Adilson Campos - Barbacena 
19. Helge Malm - Industrial e Comerciante 
20 . Pedro Leite de Oliveira - Coop. dos 

Prod. de Leite de Bemfica 
21. Jair Toledo de Paiva - Coop. dos Prod. 

de Leite de paiva 
22. José Esteves de Oliveira - C00P· de 

Oliveira Fortes 
23. Jurandir Pimentel - Pinheiral - Es

tado do Rio 
24; :Nilo Jacques - Coop. Agro-Pecuária de 

Lima Duarte 
25. João Vieira Tavares 

26. Antonio Dutra Novais - Coop. Agro
Pecuária' de Rio das Flores 

27. PeroBa Salgado Usina Santa Cruz 
- Ubá 

2H. FeUdo Antonio Ubã 

29. Ozório Rodrigues de A n d r a d e 
Divino de Ubá 

30. Mussolini Perolla - Piranga 
31. Alfredo de Souza Lemos - Coop. dos 

Prod. de Leite de Pentagua 

32; José Augusto de Araujo - Presidente 
da CCPL. 

33. José Vieira Tavares 

34. Ernesto de Oliveira Duboc 

35. Osvaldo de Oliveira Tavares 

36. Análio Moreira - Coop. de Lima Duarte 
37. Antonio Augusto de Araujo 

38. José Lemgruber 

39. João Geraldo Frerichs 

Fábrica de Leite em pó Estrêla 
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40. J ():sé Cândido Moreira 
Bemfica 

41. José Custódio Pinto 

Coop. de 

42. Augusto Martins Rossi - ' Coop. de 
,Prod. de Leite de Argirita 

Professores e Técnicos da FELCT: 

1. Dl'. Vicentino de Freitas Masini 
Prof. de Microbiologia 

2. Dl'. Hobbes Albuquerque. Professor 
de Tecnologia 

3. Jonas Pereira Bomtempo Professor 
de Quimica 

4:. Osmar Fernandes Leitão - Professor 
de Mecânica 

5. Carlos Alberto Lott - Prof. de Tecol1o .. 
logia de Fab. de Manteiga 

6. Dl'. Mario Assis de Lucena - Prof. 
Zootecnia 

7. Cid lVIauricio Stehling- - Professor 
Desenho 

8. Benedito Nog-ueira - Técnico da F. E. 
L. C. T. e Professor Assistente 

9. JUoisio de Aquino Andrade 
em Lacticinios 

Técnico 

10. Sinésiõ de Queiroz Silva - Professor en- . 
carregado dos estágios 

11. Joaquim Rosa Soares - Técnico em 
Lacticinios 

12. Luiz da Silva Santiag-o - Professor as
sistente 

13. José Furtado PereirJt - Professor 
sistente 

a,s-

14. Hélio Pereira - Técnico 
nios. 

em Lactici-. 

Discurso ,pronunciado pelo Dr. Frode Madsen Prof de T I ' 
I - d' L!" D '  

I • ecno ogIa 
e nspeçao e elC� e �nvadosJ n� Escola Superior de Veterinária 

da UnIversldade Rural de Minas Gerais. 
A E. S. V. da U. R. E. M. G., por ordem 

de seu diretor, houve por bem fazer-se re
'


pre�entar na 4. [\ Semana do Lacticinista, 01'
gamzada pela F. E. L. C. T. Para esta re
presentação, ' destacou dois de seus profes,. 
sores aqui presentes. 

. A E.
, 

�. V. do Estado deseja. por nosso 
mtermedlO, estar atenta a esta grande rea-
liz:1Ç.ã� . para colaborar, na medida de suas 
possIbIlIdades, com tôdas as medidas que 

Fábrica de Leite em pó Estrêla 
Branca 

poss.a�. beneficiar a exploração de leite e 
lactICmlOs em Minas Gerais. 

. Não 1:0S esquecemos jamais da importân-' 
Cla ?a

, 
mdústria de lacticinios na economia 

br�sl�ell'a, e, particularmente, na economia 
mmelra. 

A Pl'Odl!ção de leite e lacticinios de Mi-
nas �eraIs é maior que tõda a produção 
extratlva mineral do país. 

48 
49 
50 

Ext. mino 
634 milhões 
77 2 milhões 
78 6 milhões 

leite e lact. 
7 33 milhões 
8 60 milhões 
991 milhões 

Leite e lacticinios do Brasil se apresentam 
e:n nossas estatísticas com maior total que 
toda a nossa produção extrativa vegetal. 

48 
49 
50 

Ext. veg. leite e lact. 
1 . 243 milhões 
1 1 98 milhões 
1 .61 3 milhões 

1 . 247 milhões 
1 . 5 31 milhões 
1 .7 22 milhões 

l1a� pro��ção de leite e lacticinios em Mi-

101' d
Gel

l
�s perfaz aproximadamente o va-

t.. 
e I

, 
do total das 21 principais cul

UI as agl'lcolas. 
. Minas Gerais tem um rebanho bovino es

tImado em 11 . 7 70 mil cabeças de gado de 
corte e de leite. 

Leite e lacticinios de Minas chegam a ser 
quasi 3 vêzes maiores que o total dó 
colocado. 

Só a produção de manteiga de Miúas, é 

maior que o total de leite e lacticinios do 

2.0 colocado. 
Parece-nos que só poderiamos nos esque

cer da importância da indústria de lactici

nios si não houvesse estatística. 

Contudo, apesar dêste movimento todo, 
sempre a indústria de lacticinios 

sido compensadora como negócio 

quer para o industrial, quer para o agricul

tor, e, muitas das vezes tem sido carreira 

espinhosa. 
,Muito provavelmente todos os presentes 

sabem melhor do que nós, o que diz respei

to à complexidade desta grande indúst�ia. 

Exigem-se: boas vacas, boa alimentação 

para as vacas, trato adquado, seleção, bom 

transporte, boa aparelhagem, bons técnicos, 

boa técnica de trabalho, bom mercado, 

muita persistência, amor ao trabalho, pon
tualidade, eficiência prática, etc. etc. E, 

'
por aí vamos envolvendo técnicos, admi

nistradores, fazendeiros, agrônomos, veteriná

rios, engenheiros, médicos, comerciantes, 

economistas, cientistas, pesquisadores, etc. 

etc. 
Evidentemente, a coordenação de fatores 

. tão diferentes e a cooperação de tantos ele

mentos diversos com preparo diferente, opi
niões variadas, não se consegue sem esforço. 

Neste momento, em que a nação se in-
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dustrializa, quasi que a qualquer preço, não 

podemos deixar de admirar as palavràs 

proferidas pelo nosso eminente e esclareci
do Secretário da Agricultura, instalando a 

semana passada o Congresso Nacional sô
bre Sólos. 

Sua Excia. apontou à atenção de todos, 
que os países líderes das grandes indústrias 
sempre mantiveram em boa forma a sua 
agricultura, mostrando assim, que a agri
cultura é necessária à grande industrializa
ção de um país. 

Seguindo o mesmo raciocinio , qualquer 
um de nós pode ver o quanto necessita o 
nosso país de uma grande indústria de 
lacticinios, pois, esta nada mais é que a 
preparadora de produtos agrícolas às neces
sidades alimentares daqueles que trabalham 
na indústria pesada. 

Ao detalhar fatores complexos como êstes 
que acabamos de citar, cumpre-nos desta
car o louvor merecido pela F. E. L. C. T., 
em tomar para si os trabalhos de aproxi
mação das fôrças que podem nos trazer 
uma grande indústria de lacticinios. 

Por meu intermédio a E. S. V. da U. R. 
E. M. G. saúda a todos os presentes augu
rando uma semana cheia de trabalhos fér
teis, 'e se coloca atenta para todos os bons 
resultados que certamente serão colhidos 
neste trabalho em comum. 

Para' as grandes Indústrias 

:rVlarca 

- COALHO EM PO' -

AZUl" (forte) 

Marca VERMELHO (extra forte) 

]E USO Cl�SE:n:RO 

Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 
"K" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 

em ViDROS ele 850 C. c. 

Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

Rua Teófilo Otoni, 81 - Rio de Janeiro � 
Rua Florêncio de Abreu, 8 28 São Paulo � 
Rua Tupinambás, 364 - Belo Horizonte � 
Av. Júlio de Castilho, 30 - Porto Aleg-re�ª 
Rua Halfeld, 399 - Juiz de Fora � 
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evmenf 
o impulso extraordinário que 

a civilização tomou no princí
pio do século vinte, ou, mais 
precisamente, após a primeira, 
grande guerra mundial, tem 
posibilitado à ciência, em todos 
os seus aspectos um alargamen
to notável de seus campos. E' 
tão gigantesca,· tão persistente e 
tão profunda a manobra cientí
fica de nossos dias, que o pró
prio tempo tornou-se obsoleto, 
tendo sido relegado a uma po
sição secundária. Os recursos de 
que dispomos nesta agitada éra atravessads, 
por nós são quase infinitos; a cada hora 
temos notícia de uma invenção nos domí
nios da mecânica, de uma descoberta nos 
terrenos da físico-química, e do aparecimen
to de um novo antí-biótico específico para 
uma infecção surgida de ontem; tornou-se 
tão rotineiro o surgimento de assombrosas in
venções como o avião a jato, a bomba atô
mica, a bomba de hidrogênio, a televisão, 
etc., que nenhuma surpresa sentiremos se 
nos disserem que já estão prontos os táxis 
aéreos para um convescote nos planetas 
Marte, Vênus ou Saturno. 

As três grandes pirâmides do Egito, mandadas construir pelos faraós Queops, Quéf:en e Miquerinos, exigiram, para sua ere,. çao, 1 �0.0000 escravos, revesados de três em tres meses; só dez anos foram empre�'ados para fazer o caminho por onde dev,lam passar as pedras e muitos anos ma,u:, para que os colossos ficassem prontos; hOJe, com um ter?o dos meios disponíveis, a ,nossa engenhana pOderia erguê-las em dOIS anos, empregando 500 homens. 
C,a�a ramo especializado da ciência se ber�e: lc la com uma inovação que vem facult�I ao homem uma comodidade mais relatIva. As doenças que vitimavam os p dos s' I t · ovos . �cu os an enores já não causam atri-bulaçoes nos dias que correm e se Deu . 

SOl' num t , s qUI-
b

'" , empo que não está longe a tu erculose o c'n , -, a cer e a lepra serão ban 'd da face da terr d' 
, 

. 1 os 
mento 

a, lmmumdo, assim, o sofri-
'dade. 

de uma grande parte da humani-

A indústria lacticinista embora o ' ' cupe u:m posto maIS modesto no rosário das ciên. ' C las modernas, vem se enriquecendo con.l. algumas descobertas e novas criações 

José Furtado Pere1ra - Prof. da FELCT 

a colocaram num lugar de desta 
que aos olhos da medicina, 
principalmente; se a mecânica, 
a física e a química percorre
ram, nos últimos cinco anos, 
um percurso equivalente a 10 0 
anos de jornada no século 
XIX, a indústria de nossa es,,: 
pecialidade percorreu apenas 
um trecho correspondente 
meio século; mas nem porisso 
lhe negaremos o progresso al
cançado, pois é notório o melho .. 
ramento sem precedentes que se 

verifica nas fabricações 4e queijo, mantei
ga, fermentos lacticos selecionados e outros 
produtos derivados, como o doce de leite, Ice
cream, a caseina, lactose, lanita1, ácido 
láctico, ácido cítrico, etc. 

Os recentes processos industriais surgidos, 
como o método contínuo de fabricação de 
manteiga, as produções de Ice-:'cream - de 
que, aliás, temos no Brasil uma excelente 
demonstração, com a fábrica Kibon - os 
meios de pasteurização por corrente elétrica, 
por ondas supersônicas, por raios ultra vio
letas e até mesmo por resíduos atômicos, a. 
desinfecção de câmaras de maturação de 
queijos de pasta não mofada pelo ozônio ou . 
pela sterilamp, lâmpada de esterilização já 
empregada há muito em laboratórios bioló
gicos, etc., encobriram ou sustaram em 
parte a evolução das pesquisas em tôrno 
dos fermentos lácticos; entretanto, graças 
à orientação de alguns grandes cientistas 
dos séculos pasado e presente, entre êles, 
Orla Jensen, Metchinikoff, Tauber, e graças, 
outrossim, a pesquizadores entusiastas de. 
nossos dias, como o sr. O. BaIlarin, prof. 
E. Bertarelli, aclaram-se os campos dês
te importantíssimo setor da indústria 
lacticinista, ramo êste a que, muito modes
tamente embora, nos dedicamos com parti
cular carinho. 

Citaremos aqui, a título de ilustração"e 
para completar o nosso trabalho, antes de 
falarmos propriamente na 
láctica, alguns conceitos básicos 
fermentos e sua origem. 

Chamamos de fermentos, 
geral, a determinados micróbios, ou, 
ser mais preciso, microorganismos 

vegetal que, atuando 

/ 

FELCTIANO SETEMBRO / OUTUBRO - 1953 Pago 9 
= 

algumas substâncias orgamcas, principal
mente os açúcares, transformam-nas em açu-

Os fermentos podem ser de ação especí
fica ou de ação mista; no primeiro caso te
mos as fermentações alcóolica, butírica, 
acética, lática, etc., e os microorganismos 
são homofermentadores; no segundo caso 
há produção de várias substâncias, perten
centes a várias funções, recebendo os orga
nismos a denominação de hétero fermen
tadores. 

'cares mais simples, em ácido, em álcool ou 
em gás; hoje o termo "fermento", e o de
rivado "fermentação", são de sentido m�is 
amplo, abrangendo mesmo as putrefaçoes 
gerais da matéria orgânica. Nós nos ocupa
remos" entanto, das fermentações que resul
tam da ação sôbre os açúcares, apeng,s. 

Exemplifiquemos: 
Lactose Glicose Levoluse 

C H O+H O=C H O +  C H O 
12 22 11 2 6 12 6 6 12 6 

..... ...... .... . ........ ... .. ... ......................... _ ... ... .. . .....................
.............. . . _ .... ...... ... .. .. .. ............. .... . .... .. . .. ... ....... .. _ _  ..

.. 
_ .. o ' ·  ........ .. 

C H, O 
6 12 6 

2C H OH 
2 5 

+ 2CO 
2 

(alcool etílico) (Gás carbônico) 

Fermentação alcoólica 
(Específica) 

.... ... ... . .. 
- .. . ...... ...... .............. . .... ... .. . . . . . .... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

C H O 
6 1 2 6 

C H O 
6 12 6 

2 CH CHOH 
3 

COOH I Fermentação láctica 
I (ESpecífiCa) 

............. 
, 

. .  
, 

.
.

. .  . . 
. . . . . . .... . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. . 

C H OH + CH COOH + 2 CO + H 
2 5 3 2 2 

(ácido acético) 

Fermentação mista 

Vamos particularizar a fermentação lácti- do própriO úbere do animal ou do ar, não 
ca, que nos interessa diretamente. As ba- trazendo, entretanto, conseqüências que re
ctérias ou fermentos lácticos podem ser dundem na perda ou depreciação do produ
desejáveis ou indesejáveis; dizemos desejá- to; são imprevistos quando surgem causan
veis quando produzem fermentações boas, do danos notáveis, como nos casos já cita
perfeitamente isentas de elementos perni- dos da gastroenterite tóxica e da inchação 
ciosos, e que têm, além do paladar agradá- dos queijos é a êste meio que chamamos, 
vel, grande aplicação na cura de certas do- comumente, ' contaminação; e finalmente, 
enças; neste caso as bactérias são denomi- dizemos que são provocados quando junta
nadas fermentos lácticos selecionados, e ao mos ao leite culturas puras dos germes que 
produto de sua fermentação chamamos desejamos, a fim le obter um produto agra
coalhada, sôbre o que falaremos no presen- dável ao paladar e importante pelas suas 
te trabalho. propriedades de cura (terapêutica) e preven-

Dizemos indesejáveis quando produzem tiva; é por êste último processo que fabri-
frementações anômalas, perigosas tanto camos os leites fermentados ou coalhadas 
para a saúde como para a indústria lacti- de fermento selecionado. 
cinistas; é o caso tipico da inchação dos A sinonímia dêsse produto não é grande: queijos, causada pelos germes do grupo coli- coalhada, leite fermentado ou leitelho; esta ae�ógen�s, 'e das inflamações do estômago última, a nosso ver, é imprópria, já que é e mtestmo (gastroenterite tóxica), origina- uma designação que especifica o sôro resuldas por bactérias patógenas. tante da bateção do creme, na fabricação Os ,fermentos lácticos, (e incluimos aqui, d?, manteiga; preferimos dizer coalhada, tambem, alguns Saccharomyces, tórUlas, etc.) cambiando para a lei do mínimo esfôrço, possuem formas as mais variadas e curio- e porque se ajusta perfeitamente. sas, importando citar, entre elas, os cocos, estreptococos basto· t '  A orI'gem das coalhadas remonta a época , ne es sarcinas, hifas, etc. ' dstante, porquanto temos citações que nar-

Os meios pelos quais esses microorganis- ram o seu consumo usual entre os povos 
�os v�m ter ao leite podem ser: naturais, da éra ante-cristã. 
ImpreVIstos ou provocados. São naturais Os tártaros consumiam-na como acepipe 
quando a parecem normalme�te, pro:v�i:n:d:O:.-..:d:o:s�d:e:u:s:e:s�e;;..;
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dispensava seu uso; os caucásicos chama- bios gastro-intestinais e acreditam mesmo 
. vam-na até mesmo de "dádiva do céu", em (c disto tenho provas cabais) que esta coa-
face de sua natureza desconhecida e de seu lhada sana muitos . males internos sem cau-
sabor agradabilíssimo. t sal' ou ros. Mas é uma inverdade; os nos-

Não obstante sua remota existência, só s�s . modesto.sA conhecimentos firmados por· 
mesmo na segunda parte do século passado varIas expel' lencias neste setor, nos levam a 
a3 coalhadas começaram a chamar à aten- ?oJ;ltraindicar o uso dêste alimento, porque 
ção dos cientistas, pesquisadores e médicos. Julgamo-lo veículo de moléstias muitas vê
E isto se deve ao entusiástico caçador de zes fatais. A tuberculose, a difteria, a bru
micróbios, Elias Metchinikoff, judeu russo ce10se,. a angina, a aftosa, ligadas, às vêzes, 
nascido em 1845, ao sul do país, e que era a toxmas elaboradas por cocos causadores 
dotado de uma memória prodigiosa e de da mastite e outras infecções comuns na 
um senso de pesquiza só mesmo comum va.ca, �eiteira, são perfeitamente trans
entre aquêles que se celebrizaram pelas des- n:IssIveIs pelo leite não fervido, e, prin
cobertas no mundo microscópico: Leeuwe- C lpalmente, pela coalhada obtida dêste 
nhoek, Spallanzani, Louis Pastem'; Robert leite . . Está c�aro que a coalhada obtida 
Koch, Paulo Ehrlich, Theobald Smith e ou- do leIte fervIio e pela ação do coalho ou 
tros. pela e�posição simples ao ar, não traz in-

Naquela ocasião Metchinikoff aventara a convementes que a depreciem, a não ser al
hipótese de que "a auto intoxicação, pro- guns ligeiros distu' rbios intestinais sem 
veniente dos ferozes e putrefatos bacilos g:ande�s conseqüências; mas, em com:pensa
alojados no nosso intestino grosso, é certa- ç�o nao traz outros maiores benefícios a 
mente uma causa da esclerose arterial. Ela n�o ser, também, algum efeito sôbre a �ri
contribui para o nosso envelhecimento pre- sao de ventre. Sôbre esta vantagem expli
coce!" segundo suas próprias palavras. Cal'emos o seguinte: a coalhada comum 

Mais tarde . descobriu o sábio a existência sendo resultante da ação fermente cível sô� 
de vilas na Bulgária, onde setls habitantes bre a . la?t?se e as proteinas, pela ação de 
tinham fama de viverem mais de um sé- uma I

, nfImdade de bactérias - desejáveis culo . Não foi necessário ir até lá para dedu- e patogenas degradam as proteinas 
zir que a causa de tal longevidade estava transformando-as em albumoses e peptonas : 
nas coalhadas ali existentes, e que eram c�ue sendo de digestão rápida, facilitam a 
consumidas pelos habitantes, em grandes llmpez� intestinal. Mas, como esta proprie
proporções. Meteu-se então o :::ibio e seus dade e apanágio de tôdas coalhadas obti
discípulOS a estudar os germes que faziam ?�S por proce.ssos técn�cos, está patente que 
coalhàr o leite, tendo conseguido isolar o II emos prefel' lr estas aquelas. 
Lactobacillus bulgaricus e, possivelmente, o E finalizando as citações sôbre a coalha-
acidophilus, de que falaremos ainda. da comum, diremos ser desaconselhável o 

Desta maneira, então, é que a fermento- seu consumo, devendo, assim, proscrevê-la 
terapia láctica, isto é, emprêgo de coalhadas o� que a utilizam, supondo estar se alimen� 
com o fito de curar males, despontou cien- . tando bem. 
tlficamente. Falaremos, agora, sôbre as 2 C I . oa hada comum selecionada ou fer-principais coalhadas, citando as curas posi- In t I' t· e� o ac lCO - Esta coalhada, comumente tivadas pela ciência e as prevenções su- deSIgnada por "fermento láctico" é uma postas contra certas doenças infectuosas. cultura pura em l·t ·  ' 

. ' eI e Integral ou, mais 
1. 'Coalhada comum ou caseira - não comumente: em leite desnatado, dos Strepto

há quem não conheça, queremos crer, esta coccus lactIs e cremoris (flora acidificante) 
coalhada tão usual em nossos meios, e que e dos Leuconococcus citrovorus e paracitro
é tão apreciada pelo palaGar como pela tex- vor?,

s (flor�. aromatizante). As duas pri-
tura fina e gelatinosa. Sua obtencão é sim- menas espeCIes atuam Ab I t . " . so re a ac ose pro-
pIes, pois não exige técnica alguma e ne- duzmdo aC ldo lactico, e as duas últimas 
nhum conhecimento científico que oriente fermentam o ácido cítrico, indo originar o seu consumo e fabricação. Comumente uma substância orgânica, o di-acetil de 
é obtida deixando-se o leite não fervido ex- ' 

�roma agradável, lembrando avelãs, e que, 

�:t�ia 
a�a!.�"

ou�ro
t
;

e��)�����r:_l������;;�a�� Justamente, é a causa do odor característico 
d 1· -

da manteiga. Quando tecnicamente prepa-suco e lmao, pedaços de quarto estômago d t 
de vitelos etc. que facilitam uma coagulacão 

ra a, es a coalhada se apresenta fina, mui-
mais rápida. Muitos médicos, infelizme�te 

to branca, sabor adstringente e cheiro 
indicam-na como terapêutico para distúr� 

suave. Tomada com açúcar, é um acepipe 
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tera17êutica é aplicada com resultados per
feitamente satisfatórios contra infecções 
gastro-entéricas, prisão de ventre, gases e 
algumas outras toxicoses. Há d,uas explica
Ções que justificam estas interessantes pro,
priedades - uma é a que diz ser o ácido 
lático nela existente um inibidor da ação 

.tógena de germes causadores de putre·· 
intestinais; esta teoria, cumpre-nos 

, já é hoje inverossímil, porque aplica
do ácido láctico em natureza não sur

efeito em experiências procedidas por 
especializados e ilustres no cam

po da terapêutica. A segunda explicação 
está na hipótese, aliás' já provada pelos 
eminentes professores Giovani Lorenzini e 
E. Martini, na excelente obra "Vitaminas 
e· síndromes de avitaminoses" - que diz 

as bactérias lácticas dessa coa
uma quantidade razoável de vitami

B2, a riboflavina, que, como se sabe, é 
excelente modificadora das condições intes
tinais, tendo, ainda, aplicações em infecções 
oculares, segundo nos informa o professor 
Moura Campos, na mesma obra. 

Não obstante essas interessantes aplica
ções, é o fermento láctico usado apenas, nos 
meios lacticinistas, na fabricação de alglms 
tipos de queijo e na fabricação da mantei
ga, sendo, nestes dois casos, de necessida
de absoluta para a obtenção de um produto 
realmente bom. 

Todavia, se o fermento láctico não é pre
parado com uma técnica rigorosa e com 8. 
mais absoluta higiene, contamina-se com 
outras bactérias indesejáveis �l com môfos 
e levedos, sendo entre êstes últimos, mais 
comum, o Oidium lactis. E nestas condições 
a5 conseqüências são desastrosas, tanto para 
a. indústria, como para o consumidor. 

Kumys - Nas estepes da Rússia me
e da Asia fabrica-se desde tempos 

_ veis, uma coalhada de saber alcoóli-
co, muito fina e floculosa, a que cham�m 
os regionais Kumys, a qual é, também, de

pela sinonímia" vinho do leite": 
lactis ou lac fermentatum . Cos

saturá-la de anidrido carbônico, no
-a, então, "champagne " de leite. 

.Na,quel�Ls regiões utilizam' o leite integral 
égua ou de vaca, previamente desna-ca-
O Kumys é uma bebida muito seme

ao kefir, possuindo, no entanto, um 
bem mais fino, sendo, outrossim, 
eSPtlmosa e de cheiro mais ativo. 

terapêutica ainda não está bem defi
mas é interessante citar que os russos 

imI)rel�aln-na, há tempos, para fins curati
como antídoto específico em casos de 

intoxicações gerais e outros males provindos 
de putrefações intestinais. O dI'. Fleisch-: 
mann cita em seu livro, "Tratado de Le
cheria": Há certas cidades russas, entre 
elas Samera, Odessa, Ufe, Ural e outros lu
gares, que mantêm elegantes estabeleci
mentos, sob a direcão de médicos especia
lizados, onde se fabrica o Kumys pa;a en
fermos que lá aportam no verão;" E' uma 
bebida já empregada pelos tártaros no sé
culo XIII, tend.\ seu consumo se generali
zado muito nas épocas atuais, porém, sà
mente na região de origem. Não se sabe, 
positivamente, qual a flora desta bebida e, 
infelizmente, não possuimos aaui na Esco
la o veradeiro "vinho de leite�', mas com-. 
pensamos sua falta com uma bebida mui
tíssimo semelhante, se não for mesmo igual. 
O próprio dI'. W. Fleischmann, em sua obra 
já mencionada, diz que há um processo 
prático de se fabricar o KuÍnys, e que é 
o seguinte: "juntar a 100 litros de leite 
desnatado 42 kg. de água, 1,75 kg. de sacaro
se, 0,78 kg. de lactose e 160 ou 180 g. de 
levedura de cerveja. Deixar em repouso, a 
37°C por duas horas e depois à temperatu
ra ambiente até coagulação. 

O Chefe do Serviço de laboratórios da 
Escola Cãndido Tostes, dI'. Vicentino Ma
sini, fê-lo por um processo mais prático e 
simples, tendo colhido excelentes resulta
elos; empregou êle 10 g. de levedura de cer
veja, 1 kg. de fermento láctico e 5 litros 
de leite desnatado, esterilizado e resfriado 
a temp2ratura ambiente. Em dois dias se 
apresentou com um odor que lembra o Ke
fir, ou Kumys, para ser mais preciso. E' 
uma bebida muito agradável e levemente 
E:stimulanL\ alé:n de possuir, queremos crer, 
ma,is vantagens que o verdadeiro. 

4. Kefir Den�re as coalhadas de con-
sumo usual, destaca-se o kefir, muito apre
ciado pelo sabor levemente alcoólico; é uma 
c?alhada obtida de leite desnatado, pasteu
l'lzado ou esterilizado, a que se adiciona uma 
cultura pura de algumas bactérias e leve
dos e que, segundo pesquizas mais recentes, 
são os seguintes: Torula kefir, Lactobacillus 
caucasicus, Streptococus lactis, Stp. cauca" 
sicus. Torula lactis e Saccharomvces kefir . 

:Ê:sses microorganismos se aglomeram, for
mando grãos característicos e que, desde 
épocas remotas, são conhecidos pelo curioso 
nome de milho do" profeta. Sua origem é 
totalmente desconhecida. sabendo-se apenas 
clue por muito tempo só foi conhecido pelos 
povos montanheses do Cáucaso. O kefir é 
muito semelhante ao Kumys, como já ti
vemos oprtunidade de dizer sendo, no en-arvoredoleite.orgdigitalizado por
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tanto, mais tolerável. O bom kefir deve se 
apresentar bem fino, espumante, com uma 
regular prodúção de ácido láctico, álcool c 
anidrido carbônico. O interessante desta 
coalhada está, no fato de que os .seus mi-

. croorganismos fermenta dores não degradam 
notàvelmente as proteinas, só o fazendo de 
um modo imperceptível. Em terapêutica 
seu consumo é prescrito pàra convalescen
tes, como rejuvenecedor das funções orgâ
nicas, e para doentes ou enfermos de quais
quer doenças, como revigorador. Recente
mente atribuiram ao kefir notáveis proprie
dades preventivas contra "o veneno bran
ce ", a tuberculose, êsse mal terrível que 
VE:m minando uma grande parte da huma· · 
nidade desde séculos imemoráveís. Infeliz
mente não podemos provar a veracidade 
de tal hipótese, aventada, aliás, por médi
cos ilustres, pelo fato de nos serem restri
tOE; os meios para uma expel'lencia mais 
ampla, mas não duvidamos desta v�ntagem 
extraorinária; como técnico julgamo-la 
plausível, embora ainda desconheçamos os 
processos que a legitime. 

5. Lében - Também conhecida como 
coalhada síria ou coalhada egípcia, é o le
bE:n uma bebida muitíssimo empregada na 
alimentação diária dos sírios, razão de sua 
denominação mais comum. Sôbre êle a li
teratura científica lactológica é menos vas
ta, possuindo nós um docttmentário falho 
em alguns pontos. E' muito confundido com 
uma outra coalhada, o Yoghurt, de que fa
laremos adiante, sendo que muitos autores 
dão-nos como uma variedade dêste último . 

No entanto, mantemos em nossos labOl'a
tórios uma cultura pura de seus germes 
fermentadores (Torula lebenis, Diplococcus 
lebenis, Streptobacillus lebenis e dois ou
tros desconhecidos, sendo um dêstes proteo
lítico) , que nenhuma semelhança têm com 
os fermentadores do Yoghurt. Os sabores, os 
caracteres organoléticos gerais, os físicos e 
os químicos são, também, totalmente dife
rentes. Sua terapêutica é símile a do fer
mento láctico, se bem que acrescida da pro
priedade de revigorador intestinal. Quandu 
feito com técnica devida é uma coalhada 
muito agradável para se tomar, muito odo
rífera e fàcilmente digestível. Aconselhamo
la como sobremesa e indicamo-la para a 
ül,brlcação. de bolos, quando substitui o lei
te com muitas vantagens, 

6. Yoghurt - o yoghurt entrou em mo
da a partir de 1908. Desde então vem se 
popularizando, t..; hoje forma com o kefir a 
parelha de coalhadas mais conhecida no 
mundo inteiro. Sua história, assim como 

os fermentos citados anteriormente, é des .. 
conhecida por nós e pelos estudiosos do as� 
sunto dos anos anteriores. Apenas sabemos 
que era usado na Bulgária há muito 
po, donde se espalhou pelo mundo todo a· 
partir da época já citada. São quatro, pre
sumivelmente, os microorganismos que cons
tituem sua flora: Streptococl,lS lactis, Str. 
thermophilus, Lactobacillus bulgaricus' e 
Lact. yoghurt. Como vantagens de sua apli-

_cação, basta dizer que êle é um "tônico ex
celente, indicado para sustar as perturba
ções pertinazes da digestão, influindo 
velmente na flora bacteriana do tubo diges
tivo, chegando a expulsar daí as bactérias 
da putrefação prejudicial, mediante um 
consumo constante" - segundo cita Fleis
chmann. O Yoghurt é também muito rico 
em vitamina B2, sendo porisso mesmo in
dicado em vários casos de gastroenterite 
tóxica. E', além disso, muito fácil de se 
preparar, sendo um alimento forte, em face 
de sua concentração. 

7. Leíte búlgaro - A coalhada que assim 
chamamos é também especificada por nós 
como a denominação mais simples de coa
lhada búlgara. Importa dizer que, em todos 
os inúmeros tratados lactológicos que pos"" 
suímos não encontramos uma única citação 
que diz ser êsse tipo de beberagem utiliza
do em qualquer parte do mundo. Só mesmo 
Paul de Kruif, em sua interessante obra 
.. Caçadores de micróbios", diz ter sido essa 
coalhada um acepipe predileto de Metchi
nikoff, que a consumia diàriamente, em 
grande quantidnde, incentivado pelas suas observações sôbre o valor terapêutico da mesma. Com o auxílio de seus denodados ciiscípulos o cientista russo conseguiu iso
lar do Yoghurt, bebida usual da gente búl
gara, o Lactobacillus bulgaricus, :Eu.zendo 
com êle, então, culturas em leite, que vie
ram constituir sua alimentação nos últimos 
anos de sua existência. O leite ou coalhada 
búlgara é, portanto, uma fermentação produ
zida apenas por um microorganismo, 'Supra 
mencionado. Aqui na Escola Cândido Tos
tes estamos tentando a sua obtenção, com 
resultados excelentes. Já conseguimos uma 
coalhada de uma cultura mista de bulgari
cus e acidophilus, sendo que desde algumas 
semanas, vimos observando a pureza quase 
total do fermento. O seu valor terapêutico, 
jfo citado por nós num artigo do Felctiano, 
está, principalmente, na grande quantidade. 
de riboflavina existente no organismo fer. mentador, vitamina esta que, além de 

. magnífico estimulante para o apetite, 
aplicações dignas de nota em certas 
nifestações oculares como a queratite, 

f'E
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tão da conjuntiva, etc., além de ser de

;��toxicante geral. E' muito agradável. ao 

ladar, possuindo caracteres que medeIam 
I ��tre o leite acidófilo, de que falaremos 

adiante, e o yoghurt. 

Leite acidófilo - proposi�adamente dei

xamOs par� o fim falar so�re uma �oa

ll1ada ass�s recente entre �os, e �ossIvel-
ente desconhecida de mUltos, amda. O 

:ite acidófilo é uma . cultu�a pura: em �e�te, 

de- Lactobacillus aCldophllus. E a Ul1lca 

bebida cuja origem é . perfeitam�nte conhe
cida, porquanto surgm ai partIr d� 190? , 

quandO Moro conseguiu �solar o bacllo ac;
dófilo dos dejectos de Cl'lanças de boa sau

de e lactentes. Na Escola o possuimos desde 

dois anos, quandO o conseguimos, não sem 
despender esforços e cUid,dos, tendo mesmo 
estabelecido uma tecnologia nova e bastan
te simples. E' uma coalhada simplesmente 
saborosa, e disso dá-nos prova o sr. Otto 
Frensel, que depois de nós próprio é o s.eu 
maior admirador. Somos, e sentimos satis
feito em sêlo, um apOlogista verdadeiro des
ta nova coalhada, porque conhecemos suas 
vantagens sôbre as demais existentes, pos
suindo provas experimentais e várias cita
ções de eminentes cientistas que se ocupam 

de incrementá-la na alimentação. Pelo fat,
o 

de seu organismo fermentador ser especI
fico do intestino, êle é o único que, na rea
lidade, modifica totalmente a flora intes
tinal, e permanece no intestino como defen
sor de sua integridade, nos ataques de 
germes estranhos, principalmente do grupo 
colí. 

Sua terapéutic� é vasta; basta dizer que 
o leite acidófilo, também conhecido como 
reforen yoghurt, é o antídoto específico 
aplicável nos distúrbios gastro intestinais, 
síndromes diarréicas não específicas, diar
réias estivais, febre tifóide, enterite, enteri
tes agudas, salmoneloses, colibaciloses, to
xicoses intestinais, etc., sendo ainda agente 
desintoxicante geral, e de grande valor con
tra a prisão de ventre, arteriosclerose, cefa-
léias de causa reflexa e, outrossim, em ma
nifestações cutâneas como a furun. culose, 
piodermites, eczemas, urticárias, etc. Nós, 
como técnico em lacticínios, admitimos não 
existir uma coalhada que supere o leite aci
dófilo, em qualquer ponto de vista, e, pro
fundamente interessado na sanidade de 
nossa gente, aconselhamos o seu consumo 
diário, 'de::::de que só benefícios isso virá tra
zer para o consumidor. 

o ME L H O R  C O A L H O  EM Pó 
DE 

F A B R I C AÇÃO D I N A M AR QUÊ S ,A  

A' venda 
na 

el A. F ABIO BAS TOS , C omércio e I ndústria 

e em todas 
as 

casas 

do ramo 

RIO DE JANEIRO - Rua Teófilo Otoni, 81 
SÃO PAULO, - Rua Florêncio de Abreu, 828 

BELO :HORIZONTE - Rua Tupin2mb,ás, 364 
PORTO ALEGRE - Rua Júlio de Castilho, 30 

JUIZ DE FORA - Rua Halfeld, 399 

os 

...... n ............................................................................................... 11 •• ,11 .......... ..... .............................................. . arvoredoleite.orgdigitalizado por
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à IV Semana do Lactícínísta . � 

OTTO fRENSEL, 
Como das vezes anteriores o Sr. Otto FrenseI, Redator-respon� sável do Boletim do Leite, tradicional orgão lacticinista que se edita na Capital Federal, e representante de diversas entidades de e�asse, tais como o Sindicato dos Industriais de Lacticinios do Rio de Janeiro e a Sociedade Nacional de Agricultura, trouxe Sua coIaboração à IV Semana do Lacinista, pronunciando um peque_ no discurso, durante sua instalação, lendo trabalhos originais e trazendo comunicações importantes, para maior brilho do certa.me, 

I - Discurso pl'onunciado por ocasião da instalação dos trabalhos Senhores Membros da Mesa! 
Minhas Senhoras! 
Meus Senhores ! 
E meus amigos felctianos! 
Pela quarta vez temos o grande prazer de nos encontrarmos reunidos aqui na 110S-'sa querida Fábrica-Escola de LacticinioE "Cândido Tostes", graças à tenacidade e dedicação do nosso grande amigo Sebastiãc Ferreira de Andrade - o felctiano número um - e dos seus esforçados e competentet auxiliares . 

Como sempre representamos a nossa benemérita Sociedade Nacional de AgriCUltura, de cuja Diretoria temos a honra d( fazer parte há tantos anos, o Sindicato de Indústria de Lacticinios do Rio de Janeiro e o nosso veterano "Boletim do Leite". 
Como nossa contribuição trouxemos três trabalhos que teremos ensejo de ler aqui oportunamente. São os seguintes: "A decadência da produção mundial de manteiga", em nome da Socieds,de Nacional dE Agricultura, "Produção de leite de consumo nos Estados Unidos", em nome do "Boletim do Leite" e "a prova da Redutase", como nossa' contribuição pessoal. 

Desde já avisamos que com êstes trabalhos, não apresentaremos longas exposições de elevado valor científico. Limitamo-nos, como sempre, ao nosso papel de "reporteI' lacticinista" - entre parentesis: mais um título que conseguimos arranjar a última hora ... - trazendo, dentro dos nossos limitados conhecimentos, mas muito grande boa vontade, ao conhecimento de todos aqueles que jUlgamos merecer diVulgação. 

Acreditamos pOder falar desta maneira pois, dedicando-nos, sem descanso, desd� 191 9, isto é, há 3 4  anos, ao progresso da indústria brasileira de lacticinios que, com mui justa razão, batisamos de "a mais brasileira das -indústrias", já temos, si não competêncja, ao menos tempo acumulado suficiente para assim proceder. Seja-nos_ porisso, permitido fazer a seguir alguns re: paros sincéros, embora, talvez, um tanto duros. Apesar de tôdas as grandes dificuldades com que o mundo luta, tal como nós aqui, verificamos que em outros paises o progresso da indústria de lacticinios está atingindo um nível muito elevado. Não queremo� referi:r:.-nos às moderníssimas máquinas, ll1stalaçoes, etc., últimamente surgidas, mas ao �levado gráo da excelente qualidad� do l�Ite e de seus. derivados. Aqui entre nos, fellzmente, também, temos algumas or.ganizações que já apresentam prOdutos e leIte de consumo de excelente qualidade: A. grand� maioria, entretanto, infelizmente amda deIxa muito, muito mesmo, a desejar. Já sabemos que vão chamar a nossa atenção para os inúmeros prOblemas que p:rseguem o leite, desde a fonte da produç�o. Responderemos: mas será que entre n�s est�s condições terão que se eternizar, nao terao solução jamais? Certamente que não. O que temos a fazer? E' simples. Primeiro trabalhar, isto é, prOduzir leite com vacas leiteiras. Segundo, seguir com a maior boa vontade possível o nosso excelente RegUlamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Nada é possível obter, enquanto não houver cooperação. Não se quer milagres, mas boa vontade, 
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Por isso, reitero todos aquele� meus in�
meros apelos anteriores os �uaIs, par� nao 
cansar e mesmo porque se: -que estao �a 
conciência de cada um, n�o vou repetIr 
aqui. 

Um conselho, entretantó, desejo dar: 
vamos deixar de conversar e tratar de tra
balhar. 

Pois estão enganados, si pensaram que 
eu ia ' parar de falar. O conselho foi para 
os meus amigos, mas não' para mim. Eu 
ainda preciso falar mais um pouco e, por 
sinal, ler a seguir um artigo que deve sair 

no "Boletim do Leite" de junho findo, cu
jo número não saíu ainda . por �alta de' 
energia, aliás, de duas energIas: mmha no 

. setor financeiro e da tipografia no setor de 
energia elétrica. 

l'tste artigo traz o sugestivo título "Lem
brando São Martinho". 

Ficam, pois, aí os meus conselhos que na
da custam e o meu apelo em pról do nosso 
veterano "Boletim do Leite" o qual, certa
mente, há de custar alguma cousa a alguém. 

Muito obi1gado. 
11 - A decadência do consumo mundial de manteiga 

Em todos os números da grande quanti
dade de revistas lacticinistas que recebe
mos da maioria dos países que possuem 
indústria leiteira organizada, encontramos, 
em escala crescente, sérias advertências a 'respeito da constante baixa do consumo de manteiga em todo o mundo nos últimos anos, a par de um notável crescimento do consumo de margarina. 

Diz-se que o crescente consumo de margarina é indice do enfraquecimento do poder aquisitivo do consumidor. Como, porém, explicar esta baixa do consumo de manteiga em países que, reconhecidamente, têm alto pOder aquisitivo e cujo padrão de civilização é considerado dos mais adiantados? Na revista italiana "Il mondo deI latte - Il latte nel mondo" encontramos o seguinte quadro que fala por si: 

INDICE DO CONSUMO "PER CAPITA" DE MANTEIGA E MARGARINA 

País Bases de antes 
da guerra 1948 

França manteiga 100 7 4  
margarina 100 175 ' 

Alemanha manteiga 100 47 
margarina 100 43 

. Holanda manteiga 100 9 6  
margarina 100 1 41 

Suécia manteiga 100 119 
margarina 100 7 6  

Inglaterra manteiga 100 5 6  
margarina 100 17 6 

Nos próprios Estados Unidos, cujo consu
midor tem alto poder aqUisitivo', a margarina continua aumentando na proporção que a manteiga vai baixando em seu consumo. 
E' altamente interessante saber-se que a indústria do "ice cream", hOje uma das mais importantes indústrias alimentares dos 

1949 1950 1951 

9 4  111 117 
1 62 175 175 
59 70 7 2  ' 
85 1 28 158 
5 2  48 5 4  

199 239 241 
1 25 1 24 107 
108 1 20 1 35 
5 6  67 58 

180 1 69 18 4 

Estados Unidos, já emprega em 25% de sua produção margarina em vez de manteiga. Isso ocorreu em apenas dois anos para cá. 
Na revista francesa "L'Industrie Laitiere" encontramos outro quadro não menos interessante e 'lue transcrevemos a seguir: arvoredoleite.orgdigitalizado por
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CONSUMO DE MANTEIGA E D E MARGARINA " PER CAPITA" 

País . Antes da guerra 1951 
Alemanha - manteiga 8,8 6,4 

- margarina 6,0 9,5 

Holanda - manteiga 5,6 2,9 
- margarina 7,1 17,1 

Noruega - manteiga 7,2 4,9 
- margarina 18,7 21,0 

Suécia - manteiga 11,0 11,8 
- margarina 9,3 12,6 

Canadá - mariteiga 14,5 10,3 
- margarina 0,0 3,4 

Estados Unidos - manteiga 7,6 4,5 
- margarina 1,3 3,0 

Como se vê num país rico e adiantado ,parte que convencionamos de chamar a 
como os Estaos Unidos enquanto a mantei- mais civilizada. ° progresso que notamos 
ga cai 40% no consumo, a margarina au- devia ter maior ajuda moral. A falta dêste 
menta quasi 180% ! apoio é que levará a humanidade a sua des-

Tal alteração seria explicável em países truição pelo próprio monstro que ela creou : 
produtores de óleos vegetais em alta escala a alimentação ' artificial e a consequente _ 
o que, entretanto, justamente não é o caso necessidade de uma medicamentação, tam
nos países citados. bém artificial, cada vez maior e mais com-

Recente comunicação dos Estados Unidos plicada. 
("Business Week", janeiro 1953) esclarece . Há necessidade urgente de uma campa
que a produção de margarina naquele país, nha de esclarecimento no sentido de ser 
acaba de ultrapassar, pela primeira vez a dado maior preferência a alimentos sadíos 
da manteiga. e naturais. E' certo que o abaste.cimento das 

Embora a indústria da margarina seja grandes cidades se torna cada vez mais di
úma indústria bem representativa da época ficil e complicado. Temos, contudo, um 
altamente industrial e materialista em que grande amigo que nos pode ajudar neste 
vivemos, não podemos deixar de lamentar setor: o frio industrial. Neste terreno já se 
o encaminhamento que a alimentação hu- está verificando certa reação em alguns 
mana continua seguindo, procurando subs- países, pois, os malefícios da alimentação 
tituir a alimentação natural pela artificial. artificial e enlatada já são tantos que não 
Num artigo sôbre a margarina, lido aqui podem mais passar desapercebidos. 
por ocasião da Primeira Semana do Lacti- Quanto à manteiga, ela somente tem um cinista, em junho de 1950, esclarecemos o único caminho a seguir, entre nós aqui: nosso ponto de vista sôbre a margarina e garantir a melhor qualidade possível. Do cono qual não alteramos em um detalhe mí- t "  
nimo siquer. 

rarlO ela estará vencida, antes lJlesmo de 
ter conseguido no consumo do Povo Brasi

E' bem triste o que está acontecendo com leiro uma posição similar a que teve e ain-
a humanidade e justamente com aquela da tem em outros países. 

111 - A prova de Redutáse 
o reconhecimento da máxima número um 

de que sem matéria prima de boa qualida
de, não se pode conseguir produtos de boa 
qualidade, impõe, em tôda parte, o paga
mento do leite pela sua boa qualidade, isto 

é, não só pela sua composição natural, 
mas, também e essencialmente, pela sua 
boa qualidade higiénica. Paga-se hoje em 
dia, o leite não apenas, de acordo com os 
seus teores de gordura, etc., mas, também 
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e principalmente, como dissemos, pelas suas 
condições sanitárias. 

Muitos métodos auxiliares foram imagi
nados para facilitar o julgamento rápido da 
boa qualidade de um leite. Ultimamente 
vem-se destacando, entre êles, a prova da 
redutáse. Não é nossa intenção dar aqui 
uma aula sôbre a prova da redutáse. Dese
jamos, porém, exaltar a importância que ela 
vem obtendo nos países leiteiros mais adi
antados no julgamento da qualidade do 
leite. 

Em março p. p. a Divisão de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal, do Departa
mento Nacional da Produção Animal, do 
Ministério da Agricultura, sob a Chefia do 
Veterinário Professor Dl'. Nilo Garcia Car
neiro, resolveu introduzir nas usinas que 
abastecem de leite as grandes Capitais, 
quando sob inspeção federal, entre outras 
oportunas medidas, a realização da ' prova 
de redutáse para o julgamento da qualida
de do leite recebido pelos mesmos estabe
lecimentos. E' uma medida oportuna e ne
cessária. 

Ao lermos a vasta literatura mundial sô
bre a prova da redutase, assunto com que 
se ocupam longa e detidamente os maiores 
técnicos de todos os estabelecimentos espe
cializados em todo o mundo, não podemos 
deixar de resumir a seguir os resu't;l 1 

obtidos os quais de forma decisiva apoiam 
a iniciativa tomada pelas nossas autorida
des competentes. 

Para a realização da prova da redutáse ' 
dispomos de dois reagentes: uma solução 
de azul de methyleno e uma de resazurina. 
Não entraremos na apreciação dos bons re
sultados de um ou outro dêstes dois re� 
teso Ambos têm as suas vantagens. Pare
ce-nos mais interessante citar algumas re
centes experimentações, feitas em larga es
cala. 

Segundo Demmler ( 1 ) , tanto a solução de 
azul de methyleno, como a de resazurina de
vem ser rigorosamente estereis, pois, em 
numerosas experimentações ficou constata
do o desenvolvimento de bactérias nas solu
ções, . mesmo as mais concentradas, apesal.' 
das indicações em contrário da literatura 
existente. Deve-se usar exclusivamente solu
ções muito recentes, preparadas com água 
distUada fervida, sob observações de todos 
os cuidados de completa esterilidade do ma
terial usado. Em amostras não tratadas com 
tais cuidados, após seis dias, se encontra
vam 20.000 germes por cc. 

Muito tnteré'ssantes são as observações de ' 
Towes e Merta (2) que resumimos a seguir. 
Deve ser evitado a formação do anel de 
gordura, pois, êste é a principal causa dn. 
divergência entre os resultados da pesqu.i
sa em placa e da prova do azul de methy
leno ou resazurina. ° acrescimo de coalho 
para uma coagulação dentro de 30-45 mi
nutos, juntamente com o azul de methyle
no, é o melhor meio de evitar o citado 
inconveniente. Esta prova combinada per
mite uma maior concordancia com a pes
quiza em placa e uma leitura ainda satis
fatoria, após seis horas. 

Especial atenção deve, entretanto, mere
cer um notável trabalho de Seelemann e 
Borger (3) do Instituto de Higiene do Leite 
do Instituto Federal de Experimentações e 
Pesquizas de Lacticinios de Kiel. Trata-se de 
uma vasta contribuição para o problema 
da redutáse e contendo sugestões oportunas 
par,a a realização prática da prova da re
dutáse. Os autores se manifestam franca
mente a favor do emprego do AZUL DE 
METHYLENO, especialmente, nos traba .. 
lhos diário� de rotina. Alegam que o julga
mento da amostra, tratada com o azul de 
Methyleno é fácil, visto não ser difícil re
conhecer o descoramento, sendo o leite con
siderado descorado, mesmo quando a colo
ração somente perdeu metade de sua inten
sidade. Assim, na opinião dos autores, a de
terminação da qualidade do leite e seu pa
gamento proporcional, mediante a prova da 
redutáse efetuada três a quatro vêzes por 
mês com amostras de cada lata tem 
principalmente finalidade educativa no sen
tido de interessar o prOdutor de leite pela 
maior limpeza e higiene do leite de sua 
produção. 

Evidentemente o jUlgamento definitivo do 
leite, recebido nos estabelecimentos entre 
nós! ainda d!ependerá de um longo 'período 
de experimentações, pois, sabidamente, há 
inúm�ros fatores a considerar que se es
tendem desde as condições climatéricas, at':: 
os cuidados com a coleta das' amostras, Já 
vimos que no preparo da própria solução, 
grandes cuidados devem ser tomados. As
sim, êstes mesmos cuidados devem ser obe
decidos nos demais setores, a fim de que 
não haja julgamentos injustos e, conse
quentemente, de resultados contraprodu
centes. 

( 1 )  Dr. Georg Demmler, na Molkerei-und 
Kaeserei-Zeitung, de 28 de maio de 
1953 ; . 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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(2) Gotthold Towes e Emil Merta, na 
Deustche-Molkerei-Zeitung, de 28 de 
. maio de 1953 ; 

(3) M. Seelemann (Diretor do Instituto de 
Higiene do Leite do Instituto" Federal 

de Experimentações e Pesquizas de 
Lacticinios, de Kiel, e K. Berger, publi
cado no " Kieler Milchwirtschaftlichü 
Forschungsberichte " (Orgão do referi
do Instituto Federal) . 

IV - LembrandQ São Martinho 
O nosso tntdicional "Boletim do Leite " 

é incontestavelmente, uma revista "sui ge
neris". Inúmeras são as provas dessa nOSSa 
afirmativa. Sel1.ão, vejamos. Aparece com 
pontualidade mensal, há mais de vinte e 
cinco anos, sem organização aparatosa al
gl1ma e, apenas, graças . ao nosso esforço 
individual.' Vaidade ? Não, mas justo orgu
lho pelo que jUlgamos ser de nosso dever. 
O mais extraordinário é, sem dúvida, o fato 

. de se dedicar essa revista a uma especiali
dade a qual, apezar de sua enorme impor
tância para o País, em qualquer setor, não 
me merece atenção, nem reconhecimento, 
salvo raras' excepções, de ninguém, nem 
mesmo daqueles, .cuja existência, pratica
mente, depende desse importante ramo da 
atividade humana. Até em seus aniversá
rios o "Boletim do Leite " é diferente, pois, 
tendo completado ainda há pouco um quar
to de século, completa com o presente nú
mero o sexto aniversário de sua quarta fase 
ou etapa. Não nos referimos a todos os 
nossos aniversários nos números respectivos 
anter�ores, porque não nos parecia ser o 
caso. 

O presente aniversário, entretanto, nos 
foi lembrado, já de alguns meses para cá, 
de maneira muito incisiva. Como se senti
ria o nosso caro amigo e leitor, si, por oca
sião do seu próximo aniversário chegasse a 
conclusão de que, daí em diante, teria que 
andar NÚ ! Sim senhor, junstamente agora 
vai começar o inverno com temperaturas 
bem mais baixas ! 

Pois bem, é êste, sem mais nem menos, o 
caso do nosso veterano "Boletim do Leite )' 
A partir do próximo número sairá sem a sua 
vistosa capa f, consequentemente, com qua
tro páginas (nas quais se poderia publicar 
tanta cousa útil) a menos. A culpa, certamen
te, não é de ninguém, mas, simplesmente 
da época "atômica"  ( ? )  que estamos viven
do. Recebemos uma comunicação dos nossos 
amigos, Snrs. Meier & Blumer Ltda., cuja 
tipografia, há tantos anos, imprime o "Bo
letim do Leite", com tanta dedicação e cui
dado, que não lhes era mais possível man
ter o preço, até agora vigorante, atendendo 
a elevação . do preço do papel, dos salários 
(57% a mais em dezembro p. p.) , etc. 

Achamos muito justas e bem fundamen
das as razões apresentadas por 

sos amigos, pois, como todos, não ignora
mos o que se está passando. 

Ao mesmo tempo devemos assinalar, com 
grande pezar, a retirada de contribuintes, 
bem como de anunciantes. Para o proce
dimento dos primeiros, não encontramos 
justificativa, pois, não ajUdar ao "Boletim 
do Leite" é o mesmo que não ajudar a si 
mesmo. Quanto aos anunciantes, podemos 
compreender as suas razões. Trata-se de 
importadores de máquinas e outros mate
riais para a indústria de lacticinios. 

O fato de despirmos a capa, não significa 
que as finanças do "Boletim do Leite " fi �  
quem equilibradas. Infelizmente o "deficit" 
dos últimos seis anos, a fuga de contri
buintes, a renúncia de anunciantes e os en
carecimentos gerais verificados, são muito 
superiores à " economia" que julgamos po
der fazer, deixando aparecer o "Boletim do 
Leite" nú, isto é, sem capa. 

O " deficit " do "Boletim do Leite " em 
31 de dezembro do ano findo, isto é, após 
cinco anos e meio de sua quarta fase foi 
de Cr$ 77.582,60 ou seja uma média mensal 
de Cr$ 1 .175,50. IJ:sse "deficit " é represen
tado por despesas reais e não por " retira
das" .  - E' verdílde que se podia alegar ser 
até um preço barato pela exeelente propa
ganda da pessoa do autor destas linhas. O 
que valem, entretanto, as inúmeras horas 
de trabalho do mesmo, a responsabilidade 
pela edição mensal que importa numa mé
dia de Cr$ 12.000,00 ? E' claro que ninguém 
nos obriga a manter tão dispendiosa .publi
cação. Mantemo-la, apesar de tudo, porque 
o Brasil merece êste esforço e muito mais. 

Que nos acompanhem aqueles que encon
traram na vida algo de mais elevado do que 
a simples satisfação das necessidades ma
teriais. 

Afi.nal, perguntarão, o que tén� o São 
Martmho com tudo isso ? Ora. quem não 
se lembra do bom Santo que foi São Mar
tinho ? Era um grande guerreiro e, um dia, 
seguindo por uma estrada, montado em vis
toso cavalo e trazendo uma belíssima capa 
ouviu os gemidos de um pobre velho, todo 
desprotegidO, sofrendo as agruras de um in
verno bem frio. Compadecido, São Marti
nho cortou a sua bela capa em duas, dando 

é !  .Embora não se 
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sinta velhinho, o "Boletim do Leite" vai 

, passar mal, sem capa e com. tanto frio que 

pode fazer muito bem ao leIte . e seus deri 

vados, mas não aos seus aprecIadores, sal-

vo si bem protegidos com boas capas. Será 
que ainda pode aparecer algum São Mar

tinho por aí ? E' o que esperamos poder 

contar no próximo número. 

v - Comunicações Diversas 

XIII.O Congresso Internacional de 

Lacticinios 

Teve lugar de 22 a 26 do mês findo em 
Haia ' Holanda. O Brasil não foi convida
do o� o convite se extraviou. Não consegui 
apurar o seu paradeiro. Escrevi para o �e
cretário Geral do Congresso, em deVIdo 
tempo, recebendo uma resposta seca que de
monstrava completo desinteresse pela par
ticipação do Brasil. E' deveras lamentável, 
considerando o grande interesse demonstra
do pelos Secretários Gerais dos dois con
gresos anteriores, realizados em Berlim e 
Estocolmo, aonde o Brasil esteve represen
tado. Dirigi-me à Embaixada da Holanda, 
mas também não tive resposta satisfató
ria, sendo que, de início, até ignorav� que 
o Congresso fosse na Holanda... Em vIrtude 
dessa situação, resolvi dirigir-me à Fede
ração Internacional de Lacticinios, . pedindo 
saber as condições para a adesão do Bra
sil, bem como de associações, sindicatos e 
particulares. 

TETRAPAK 

Está tendo grande sucesso esta nova em,. 

balagem de papel para leite e similares, 

inventada na Suécia. Tenho aqui para se

rem vistas algumas fotografias. A embala

gem de papel para . leite não é nO
,
vidade 

entre nós, pois, tivemos uma tentatlva �e 
introdução da embalagem alemã, denoml
nada "PERGA". Durante algum tempo ti
vemos mesmo o excelente leite JOIA, aqui 

no Rio de Janeiro. embalado na embala
gem norte-americana, de papel parafinado, 
chamada SEALCONE. 

Purificação de creme 

Achamos que também as boas novidades 
nacionais devem merecer a nossa atenção. 
Temos o PURIFICADOR DE CREME MAR , 
CA "LIRIO" que vem de resolver a puri
ficação do creme. Temos aqui para ser vis
ta uma planta modêlo da respectiva insta
lação, bem como detalhes. 

l.a FÁBRICA DE COALHO ' NO BRASIL 

• 

FABRICANTES DO SUPERIOR f) I f) I I 
E m  l í q u i d o  e e m  p ó  

(Marca Registrada) 

Único premiado com 10 medalhas de ouro 

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

FABRICA E ESCRITóRIO : 

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

Correspondência : 
Caixa Postal, 26 

SANTOS DiUMONT 
MINAS GERAIS 

RIO DE JANEIRO 
Caixa Postal, 342 

SÃO PAULO 
Caixa Postal, 3191 

PELOTAS - R .  61. do Sul 
Caixa Postal, 191 

A venda em tôda parte . Peçam amostras gratis aos representantes 
ou diretamente aos fabricantes. 

Criadores de bovinos da raça holandesa. V endemos ótimos animais puros de pedigree, 
puros por cruza, etc . 

� " U·""·"·""'··''''''''''''''''''''''''''''.''''''''IJ'''''ID'''''''''' .................... .................... . . . . . ... ..................... . .  i . . .  II ................... . .  arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Lactação provocada ou artificial 
U rr a  poss ib i l idade de aprove ita mento econômico de vacas estérei� . 

A necessidade de 
aumento da produ
ção de[ leite \e a 
p o s s i b i 1 i d a
d e de aproveita
mento econômico 
de vacas estereis 

foram as razões da provocação, em larga 
escala, da lactação artificial em rebanhos 
leiteiros, na Inglaterra. 

Os resultados obtidos nas experiências de 
lactação provocada, ou lactação sem prenhez, 
ou ainda, lactação artificial em animais vir
gens ou vacas estereis (ou esterilizadas) po
dem constituir fator importante na exploração 
econômica da indústria leiteira. Lactações 
provocadas em novilhas e vacas adultas es
tereis, bem como em cabras e ovelhas, com 
objetivo de estudos ou de obtenção de lei
te para fins comerciais, te em confirmado 
a eficiência da aplicação de hormônios ar
tificiais que atuam sôbre os orgãos parti
cipantes da secreção láctea, levando o úbe
re à formação de leite. 

Em tôda a criação de animais leiteiros 
há sempre uma série de femeas que, por 
várias razões não se deixam fecundar, cons
tituindo assim um peso morto no rebanho, 
pois, a reprodução e a lactação são as, fon
tes econômicas do criador de gado leiteiro. 
A frequência de vacas estereis em reba
nhos leiteiros, no mundo todo é tão gran
de, que já se considera esta uma das doenças 
da civilização animal. Vaca que não der 
uma cria por ano e não prOduzir em 300 
dias um mínimo de 1 .200 kg. de leite não 
será econômica para seu proprietário. Dai 
a importância de que se reveste a lactação 
artificial em vacas que tendo as caracterís
ticas próprias do tipo leiteiro, apresentan
do aptidão para a produção pela linhagem 
a que pertencerem, possam ter boa função 
leiteira mediante provocação desta ativi . 
dade. 

Coube aos ingleses a realização das pri
meiras eXIJeriências de lactação artificial 

Dr. José Assis Ribeiro 
Médico-Veterinário 

em grande escala, no decurso da última 
guerra mundial. A Inglaterra submetida a 
todo o gênero de restrições, teve que racio
nar o consumo do leite, dada a escassez da 
produção. Para aumentar esta produção, foi 
experimentada a provocação de lactação em . 
novilhas bem antes da idade normal e em 
vacas adultas estereis, aplicando hormonios 
sintéticos de reação idêntica aos naturais, 
determinantes da secreção láctea. 

Sabe-se que o crescimento do úbere, o au
mento da irrigação sanguinea, a formação 
do tecido secretor (acinos e canaliculos) ,  o 
desencadeamento da secreção láctea e a 
continuidade da lactação estão na depen
dencia de uma série de hormonios ovaria
nos e hipofisários. Muitos dêstes hormo
nios têem sido isolados e obtidos para fiJ J S  
terapêuticos, e sua aplicação tem demonstrado sua eficiência. Entretanto, os elevados preços de sua aquisição não permitem ' 
aos criadores sua aplicação na exploração econômica do gado leiteiro. Daí a grande aceitação dos hct.rmônios sintéticos, de obtenção relativamente fácil e de preços razoáveis� No grupo dos hormônios artificiais f guram os " estrógenos sintéticos" mais ativos que os estrógenos naturais como o " s.tilbestrol ", o " dietilstilbestrol '" (ou DST) e outros. 

O "stilbestrol " é de grande atividade estrogênica, e se apresenta como uma substância branca cristalina, insolúvel n'água e solúvel no eter, nas gorduras, em solução 
salina fraca; e, aplicado no organismo, é 
absorvido . aos poucos, eliminando-se pela 
urina, principalmente .  

A aplicação dos hormônios sintéticos po
de ser pela alimentação, por injeção ou pOl 
Implantação na pele. Pela alimentaçâ(, 
(mistura na ração) deixa de ser econômico 
pela grande perda, visto ser fraco o coefi. 
ciente de aproveitamento ( lO % )  e deverem 
ser enormes as dose$ necessárias. 

O método das implantações tem sido lar,. 
gamente e da aplicação 

FELCTIANO 8ETEM;BRO / OUTUBRO - 1953 Pago 21 

(com ajuda de trocater) de comprim�dos 
estereis contendo stilbestroD e sulfamldas 

(para evitar inflamação) ,  sob a pele. Aí fi
cam os comprimidos por muito tempo, sen

do a seguir trocados, retirando-se mediante 
anestesia local. Em experiências na França, 

Langlois aplica em novilhas, sucessivamen
te 24 comprimidos contendo cada 25 mg. 
d� dietilstilbestrol. Pode-se aplicar um totai ' 
de 2,5 a 3 gramas do estrogeno. Hammond 
e Day em experiência de 140 vacas obser
varam: a) o crescimento da mama aos 52 
dias de tratamento é comparavel ao das no
vilhas mojando em primeira cria ; b) a du
ração mínima de tratamento (período en
tre implantação e retirada) é de 60 dias, 

e a máxima, de 100 dias, sendo ótima a de 
60 a 75 dias ; c) a absorção quotidiana do 
hormônio sintétko asseguradora de bom 

" desenvolvimento do úbere é de 2 mg. 

Em injeções, usam-se doses fragmenta· ·  
das, aplicadas semanalmente. Sob ação de 
200 a 350 mg. de stilbestrol (conforme o 
peso do animal) aplicadas em solução oleo 
sa' em 2 injeções hebdomadárias durantE; 

10 a 12 semanas, o úbere se desenvolve pro
gressivamente, desde que mantido sob gi
nástica funcional (ordenhas de manhã é; 

de tarde) a partir da primeira injeção. 

Como consequência da absorção do hor
mônio sintético, verifica-se logo um desen
volvimento do úbere, seguidO de um� fase 
colostral, tal como nas condições de ges
tação normal. Terminada a fase colostral 
(que dura alguns dias) inicia-se a lacta
ção normal. No processo de implantação, 
tem-se obtido lactações de até 3.000 litros 
de leite, com um máximo de 15 litros pOI 

dia. E no processo de injeção, já se atingiu 
2 .500 litros em 7-8 meses de lactação. 

Neseni e Freimuth observaram que o leite 
de lactação provocada difere do leite de 
lactação normal, por um aumento do teor de 
substância sêca (mais proteina e mais gor
dura) e ·  uma ligeira diminuição da lactose. O 
leite formado artificialmente tem uma côr 
mais tendente à do colostro, apresentando 
como êste um teor de cloretos ligeiramente 
elevado e uma quantidade de catalase tam
bém superior à do leite normal. 

BARRA DO PIRAÍ LTDA. 
Rua João Bat ista s /n  - Telefone 460 - Enderêço telegráfico : MET AL lT  ADA 

BARRA DO PIRAí Estado do Rio 

a) - Latas para leite (pressão e rosca) ; 

b) - Fôrmas para queijo (furadas e 
simples, tipo mineiro) ; 

c) - Coadores (com tela e tipo ame
ricano) ; 

d) - Cortadores para coalhada (tipo 
americano) ; 

e) Depósitos para creme e manteiga 
com tampa e sem tampa) ; 

f) - Tanques para leite (transporte e 
recepção) ; 

g) Tanques para fabricação de quei
jo (aço inoxidável e ferro esta
nhado) ; 

h) - Baldes para leite (reto simples ; 
com bico e com graduação ; com 

bóia e graduado ; oval, para 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pag o 22 SETEMBRO / OUmJBRO - 1953 FELCTIANO 

: Programa do vestibular para ingresso na , 
, Escola de Lacticínios NCândído T ostesN 

l'ortuguês : 

A prova escrita de Português na qual se apreciarão, além de outros elementos, a grafia, pontuação e a caligrafia, constará de redação de cartas, narração <;te fato ou desenvolvimento de um provérbio, sorteado no momento, e de 10 (dez) questõee sôbre o programa seguinte : 

a) -\ sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; 
b) - verbos irregulares, defectivos e pronominais; 
c) - pronomes e sua , colocação; 

d) - figuras e vícios de linguagem; 
e) .....:. sintaxe de conc�rdância; 

f) - análise sintática; 

único : A prova oral obedecerá à mesma matéria adotada para a prova escrita. 
Nota: Far-se-á absoluta questão do conhecimento da ortografia simplificada (adotada em 1943 e hoje vigorante) .  

Programa de Matemática: 

A prova escrita de Matemática constará de 10 (dez) questões assim distribui das : aritmética (quatro) ; geometria 3 (três) , e a]gebra 3 (três) ; constando do seguinte . 
a) - Problemas sôbre as quatro operações (aritmética) ; 
b) - divisibilidade, números primos ; 

c) - máximo e mínimo divisor comum ; 
d) - frações ordinárias e decimais ; 
e) - sistema métrico decimal e monetário brasileiro ; 
f) - potenciação e radiciação ; 
g) - números complexos, operações; 
h) - proporções e divisão proporcional ; 

i) - regra de 3 simples e composta ; 
j )  - porcentagem, juros e descontos; 
k) - ângUlos, medida dos ângUlos, uso de transferidor ; 1 )  - estudos dos triângulos, áreas; 
m) - estudos dos polígonos soma dos ângulos, internos e normal, áreas ; n) - círculo : propriedade de arcos e cordas; tangentes e normal, áreas; o) - sólidos geométricos, volume, superfície; 
p) - triângulo, retângulo, razões entre os seus lados; 
q) - monômios e polinômios, operações algébricas ; 
r) - expressões algébricas - Sistema de equações do 1.0 grau com 1 (uma) incógnita, problemas; 
s) - noção de função de uma variável independente. 

único : A prova oral obedecerá à mesma matéria adotada p
'
ara a prova escrita. 
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Ciências Físicas e Naturai s :  

A prova oral versará sôbre a seguinte ma-

téria. 
t " e energia ..:..- I Substância em a) Ma ena . 'd d estados l ' Constituição, propne a e e . " gera . 

t
" 

_ Mudanças de estado -; MIS-da. ma ena 
binação _ II Composiçao das 

tura Ae 
�
on: Substâncias ;imples e compos-

substanClas . 
t Propriedades caracte- , _ Elemen os - A "  t�s . das substâncias - III. Fenon::e�o.:> 

rlstlCas 
, . IV Energia mecamca f' icos e qUlmlcos � ' . pA IS 

'1\/1" 'mento e repouso - Fôrça- eso -
_ J.vJ.OVl 

' 'l'rabalho mecânico. 

� d ar - Pressão atmosb) Composiçao o 

, ' . _ Barômetro Previsão do tempo
, ferl:anômetro _ Bombas - Tr�m'pas -

-, ' ae'reos aquosos e eletncos -Meteoros - , 
, ; 'Benefícios e malefícios dos meteoros - Ba, 

l� e aeroplanos - Umidade do ar -oes 
1 b' l '  . o do ar -Higrômetros - Pap� 10 OglC 

Estações do ano. ClImas. 
c) Calor e luz - Dilatação, fusão, evap?-
ão ebulição. Termômetro - Propagaçao ��ç c�lor - Radiação - Estufa - Garr�fa 

"Termos"  - Temperatura, combustao, 
chama e fum"' .-::- Explosivos - Temperatu-
" da atmosfera - Fonte de luz - Espe�h - Lentes - As côres - Corpos trans

pa��ntes, opacos � transl�cido� -. som.?ra�. 
_ Fotografias, pnsmas, I eflexao, l efraçac: e 
decomposição da luz - Arc.o-íris -=- Ilusoes 
óticas - Miragens - Cmematografo 
Propagação e velocidade da luz. 

d) Som - Produção e propa�ação do 
som - Vibrações sonoras - QualIdades do 
som - InstÍ'umentos de música - Eco-voz 
- Fonógrafo. 

e .  Magnetismo e eletricidade óxido 
magnético - Imãs - Mag�etismos te:res
tres - Bússola - Eletrizaçao por atnto € 
seus efeitos - Eletro imã - Descar��s
Condensadores - Eletricidade atmo�fe�lCa 

k-\ Raio e para-raios - Pilha::' eletnc�s 
- Intensidade e fôrça eletromotnz - Efe:
tos da corrente - curto-circuito - FUSI-

LATAS PARA MANTEICiA 
t1ánuinas para a Indústria d e  baticínios 

S/A UI. MEC. u �lno INOUSiRIAL 
Ruci Maria Perpétua, 44 

JUIZ DE FORA - MINAS 

. _ Telefonia --- Importância da eletri-veIS . lt . cidade no desenvolvimento da agl'lCU m a. 

f) Água - Composição, pressão e pêso 
da água - Densidade - A��as correntes t, 
subterrâneas; Fontes miner�ls; poço� arte
sianos; águas servidas e esgotos - CIclo �a 
água - Purificação da água

. 
- Queda? da

gua e o meio aquático - Ml�ro:orgam�mos 
d água - Filtro - ImportanCla da �gua 
n: agricultura - Papel biológico da agua 
_ Oxigênio - Hidrogênio. 

g) Terra -:- Estrutura da terra, crôsta L 
núcleo do solo e do fundo do mar - Cama · 
das permeáveis do 'silíco e do

_ 
carbono -

Rochas minerais e fósseis -:. Açao da. atmos
fera e das águas - Erosao e sed;ment:;-
ções - Formação da hUlha -

, 
O solo ara

vel - Circulação do ar e da agua no sub
solo - Desertos - Fertilização do solo -

Drenagem e irrigação. 

·h) Seres vivos - l. Os vegetais, os 0':
gãos e funções - Nutr�çã? -= Reproduçao 
e disseminação - Multlpl1caçao das plan
tas - Tipos de organização dos vegeta�s -
Valor econômico e alimentar dos vegetaIs do 
Brasil - Defesa da flora - lI . Os animais : 
Aparelhos, orgãos, funções

, 
- Nutriçã? dos 

animais carnívoros e herblvoros - AllIl?-en
tos e suas variedades ; leite, vegetaIs e 
carnes - Cocção dos alimentos, pasteuri
zação do leite - As vitaminas - Mas�iga
ção Digestão - Origem do calor .ammal 
- Excreções animais - úteis e nOCIVOS -
Reprodução e dispersão dos animais :- Ani
mais viviparos . e ovíparos - Seleçao das 
espécies - Hibridos Animais de puro 
sangue. 

- Não haverá segunda chamada para o 
exame vestibular. Os casos não previstos nes
tas instruções, serão resolvidos pela Diretoria 
da Escola de comum acôrdo com a banca 
examinadora, observando-se a legislação em 
vigôr. 

Documentos para matrícula na l.a série : 

1 . Certificado de conclusão de Ginásio. 
2 .  Certidão de idade 
3 .  Certificado de sanidade 
4 .  Atestado de vacina 
5 .  Aestado de bôa conduta, passado pela 

polícia. 
6 .  Prova de quitação com o serviço militar' . 

Nota : Todos os documentos devem ter aI':. 
firmas reconhecidas. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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a- e g i s l a ç ã o  
Decreto n.O 3 O .  6 9 1  de 

29 de Março de 1952 
Mrova o novo re�ulamento d a  Inspeção Industrial 

e Sanitária de Produtos de Oriºem Animal. 
(Continuação) 

Título XIII 

Reinspeção Industrial e Sanitária dos Pro
dutos de Origem Animal 

Art. 845 - Os produtos de origem ani
mal devem ser reinspecionados tantas vê
ze!; q�antas necessárias, antes de serem 
ex?e� ld�s pela fábrica para consumo co
mercIO mterestadual ou internacional. 

§ 1.0 . Os prod�tos �ue nessa reinspeção 
forem Julgados lmproprios para consumo 
devem ser destinados a aproveitamento co
n:o subprodutos industriais, depois de re-

d
t lradas as marcas oficiais e submetidas i1. 

esnaturação se fôr o caso. 
( 

§ 2.° Qu�n�o ainda permitam aproveita-
mento condICIOnal ou beneficiamento I ��toria Federal deve autorizar sejam

' s�b��= 
o� aos processos apropriados, reinspecio

nan o-os antes da liberação. �rt. 846. Nenhum produto de origem 

Z��ão
po::

d
:er

l 
entrada em fábrica sob ��= 

ra , sem que seja I 
identificado como o '  d 

c aramente 
lecimento tamb ' 

l' lUI� o de outro estabe
O. A. 

em regIstrado na D. I. P. 
Parágrafo único E' ' . 

ao estabelecimento 
-

d 
I,Jro lb ldo o retorno 

e ol' lgem de d que, na reinspe - . pro utos 
próprios 

çao, sejam considerados impara o consum d mover Sua transforma 
_ o evendo-se pro-

to condicional. 
çao ou aproveitamen_ 

Art. 847. Na reinspe -
reza ou conservada 

Çio d� carne em natu-
denada a que apres��t� fr�o, deve ser con-
que faça suspeitar 

qualquer alteração 
§ 1 0  

processo de putrefação . Sempre que ' . . 
verificará o pH sôb ' 

necesarIO a Inspeção ·  
carne. r e  o extrato aquoso da 

§ 2.° Sem prejuizo da a . 
. 

-racteres organolépticos e 
pI �c laç�o dos ca-

a �nspeção adotará o H 
de 

e 
OUtI as provas, 

(seIs e seis e quatro d
�

' 
ntre 6, 0 e 6, 4 

derar a carne aind 
eC lmos� para consi

sumo. ' 
a em cond lçoes de con-

Art. 848. Nos entrepostos, armazen I 

casas comerciais, onde se encontrem de� �u 
tados produtos de origem animal proced��� 
tes de estabelecimentos sob Inspeção Fed -
ra.l, bem como nos portos e postos de fI' e
telra, a reinspeção deve especialmente ViS��� 

1 - sempre que possível conferir o 
ficado de sanidade que acompanha o 
duto. 
. 2. - identificar os rótulos e 

CI�IS dos produtos, bem como a 
bl'lcação; . 

3 - verificar as condições de integr"d 
de dos envoltórios e recipientes: 

1 a-

A 
4 - verificar os . caracteres organolépticos 

sobre uma ou maIS amostras, conforme 0/ 
caso; 

5 - �oletar amostras para exame quím' 
co e mICrobiológico. 

1-

§ 1.� � amostra deve receber uma ci t envoltol' lo aprovada pela D. I P 
n a 

claramente preenchida em t d' . O. A., 
iten ' 

o os os seus 
. s, � ass ll1ada pelo interessado e pelo fun CIOnal' lO que coleta a amostra. 

-

s 2 ° � . Sempre que o interessado dese'ar :
o
;;.mostra pOde ser . coletada: em dUPlic�ta

' 

. os mesmos CUIdados de identifica ã� assmalados no parágrafo ant . . . 
ç 

sentando
, uma delas a contra pr���o�u�ep��: :;�necera en: pOder do interessado, lav�an-o se um termo de coleta em duas vi uma das quais será entregue ao l'nte . 

as, 
sado. 

r�-

§ ;.0 Tanto a amostra como a contra prova
. evem ser colocadas em envelo 

Pl' lados aprovados pela D P I 
p�s apro

seguir fechad 
1 ' . . . A, a 

interessado e 
oS

p
' 
elO

ac l
f
'a
u
d
ll
o� e , r.ubricados pelo 
CIOnarIO. 

a�o:t;a�� t�dos os ca�sos. de reinsPE?ção as 
era o preferenc la para exame. 

re!ul;�odO
Q�ando o interessado divergir do 

do prazo d
� 

4
�xame pOde requerer, dentro 

anál' d 
(quarenta e oito) horas a 

lse e contra prova. ' 
§ 6.° O requerimento - d' . . 

petor Ch f 
. . sera ll'lg ldo ao Ins-

de est ' 
1 e e .que supermtender a região on-

foi co�t 
°
d
cal lzado o estabelecimento em que 

a a a amostra. 
§ .7.° O exame da contra prova pode ser 

real lzado em qualquer laboratório oficial 
com a . presença de um representante da 
respectIva Inspetoria Regional. 

. 
§ 8.° Além de escolher o laboratório ofi

CIal para exame da contra prova o interes
sado pode fazer-se representar por um 
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c
�
o
�

d
�
e
�

s
=
u
=
a�preferência e confiança. 
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§ 9.0 Confirmada a condenação do · pro · 

duto ou partida a Inspeção Federal deter

minará o aproveitamento condicional ou a 

transformação em produto não comestível. 

§ 100 As' amostras para prova ou contra 

prova coletadas pela D. I. P. O. A. para 

exames de rotina ou análises periciais se

rão inteiramente gratuitas. 

Art. 849. A Inspeção deve fiscalizar o em

barque de quaisquer produtos de origem 

animal, bem como as condições higiênicas 

e instalações dos carros, vagões e de todos 

os meios .de transporte utilizados. 

Art. 850. A juizo da D. 1. P. O. A. pode ser 

determinado o retôrno ao estabelecimento 

de origem de produtos apreendidos nos mer

cados de consumo ou em trânsito pelos por

tos marítimos ou fluviais e postos de fron

teira, para efeito de beneficiamento ou 
aproveitamento para fins não comestíveis. 

§ 1.0 No caso do responsável pela fabri

cação ou despacho do produto recusar a de

volução, será a mercadoria após inutiliza

ção pela Inspeção Federal, aproveitada para 

fins não comestíveis em estabelecimentos 

dotados de instalações apropriadas. 

§ 2.0 A firma proprietária ou arrendata

lia do estabelecimento de origem deve ser 

responsabilizada e punida no caso de não 

comunicar a chegada ao produto devolvido 

ao servidor da D. 1. P. O. A. 

Título XIV 

Trânsito de Produtos de Origem Animal 

Art. 851. Os produtos e matérias primas 

de origem animal procedentes de estabele
cimentos sob Inspeção Federal, satisfeitas 
as exigências do presente Regulamento, têm 
livre curso no país, podem ser expostos ao 
consumo em qualquer parte do território na
cional e constituir objeto de comércio in
ternacional. 

Art. 852. As autoridades de Saúde Pú
blica, em sua função de policiamento 
da alimentação nos centros de consumo, de
vem comunicar a qualquer dependência da 
D. I. P. O. A. os resultados das análises 
fiscais que realizarem, se das mesmas re
sultar apreensão ou compensação dos pro
dutos subprodutos e matérias primas. 

Art. 853 . Os produtos de origem animal 
procedentes de estabelecimentos do país, 
em trânsito por portos marítimos e fluviais 
ou postos de fronteira mesmo que se des
tinem ao comércio interestadual devem ser 
reinspecionados tanto na entrada como na 
saída dos postos alfand,egários. 

§ 1.0 Em se tratando de produtos oriun

dos do estrangeiro, obrigatória e privativa

mente devem ser reinspecionados pela D. I. 

P. O. A. do ponto de vista industrial e sa

nitário, antes de serem liberados pelas au

toridades aduaneiras. 
§ 2.0 Nos portos e postos de fronteira on

de não haja dependência da D. I. P . .  0. A. 

a inspeção a que se refere êste artigo será 

feita por colaboração da D. D. S. A ou de 

servidores de outros órgãos do D. N. P. A. 
designados pelo Diretor Geral. 

Art. 854. A importação de produtos de ori
gem animal ou suas matérias primas só 
será autorizada quando : 

1 - procederem de países cujos Regula
mentos sanitários tenham sido aprovados 
pelo Ministério da Agricultu�a do Brasil; 

2 - vierem acompanhados de certificado 
sanitário expedido poi' autoridade compe
tente do país de origem e devidamente visa
dos por autoridade consular do Brasil 

3 - estiverem identificados com rótulos 
ou marcas oficiais. 

Parágrafo único - Se os Regulamentos a 

que se refere o item I (um) dêste artigo não 

detalharem os modelos dos certificados sa

nitários e carimbos de inspeção· será solici

tada sua aprovação em separado, ficando 

estabelecidas desde logo as seguintes exi
gências : 

1 - o carimbo oficial deve trazer o nome 

do país a inscrição da palavra " inspecio

nado" , o número do estabelecimento e as 

inciais do serviço competente ou outras que 

indiquem a quem cabe a responsabilidade 

da Inspeção Sanitária; 

2 - os certificados sanitários devem con

ter os elementos constantes dos modêlos 

oficiais adotados no Brasil para seu comér

cio interno e mais a declaração expressa 

de que no país de origem do produto não 

grassa qualquer doença infecto-contagiosa, 

de acôrdo com as exigências estabelecidas 

no Regulamento de Defesa Sanitária Ani-

mal. 
Art. 855. E' proibida a importação de pro

dutos de origem animal quando procedentes 

de países onde grassam doenças considera

das perigosas à segurança sanitária animal 

do Brasil, de acôrdo com o que determina 

a legislação brasileira específica. 

Art. 856. Os certificados sanitários proce

dentes do estrangeiro, depois de visados 

pelo servidor da D. 1. P. O. A. ou de outro 
órgão do D. N. P. A. nos casos permitidos 
neste Regulamento, serão arquivados na arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Inspeção Federal ou na I. R. P. O. A a 
que ' estiv;er subordinada. 

Parágrafo único - A circulação de tais 
produtos no território nacional far-se-á após 
�peção, fornecendo-se certificados sani
tário próprio à ,  vista dos elementos constan
tes no documento ' expedido no país de ori
gem. 

Art. 857. A D. I. P. O. A., conforme o ca
so, pode determinar o retôrno, ao país de 
procedência, de quaisquer produtos de ori
gem animal, quando houver infração ao que 
dispõe êste Regulamento. 

Art. 858. Os produtos' de origem animal 
saídos dos estabelecimentos e em trânsito 
por portos ou postos de fronteira, só terão 
livre curso quando estiverem devidamente 
rotulados e, conforme o caso, acompanha
dos de certificado sanitário expedido em 
modêlo próprio, firmado por servidor auto
rizado. 

Art. 859. A juizo da D. L P. O. A, pode 
ser permitido o comércio interestadual de 
produtos de origem animal, sem apresen
tação de certificado sanitário, quando con
venientemente identificados por meio de 
rótulo registrado na D. I. P. O. A 

Parágrafo único - Não está sujeito a 
apresentação de certificado sanitálio o lei
te despachado como matéria prima e acon
dicionado em latões, desde que destinado a 
estabelecimentos situados em outros Esta
dos ou Territórios para beneficiamento ou 
ind ustrialização. 

Art. 860. Tratando-se de comércio inter
nacional, os certificados sanitários podem 
ser redigidos em língua estrangeira se hou
ver . exigência dos países importad�res, mas sempre com a tradução em vernáculo. 

Art. �61. Quaisquer autoridades federais, 
e�taduals ou municipais que exercerem funçoes de �atureza fiscal em portos ou postos de fronteIra e em postos ou barreiras interest�duais, são .o.brigadas a exigir a apresentaçao do .certlflCa�o sanitário para produto� �e �rIgem arumal, destinados aos comerCIOS mterestadual ou internacional, salvo q�a�do se tratar de leite para fins de benefICIfl:mento e consignados a estabelecimentos mdustriais ou nos casos permitidos pela D. !. P. O. A., quando se tratar de mercadorIas com rótulos registrados. 

Art. 862. No caso de vir a ser dispensada 
a exigência do certificado sanitário para 
produtos identificados por meio de rótulos 
registrados, a D. I. P. O. A. providenciará 
para que a resolução expedida seja levada 
ao conhecimento das autoridades federais e 

municipais, com exercício em portos marl� 
timos e fluviais, nos postos de fronteiras e 
nos postos fiscais situados em barreiras in
terestaduais. 

Art. 863. Os certificados sanitários para 
produtos de origem animal destinados ao 
comércio internacional são obrigatóriamen
te assinados pelo técnico da D. I. P. O. A. di
plomado em veterinária, responsável pela 
Inspeção Federal. 

Art. 864. Os certificados sanitários que 
acompanharem produtos de origem animal 
procedentes do país, depois de visado pelo 
servidor da D. I. P. O. A., ou, conforme o 
caso, da D. D. S. A. são entregues aos inte
ressados para que os exibam às autoridades 
competentes de Saúde Pública, quando so
licitados. 

Art. 865. Os produtos não destinados à 
alimentação humana, como couros, lãs, chi
fres, subprodutos industriais e outros, pro
cedentes de estabelecimentos não inspecio
nados pela D. I. P. O. A. só podem ter livre 
trânsito se procedentes da zona onde 
não grassem doenças contagiosas, atendidas 
também outras medidas determinadas pelas 
autoridades oficiais de Defesa Sanitária 
Animal. 

Parágrafo U11lCO - Quando tais produtos 
se destinem ao comercio internacional é 
Obrigatória, conforme o caso a desinfeção 
por processo aprovado pela D. I. P. O. A. ou 
exigido pelo país importador. 

Art. 866. As autoridades federais esta
duais ou municipais, inclusive pOliciais, que 
desempenharem funções de fiscalização nos 
por�os marítimos e fluviais, barreiras ou 
quaIsquer postos de fronteira, não permitirão 
sob pena de responsabilidade, o trânsito in
terestadual ou internacional de produtos de 
origem animal sem que o transportador exi
ba o certificado sanitário, expedido ou visa
do de acôrdo com o presente Regulamento. 

Parágrafo único - Verificada a ausênci:.t 
do documento a que se refere êste artigo 
a . me:c�doria será apreendida e '  posta à 
dlsposIçao da autoridade da D. I. P. O. A. 
ou da D. D. S. A" para que ' lhe dê o desti- ' no conveniente, devendo ser lavrado o res
pectivo auto de infração contra o transpor
tador. 

Art. 867. Os produtos de origem animal 
destinados à alimentação humana sendo 
gê�eros de primeira necessidade e ' perecí
veIS, devem ter prioridade de embarque 
(transporte marítimo, fluvial lacustre fer-
roviário, rodoviário ou aéreo). 

' 

Parágrafo único - Nos e arma-
zens de emprêsas de e de quais-

���========������.�.. . 

FELCTIANO SETEMBRO / OUTUBRO - 1953 Pag o 27 

quer porto.s, bem como nos próprios veícu
los e navIOS, os produto's de origem. ani

mal devem ser arrumados em ambIentes 

propriados e longe de locais com tempera

:ura elevada, a fim de não sofrerem alte

rações em suas características físico-quí-
micas. 

Art. 868. A D. I. P. O. A. adotará modê
los oficiais de certificado sanitário, tanto 

para o mercado interno como para o co
mércio internaciona1. 

Art. 869. - O fornecimento de produtos 
de origem animal a navios mercantes surtos 
nos portos nacionais, que façam linha \ in
ternacional, depende em todos os casos de 
prévia inspeção pela D. I. \p. O. A. e subse
quente expedição do competente çertifica
do sanitário. 

Título XV 

Exames de Laboratório 

Art. 870. Os produtos de origem animal 
prontos para consumo, bem como tôda e 
qualquer substância que entra em sua elabo
ração, estão sujeitos a exames tecnológicos 
. químicos e microbiológicos. 

Art. 871. As técnicas de exame e a orien
tação analítica serão padronizadas pela Se
ção de Tecnologia e aprovadas pelo Dire
tor da D. I. P. O. A. 

Parágrafo único - Essas técnicas estarão 
sempre atualizadas pela Seção de Tecnolo
gia, aceitando a D. I. P. O. A. sugestões ' de 
laboratórios oficiais ou particulares para 
alterá-las desde que a Seção de Tecnologia 
verifique e confirme as vantagens e a nova 
técnica. 

Art. 872. Os exames de caráter tecnológi
co visarão a técnica de elaboração dos pro
dutos de origem animal em qualquer de suas 
fases. 

Parágrafo único Sempre que houver 
necessidades o laboratório pedirá informa
ções à Inspeção Federal junto ao estabele
cimento produtor. 

Art. 873. O exame químico compreende: 
1 - os caracteres organolépticos; 
2 - composição centesimal; 
3 - índices físicos e químicos; 
4 - corantes e conservadores; 
5 - provas especiais de caracterização e 

verificação de qualidade; 

6 - exame químico da água que abastece 
os estabelecimentos sob Inspeção 
Federal. 

1 .0 - Os caracteres organolépticos; a 
composição centesimal e os índices físicos
qUlmICos serão enquadrados nos padrões 
normais aprovados ou que venham a ser 
aprovados pela D. I. P. O. A. 

§ 2.0 - A orientação. analitica obedecerá 
a seguinte seriação : 

1 - caractéres ol'ganolépticos; 

2 - pesquisa de corante e conservadores ; 

3 - determinação de fraudes, falsificação 
e alterações; 

4 - verificação dos mínimos e máximos 
constantes . dêste Regulamento de 
provas e nos elementos que constam 
das técnicas analíticas que acom
panham êste Regulamento. 

3.° - A variação anormal de qualquer 
índice (iodo, refração, saponificação e ou
tros) , será convenientemente pesquisada, 
para apuração das causas. 

Art. 874. O exame microbiológico deve 
verificar :  

1 - presença d e  germes, quando se tra
te de conservas submetidas à esteri
lização; 

2 - presença de produtos do metabolis
mo bacteriano, quando necessário; 

3 - contagem global de germes sôbre 
produtos de origem animal; 

4 - pesquisa e contagem da flora de COl1� 
taminação; 

5 - pesquisas da flora patogênica; 
6 - exame bacteriológico de água que 

abastece os estabelecimentos sob 
Inspeção Federal; 

7 - exame bacteriológico de matérias 
primas e produtos afins empregados 
na elaboração, de produtos de ori
gem animal. 

Art. 875. Quando necessário, os laborató
rios podem recorrer a outras técnicas de 
exame, além das adotadas oficialmente pela 
D. I. P. O. A., mencionando-as obrigatoria
mente nos re�pectivos laudos. 

(Continua) arvoredoleite.orgdigitalizado por
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I V  S e m a n a  d o  L a c t i c i n i s t  
Desenvolvimento d.os tri�balhos - Conferência sôbre a bacia leiteira 

da Capital da República 

Foi inaugurada a , 13 de julho a IV 
Semana do Lacticinista" promoviâ.a pela 
diretoria da Fábrica-Escola de Lactici
nios "Candido Tostes ",  nas dependên
cias desse m,esmo estabelecimento, loca
lizado em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. Como acontece todos os anos, 
êsse movimento, destinado a reunir in
dustriais e técnicos para discussão am
pla dos problemas atinentes às diversas 
fases e aspectos da produção dos lacti
cinios no Brasil, conseguiu despertar a 
atenção de grande número de interessa
dos, tendo os orgãos oficiais resp,onsá 
veis pela fiscalização dos produtos em
pr,estado todo a;poio e concurso à feliz 
iniciativ:a. 

Por deliberação da diretoria da Divi
são de Inspeção de Produtos de Origen'! 
Animal, do Ministério da Agricultura, a 
conferência que, mensalmente, é pro
movida sôbre "Leite e derivados" foi 
realizada numa das sessões: da IV Se
mana do Lacticinista., fato que concor
reu ainda mais para o brilho da reu
nião. 

Os assuntos debatidos 

A fim de fa,cHitar o encaminhamento 
dos trabalhos, orientando-os no senti
do de melhor aproveitamento, a mesa 
diretora da IV Semana do Lacticinista, 
pr.esidida pelo Dl'. Sebastião de Andr:a,
de, diretor da F. E. L. C. T., resolveu no
mear comissões especializadas para os 
setores de maior atualidade, a fim de 
que pudessem os temas s'er lev:ados a 

plenário, depois de devidamente discu
tidos e 

'
j á  com um esboço de conclusões 

organizado. Foram êstes os temas dis
tribuidos às diversas comissões : 

1 )  Normas técnicas para plantas e 
instalações de fábricas de lacticinios e 
usinas de beneficiamento de leite ; 

2 )  Padronização de material e apare
lr ag.em para a indústria de la,cticinios 
fabricados no país ; 

3 )  Transporte e armazenalnento de 
produtos de lacticinios na fábrica e nos 
centros de consumo; 

4) Criação e trato do gado leiteiro ; 
5) Cooperativas de leite de consumo, 

industrialização para aproveitamento 
dos excessos. 

O primeiro capítulO, referente ,a, plan
tas e instalações de fábricas de lacti
cinios ensejou interessante discussão a 
prQpósito da situação atual da indústria 
em face das exigências contidas no re
gulam,ento federal vigente. Da discus
são participaram industriais e técnicos, 
chegando-se à conclusão de que a re
partição oficial deveria estar melhor 
aparelhada para fornecer aos indus
triais plantas orientadoras das constru
ções ,e reestudar a questão das exigên
cias de divisão de departamentos, prin
cipalmente no caso das fábricas de man
teiga. 

No segundo item, ficou demonstrada 
a necessidade de estandardizar a apare
lhagem de lacticinios, dadas as grande E' 
dificuldades que a situação atual acar
reta aos técnicos e aos próprios indus
triais, quer par.a a fiscalização, quer pa" 
ra os diversos trabalhos de manipula
ção e até mesmo de reparos e reforma 
de equipamento. A propósito, foram ci
tados exemplos de países lacticinistas 
mais adiantados, onde tôda a aparelha
gem é rigorosamente padronizada" com 
reais benefícios para a indústria. 

Quanto , a transporte e armazenamen
to de lacticinios, veio à baila, como não 
poderia deixar de ser, severa critica ao 
comércio varejista que, ignorando a de,· 
licadeza e 'perecibilidade de tais produ- ' 
tos, não lhes devota cuidado e atenção 

SETEMBRO / OUTUBRO - 1953 Pag o 29 

minorar os ,efeitos do clima adver 

que são obrig.ados a suportar, com 
es de temperatura e humidade. 

portas de casas comerciais ou nos 
de bares e casas de pasto. Suge 

que o industrial cuide com eari

da embalagem adequada dos �ro
a fim de que sofram o mínimo 

funestas quando no 
distribuidor. 

criação e o trato do gado leiteiro 
mereceram a at�nção dos par

J.!_�:,�,n'Yl T<�" da IV Semana dos Lacticinis
a importânCia do assunto, 

à produção de matéria pa.'ima. 
deixa de atingir profundamente o 

in<1mnirl.al. A :alimentação do gado cons
um capítulo interessante das dis

Tratou-se prinCipalmente do 
do arraçoamento na sêca, o 

não recebendo do criador a devi
ão, por motivos econômicos, 

técmi(�os ou outros, deixa a indústria a 
com pesado onus, não podendo 

alhar por faita de leite. Nestas con-
foi lembrada a benéfica interfe

, que o industrial lacticinista pode 
exercer j unto ao fazendeiro, auxiliando, 
na medida de suas forças, a levantar os 
índices de produção. 

último item do temario principal 
em torno do aproveitam,ento dos 

de produção de leite, na época 
águas. Depois de demonstrado que 

fabricação de manteiga, como valvu
de escape e segurança para o apro·· 

nto das sobras, não constitui 
feliz do probelma, :as atenções 

voltam para a indústria do leite em 
Abalizada experiência, trazida ao co

lnelClITlento da assembléia pelo diretor 
da Cooperativa Central de 

de Belo Horizonte, derimiu 
as dúvidas a respeito e demons
com dados numéricos de . preços, 

o melhor e mais ,econômico apro
·.U,",'U4'J4.lI/V que se pode realizar do leite 

época de fartura é o da fabricação 
pó. 

esclarecido também que as ne
brasileiras, no setor de leite 

em pó, estão ainda muito além da ca
pacidade da produção nacional, como o 
demonstra a constante imp.ortação do 
produto e que, nessas condições, nenhum 
perigo poderia advir da concorrência 
nesse setor. 

De tôdas as palestras i',eali2Jadas du
rante a IV Semana do Lacticinista, as
sinalamos a que esteve a cargo do sr. 
otto Frensel, nosso colega do "Boletim do 
Leite" e diretor da, Sociedade Nacional 
de AgriCUltura, palestra que versou sô
bre "A decadência do consuma: mundial 
de manteiga", e que, pela importânCia 
dos dados apresentados constitui au
têntico grito de alarme, publicada em 
outro local. 

Conferência da Seção de Leite e Deri
vados, do Ministério dia Agricultura 

A 12.a Conferência sôbre o Leite .e 
Deriv:ados, patrocinada pela Divisão da 
Inspeção de Produtos de Origem Animal 
do Ministério da Agricultura, foi reali
zada numa das sessões da IV Semana 
do Lacticinista. Com grande afluência, 
de interessados, o dr. Roinulo Jo,viano, 
inspetor-chef.e do Servico de Fomento 
discorreu sôbre o tema ,; A bacia leiteir� 
da Capital da República" .  O conferen
cista; conhecido como profundo estu
dioso das questões da produção de leite, 
passou ,em revista diversos tópicos do 
problema : importância do leite, areas 
geográficas, fatores influenciadores ex
tensão da area, volume da prod�ção 
número de ;produtores, media por for� 
necedor, media, por vaca, media por 
hectare, rebanho leiteiro, custo de pro
dução, sanidade, financiamento, bem 
estar social, mercado de leite em 1970 
assistência técnica, etc. 

' 

O conferencista dividiu a bacia abas
tecedora do Distrito Federal em treze 
zonas e conseguiu grupar 5.9 63 produ
tores, mostr:ando que a maior porcenta
gem de produtores está localizada na zo
na da Leopoldina (17,8 % )  e: :a menor em 
Padua, com um [ndice de 1 % apenas. 

(Transcrito da " Revista dos Criadores" _ 

Setembro de 1953) . 
' 
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Aniversários de Felctianos ; 
Mês de Novembro 

Dia 

5-Jorge Marcondes de Souza 

em Lacticinios. 
Técnico 

6-Milton de Castro Leal - Funcionár:c 
' da FELCT . .  

6-Luiz Fernandes de Araujo - Técnico 
em Lacticinios. 

l4-Nélio da Cunha Rosa - Lacticinista. 

23-Waldir Theodoro Maciel - Lacticinis
ta. (DIPOA) . 

26-José Jacir de Menezes 

30-José Gabriel de Souza 
Mês de Dezembro 

Lacticinista. 

Lacticinista. 

2-Edir Coutinho Brum - Aluno da LU 
série do CIL. 

3-Samuel Gontijo Garcia - TécnicG em 
Lacticinios. 

5-Daniel Motinha Duboc - Aluno da 1 .11 
série do CIL. 

l2-Prof. Sinésio de Queiroz Silva - Técni
co em Lacticinios. Professor da FELCT. 

l2-Edmundo Monteiro de Melo - Chefe 
do Serviço Administrativo da FELCT. 

l4-Julio Alberto Filho - Técnico em Lacti
cinios. 

l5-0g Mendorl.ga Lima - Aluno da 1.'1 
série do CIL. 

l8-Dr. Vicentino de Freitas Masini - Pro
fessor de Microbiologia Aplicada, da 

. FELCT. e diretor do FELCTIANO. 

Rua Ten. Freitas, S/N 
Caixa Postal, 183 
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l8-Sebastião Andrade Drumond -
' co em Lacticinios (DIPOA) 

2l-José Furtado Pereira - Técnico 
Lacticinios e Prof. assistente da 

24.-Luiz Carlos de Oliveira 
(DIPOA) . 

26-Moacir Antonio de Freitas 
nista. 

. , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . 
Máquinas e Aparelhos para 

de Leite e Fábrica de Lacticinios 

Material para Laboratórios e 
Vasilhame para Leite 

Máquinas em Gefal para outras 
Indústrias e Lavoura 

Rua Carijós, 63.0 - ESC!. 
Caix;a, Postal, 192 
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PR DUTOS fABRICADOS NA 
F.E.l.C.T. 

LABORA TÓRIO 
Solução Dorme . solução de soda décimo normal , solução de fenolf/aleina 0 2  
solução décimo normal de nitrato de praia I solução de nitralo de praia I so 
lução de bicromato de potássio a 5% I Cullura de P.roqueforl em pó, Fermen 
to láclico selecionado lÍquido, Coranle líquido poro queijos , Cultura de 'rbghurt{/ 
qu/do), Grão de Keflir, Fermento selecionado paro queijo Suisso . 

f)UEIJOS 
.. "" " 1'-'1 "' "  padronisado. 

TIPOS : Cavalo, Cobocó, Cheddar, Duplo Creme, Emmentaler, Gouda , Lunch , Pralo , ' 

Parmezão, Pasteurizado , Provolone . Reno -Edam , Roque/orl, Suisso , Cr 
Suísso . Requeijão Mineiro . Requeijão Criolo, Ricota . 

MANTEIGA Extra e de primeira. 

CASE/NA f Por diversos processos. 

Qjjjgjr os l2edidos à 
Fabrica Escola de Laclicínios 
Rua Tenente Frei/as � .. 

Juiz de Fora .. 

Candido Tosles . 

Cx. Postal 183. 

BRASIL 
Minas Gerais . 
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