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CALlBRACÃO DO MÉTODO NEGRO DE AMIDO PARA 
DETERMINAR PROTEíNAS VERDADEIRAS 

NO LEITE E NO SORO 
Calibration of the Amido Black Method for the 

Determination of the T rue Protein Content 
in Milk and Whey 

1 .  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos têm sido amplamente 
exploradas as possibilidades de utilização de 
proteínas do leite (1, 2) e ênfase tem sido da
da ao valor das proteínas do soro lático (3, 4). 
Entretanto, qr;ando se fala de proteína do lei
te, é necessário diferenciar entre proteína e 
proteínllj verdadeira . A primeira, isto é, a pro
teína (ou proteína total) refere-se geralmente 
à quantidade de nitrogênio total presente no 
leite e que é determinada com o método de 
Kjeldahl e multiplicada por um fator empíri
co : N% x 6, 3 8  = PT (na França o fator é 
6,39) . Nesse caso, nem todo o nitrogênio de
terminado pelo método é originário de liga
ções peptÍdicas e aminoácidos, mas originário 
também de produtos do metabolismo no cor
po do animal e que formam o chamado ni
trogênio não protéico (NPN). Entre estas 
substâncias podem mencionar-se a uréia, 
creatina, creatinina, ácido úrico, ácido oró
tico, amoníaco (5). Além disso, nesta fração 
estão incluídos pequenos peptídeos e aminoá
cidos livres. A proteína 'verdadeira (PV) resulta 
então da diferença : [nitrogêniO (total - não 
protéico)] x 6, 38 .  

Dada esta distinção, torna-se necessário re
visar o princípio de calibn:ção do método de 
negro de amido (NA) para a determinação de 
proteínas verdadeiras no leite e no soro. Com 
esse objetivo" seguiu-se a técnica sugericla por 
Grappin e Jeunet (0) pára a ca'libração, e a de 
McGann eL alii (1) para a deterininação de 
protemas' no leite e no soro. 

2 .  CALIBRAÇÃO: PROTEíNA 
,VF,RDADEIRA NO LEITE 

Determina-se o teor de proteína verdacleira 
(PV) em aproximadamente 10 amostras de leite segundo o método de Kjeldahl. De preferên-

Alall F. lVolfscho01l P. (*) 

cia, as amostras utilizadas na calibração de
vem ser do mesmo tipo daquelas a serem ana
lisadas posteriormente (i.é, leite de mistura 
ou de animais individuais, etc.). O teor em 
nitrogênio não protéico (NPN) determina-se 
no filtrado obtido por precipitação das proteí
nas com ácido tricloroacético (TCA) a uma 
concentração final de aproximadamente 1 2% 
TCA, nas mesmas amostras d e  leite. 

,Paralelamente, determinar-se em triplicata, 
o teor de proteínas destas amostras com o mé
todo NA que, em princípio, nãe:, determina' a 
fração NPN. 

Elabora-se então um gráfico com os resul
tados obtidos com ambos os métodos - Ne
gro de Amido (x) e Kjeldahl (y) - e calcula-se 
a equação de regressão, que é do tipo : y = 
= b(x) + a (0). Com ajuda da curva ou da 
equação, obtêm-se os valores de proteínas ver
dadeiras (y) para. valores (x) de proteínas deter
minados com o método NA. 

3 .  CALIBRAÇÃO : PROTEíNA 
VERDADEIRA NO SORO 

Para esta calibração, utilizam-se as mes
mê;S amostras de leite analisadas para PV. A 
caseína, destas amostras (20 ml) é precipitada 
mediante a adição de In HCI (gota a gota), 
centrifugação (5.200 rpm/lO min.) e filtração 
do sobrenadante, do qual se determina o teor 
em nitrogênio total (Kjeldahl), que correspon
de 20 chamado nitrogênio não caseínico. Deste 
valor subtrai-se o valor respectivo de NPN, pa
ra se obter o valor de proteínas verdadeiras (1:1 
soro. O método idealizado por McGann consis
te em separar a 'proteína não caseínicaJ precipi
tando a caseína no seu ponto isoelétrico, me
diante o uso de ácido acético (3 ml) a 33 , 3% 
(p/v) e 3 , 33  n acet8to de sódio, centrifuga
ção e filtração do sobrena,dante (detalhes da 

(*) Professor e Pesquisador da EPAMIG/DTA /ILCT. 
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técnica operacional podem ser encontrados 
também em Casado (B). 

Determina-se, então, o teor em proteínas 
do soro (ver :tem 4 .  seguinte) e, da mesma 
forma que para proteínas no leite, prepara-se 
um gráfico com os valores obtidos com am
bos os métodos e, da equação calculada, deri
va-se o teor de proteínas verdadeiras do soro 
para, as amostras andisadas com o método NA. 

Segundo Roeper e Dolby (9), a ligação do 
corante realizada pelas proteínas do soro láti
co obtido mediante adição de ácidos é dife
tente daquela realizadr:. pelas proteínas do so
·ro de queijo, i.é., do soro obtido por ação en
zimática sobre a caseína do leite; dado esse fa
to, é preciso estabelecer curvas de calibração 
para' cada tipo de soro. 

4 .  DETERMINAÇÃO . 

Para se determinar o teor em proteínas do 
leite e do soro, executam-se as determinações 
segundo a técnica de McGann et alii (7), apre
sentada abaixo : 

Leitura I: misturar 1 ml de leite e 20 ml da 
solução de negro de amido. 

Leitura II: misturar 1 ml de leite, 1 ml de 
água e 20 ml da solução de co
rante. 

Leitura HI: misturar 1 ml de leite, 1 ml do 
soro (sobrenadante do item 3) e 
20 ml da solução de NA. 

A leitura I nos fornecerá o vaJor de pro
teínas do leite, que será transformado no va
lor de proteínas puras com ajuda da curva de 
calibração preparada segundo o item 2. Calcu
la.-se a diferença entre as leituras IH e H, que 
nos fornecerá o valor para proteínas do soro; 
este vaIor será transformado em proteínas 
verdadeiras com ajuda da curva de calibra
ção preparada tal como no item 3. (Úetalhes 
sobre a operação do aparelho Pro-Milk MKII, 
que utiliza o princípio do negro de amido, po
dem ser vistos em �Tolfschoon, (10) .  

McGann et alü (') recomendam multipli
car simplesmente o valor obtido pela diferença 
das leituras IH - H pelo fator 0,855  (com 
o que se compensa a maior absorção de coran
te realizada pelas proteínas do soro), para se 
obter o teor em proteínas verdadeiras do soro. 
Por outro lado, Renner e Ando (11) calcula
ram o valor de 0,825. De nossa parte, acredita
mos que o uso de curvas de calibração nos 
permite óeterminações mais exatas que o uso 
de um fator de conversão. 

5 .  COMENTÁRIOS 
A técnica de det�rminação de proteínas no 

leite e no soro aqui exposta é uma técnica com
provada com o aparelho Pro-Milk, da Firma 
Foss EIectric (Dinamarca), porém é aplicável 
em qualquer fotômetro (colorímetro) de labo
ratório, que seja cape.z de medir intensidades 
de luz ao redor de 605 nm (Wolfschoon (12» , 
onde se situa o mm.imo de absorção do coran
te. 

A calibração do método de negro de ami
do (ou do aparelho utilizado na determinação) 
deve ser realizada para cada produto lácteo 
especifico (leite cru, pasteurizado, etc., soro 
de leite, de queijos, etc., iogurte, sorvete, quei
jos, etc.), sempre levando-se em conta o teor de 
NPN do produto em questão, como já obser
varam outros autores (0), (13) e (H). No caso 
específico do leite, as v&riações sazonais da 
teor de NPN não influenciarão relevantemen
te a determinação, se o aparelho ou método 
for calibrado em relação à proteína verdadei
ra. A determinação será eventualmente in
fluenciada pelas variações sazonais e regionais 
da relação proteínas do s _ro : caseína do lei
te (lS). 
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ESTUDO RÁPIDO SOBRE A EVOLUÇÃO DA SALGA DO 
QUEIJO PRATO EM SALMOURA 

A Rapid Study of the Evolution of Brine 
Salting of Prato Cheese 

INTRODUÇÃO 

A salga é uma operação. de grande impor
tância na fabricação de queijos ocorrendo ge
ralmente entre o final da prensagem e o iní
cio da maturação. O sal, além de conferir sa
bor à massa, intervém também como comple
mento da dessoragem do queijo, na' formação 
da casca, no desenvolvimento microbiano, in
fluindo ainda na textura do produto por dis
solver parte da caseína. (9) No processo de sal
ga em salmoura' ocorre o fenômeno osmótico, 
caracterizado pela tr'1ca de líquidos nos dois 
sentidos (salmoura - queijo e vice-versa), re
sultando na aquisição de sal por parte do quei
jo, com sua conseqüente desidratação parcial. 
Os fer..ômenos de difusão e osmose são com
pletamente conhecidos e sua influência na sal
ga é evidente. (8) A perda de peso do queijo 
na salmoura, também é conhecida e já foi de
monstrada para diversos queijús, como o Pra
to e o MiJ::..as. (1) No presente estudo, foi feita 
uma observação da evolução dos fenômenos 
de salga e desidratação do qtieijo Prato em 
salmoura, visando estabelecer 'parâmetros que 
permitissem conhecer melhor este processo, 
amplamente utilizado em -laticínios das mais 
diferentes regiões. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do trabalho foram utili
zados 1 2  (doze) amostras de queijo Prato (peso 
médio de 2 kg), fabricado segundo técnica tra
dicional (1). As amostras foram coletai/as alea
toriamente de lotes de fabricação industrial ro
tineira. 

Após controle de pesagem, os queijos eram 
colocados em tanque com salmoura de concen-

jHtÍeio Mansur Furtado (1) 
Heloiza Maria de Souza (2) 

tração de sal conhecida,. A concentração de sal 
média foi de 1 7% ,  e observou-se sempre a 
temperatura de lO-1 2°C em todos os experi
mentos. O pH médio da �ao1moura era de 5,3, 
reajustado semanalmente. Após diferentes pe
ríodos de salga (1 2, 24, 36, 48 e 72 horas) os 
queijos eram novamente pesados e submetidos 
a diversas determinações. 

Foram feitas as seguintes determinações 
em la'boratório : 

- pH: através de um potenciômetro Ra
dio-Meter, modelo THM-26. 

- Cloreto de Sódio : determinado segun
do norma oficial (2). 

- Extrato Seco Total : determinado se
gundo norma oficial (3). 

Para a avaliação dos dados foram calcula
dos a variâneia e o desvio-padrão, segundo Re
mington et Schork (10) .  Os resultados obtidos 
foram estudados e demonstrados graficamen
te ou por tabelas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação à aquisição de sal por parte 
dos queijos observou-sé uma evolução gradati
va, com aumentos parciais a cada, 1 2  horas . 
Com 1 2  horas de salga, observou-se um teor 
médio de 0,58% de sal no queijo, que aumen
tou para 1 , 1 9  % ,  em média, após 72 horas na 
salmoura. Encontraram-se estes resultados nos 
diferentes períodos de salga : 

12  horas 0,58%  d e  sal 
24 horas 0, 73% de sal 
36 horas 0,95% de  sal 
48 horas 1,00% de sal 
72 horas 1 , 1 9% de  sal 

Pesquisadores do Departamento de Tecnologia de Alimentos da EPAMIG, Juiz 
de Fora - MG. 
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o aumento das porcentagens de sal no 
queijo foi acompfàlhado de uma contínua de
sidratação no produto. Estes resultados podem 
ser observados e analisados no GRÁFICO I. 
Com 1 2  horas de salga ocorreu uma perda de 
1 , 17% de peso no queijo, que evoluiu até 
2,45% após 72 horas na salmoura. Neste in
tervalo, a gradativa desidratação foi corres
pondente ao aumento de sal no queijo : 24 ho
ras, 1 , 4·9% de perda; 36 horas, 1 ,78% de 
perda e, finalmente, com 48 horas de salga, 
2,03% de perda. 

É interessante observar que no intervalo 
de 36 a 48 horas a perda de peso observada 
foi acentuadamente maior que o aumento de 
porcentagem de sal no queijo. Ao que parece, 
a rapidez de aquisição de sal no queijo dimi
nui gradativamente com o decorrer do tempo 
de imersão do queijo na _�almoura. 

Isto pode ser comprovado, observando-se 
os resultados apresentadGs nos GRÁFICOS 
II e lII. Em ambos os gráficos pode-se obser
I'f',!: que, considerando a salga do queijo com
pleta com 48 horas de imersão, 58% do sal é 
adqUirido pelo queijo nas primeiras 1 2  horas 
de salga. Chama-se a atenção também para o 
fato de que neste mesmo período ocorreu 
57,63 % da perda total de peso em 48 horas 
de imersão na salmoura. No GRÁFICO II são 
apresentados os resultados do fracionamento da 
aquísição de sal e perda total de peso, em 48 

horas de imersão. A cada 1 2  horas pode ser 
observa,do um decréscimo em cada parâmetro 
considerado, o qual é bastante regular no C'l
so d8' perda de pesos : 57,63%  .(1 2  horas'l, 
1 5,76% (24 horas), 14,28% (36 horas) � 
12,3 1  % (48 horas). O mesmo sentido foi ob
servado na aquisição fracionada de sal pelo 
queijo, tendo ocorrido porém, uma ligeira di
ferença no período entre 24 e 36 horas de 
salga: 58,0% (12 horas), 1 5,0% _ (24 horas), 
22,0% (36 horas) e, finalmente, 5%  no últi
mo período, isto é, após 48 horas de salga. 

Entretanto, os resultados encontrados pa
recem demonstrar que a evolução da. aquisição 
de sal no queijo é nitidamente acompanhada 
de uma evolução proporcional da desidratação 
do queijo. Considerando um período total de 
48 horas de salga, e a porcentagem de sal de 
1,00% e de perda de peso de 2,03% ,  no 
GRÁFICO IH -complementam-se os resultados 
já apresentados no GRÁFICO lI. Apresenta-se 
pois, um estudo, com dados cumulativos, da 
evolução do teor de sal e da perda de peso, 
a cada 1 2  horas, num período completo de 48 
horas de salga em salmoura. 

No gráfico, observa-se .claramente a, inter
-relação existente na evolução dos dois parâ
metros considerados, destacando-se ainda a 
variação observada, e já citeda" no espaço de 
24 a' 3 6 horas de salga. Os resultados numé
ricos daquele gráfico podem ser assim resumi
dos : 

Tempo de Teor de sal Perda de peso 
Salga adquirido observada 

{horas) (% sobre (% sobre 
o total) o total) 

1 2  58,0 57,63 
24 73,0 73,40 
36 95,0 87,68 
48 100,0 100,0 

Tendo-se observado a.té 2,06% de perda 
de peso do queijo após 48 horas de sal
ga, era de se esperar que houvesse um li
geiro aumento no teor de extrato seco do 
queijo o que realmente foi registrado. Os re
sultados são apresentados no GRÁFICO IV. 
Considerando-se qUe o EST foi determinado a 
partir do queijo COm 1 2  horas de salga (con
siderando ainda que neste período ocorreu 
57,63 % da perda: total de peso, é nele que 
deve ter ocorrido a maior concentração do 
EST), observa-se que após 48 horas de imer
são em salmoura, houve um aumento de qua
se 1 ,0% no teor de EST. A concentração do 

EST, é acompanhada, como é natural, pela 
perda gradativa de peso do queijo, como pode 
se concluir do gráfico em questão. A cada 1 2  
horas houve um  pequeno acréscimo n o  teor 
de EST, que pareceu estabilizar-se no período 
entre 36 e 48 horas, justamente quando ocor
reu a menor percentagem de perda ( 12, 3 1  % ): 
56,98% (12 horas), 57,40% (24 horas), 
57,90% (36 horas) e, finalmente, 57,80% 
(48 horas). Apesar de não ser apresentado no 
gráfico, encontra-se um dado significativo após 
72 horas de salga: 59,00% de EST, com uma 
perda de 2,45% de peso e aquisição de 1 , 19% 
de sal (teor final no queijo). 
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12 " 72 HORAS 

Gráfico I - Evolução da % de sal (B) e % de perda de peso (A) do queijo Prato na salmoura'. 

,...!""-
I-""'" 

... " . 

Gráfico III - Evolução comparativa da aquisição de sal (A) e perda de peso {B) cumulativas do queijo Prato em 48 horas de salmoura. 

Gráfico II Demonstrativo da fração per
centual de aquisição de sal (A) e perda de 
peSQ (B) em diferentes tempos de salga do 
queijo Prato em salmoura. 

r-"'l'-
r-"""-
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Gráfico IV - Comparativo entre a % acu
mulada de perda de peso e a evolução da % 
de EST na< salmoura do queijo. 
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Com relação ao comportamento do pH du
rante 72 horas de imersão em salmoura, obser
vou-se uma evolução bastante lógica. O pH 
varia em função da acidificação e neutraliza
ção do meio. No queijo, o abaixamento do pH 
está estreitamente ligado à degradação da lac
tose por fermentação lática. Sabe-se, por estu
dos recentes, que a quantidade de lactose que 
fica retida na coalhada, no momento do cor
te é equivalente a 7,40% do total no queijo 
Prato (7). E em queijos similares a este, como 
o Gouda, já se sabe que praticamente toda 
lactose é degradada ao final de 48 horas. As
sim, o pH abaixa durante 2 ou 3 dias, em se
guida estabiliza-se ou inicia sua lenta ascensão 
provocada pela neutraliza.ção do ácido lático 
ao formar lactatos, em reações com sais (princi
palmente cálcio), presentes na massa do queijo. 

Este fenômeno foi observado no ·presente 
estudo, conforme se demonstra no GRÁFICO 
V: pH 5,33 com 1 2  horas de salga., 5,3 1 com 
24 horas, 5,29 com 36 horas, 5,28 com 48 
horas e finalmente, coIU uma ligeira ascen
são, 5,32 após 72 horas de imersão na sal
moura. 

Com o aumento do teor de sal do queijo e 
sua proporcional desidratação, pode-se obser
var ainda um aumento direto na relação sal/ 
umidade do queijo, como demonstra no QUA
DRO I 

� 

� 
r'-

r:-
r:-

Gráfico V - Evolução do pH no decorrer 
da salga do queijo Prato. 

:É importante verificar que mesmo após 
72 horas de salga (QUADRO 1), o teor de sal 
na fase aquosa não ultrapassou a média de 
2,82% ,  isso porque é fato conhecido que a 
flora lática do queijo é prejudicada quando 

o teor de sal na fase aquosa do queijo ultra
passa a 5% . Observa-se a,inda· no QUADRO I 
que houve um aumento gradual deste parâ
metro, tanto mais acentuado quanto maior fos
sem o aumento do teor de sal e a perda d'água 
por parte do queijo. 

QUADRO I 

Relação entre o tempo de salga em salmou::a 
e a porcentagem de cloreto de sódio na fase 

aquosa; do queijo Prato {l} 

Tempo de 
salga 

(horas) 

1 2  
24 
36 
48 
72 

% de 
-sal 

0, 58 
0,73 
0,95 
1 ,00 
1 , 1 9  

% 
Umidade 
do queijo 

43,02 
42,60 
42, 1 0  
42,20 
41 ,00 

1 ,33 
1 ,68 
2,20 
2,31 
2,82 

(1) _ Média obtida de 1 2  experimentações. 

O aspecto sal/umidade no queijo deve ser 
objeto da maior importância no controle da 
fabricação e salga. Em um trabalho recente (6) 
realizado sobre 1 7  marcas diferentes de quei
jo Prato, observou-se uma' variação de 0,70 
até 2,50% de sal no queijo (média de 
1 , 70% )  e variação de 1,40% a,té 6,50% d"! 
sal na fase aquosa \l�stes queijos (média de 
4,25% ). Apesar de que teores de sal na 
fase aquosa acima de 5 % favoreçam a solubili
zação da caseÍna na maturação (5), possivel
mente por trocas de sódio e cálcio no paraca
seina,to, sabe-se que este parâmetro traz pre
juízos à atividade biológica! na maturação do 
queijo. O S. lactis desenvolve-se a 4% de sal 
na fase aquosa, mas não a 6,5%  e o S. cre-
1Il0ris não se desenvolve em meios com 4% 
de cloreto d e  sódio ou mais (5). Conclusões no 
mesmo sentido foram obtidas por ERBACHER 
(1949) que afirma ser a concentração de sal 
na fase aquosa do queijo um fator de muita 
importância, nas transformações biológicas so
fridas pelo produto (1). Num estudo realizado 
no queijo Edam, RAADSVELD (1952) dpre
senta a interação da concentração de sal na 
fase aquosa dos queijos com a degradação pro
téica na maturação e mostra que uma porcen
tagem elevada demais de sal no queijo pode 
diminuir os efeitcs benéficos do alto teor de 
umida,de na hiàIólise protéica (9). Segundo 
HAMMER et BABEL (1957), 5,0% de sal no 
queijo seria o limite máximo admissível para 
que este se apresentasse com bom corpo e tex-
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tura após a maturação; segundo os autores, 
teores mais elevados prejudicariam a ação dos 
Streptococcus lactis, agentes de importância 
na proteólise (4) .  

Torna-se dificil afirmar, portanto, qual se
ria a porcentagem ideal de sal na fase aquo
sa do queijo, mas pelos resultados aqui apre
sentados e discutidos, presume-se que para o 
queijo Prato este teor se encontrava numa 
faixa de 3,0 a 4,0% . No QUADRO I obser
va-se que com 48 horas de salga, tempo nor
malmente adotado, encontrou-se uma média 
de 2,3 1  % de sal na fase aquosa, ligeiramen
te abaixo da faixa que acaba de ser citada. 
Há que considerar entretanto que se utilizou 
uma salmoura com porcentagem média de 
1 7% de sal e com a correção deste teor pa
ra padrões mais elevados, melhores parâme
tros poderão ser obtidos, o qUe pode também 
se conseguir com um melhor controle da tem
peratura. 

CONCLUSÃO 

Algumas conclusões se evidenciaram após 
a análise dos resultados apresentados. Conclui
-se, claramente, que o aumento do teor de sal 
do queijo se faz acompanhar por uma desidra
tação do mesmo e que esta, ocorrendo em vo
lume maior, leva à conseqüente perda de 
peso do produto. 

Pode ser observado igualmente que, consi
derando-se os números totais de cada parâme
tro, o fracionamento da aquisição de sal e 
perda de peso por parte do queijo, a cada 1 2  
horas, após 48  horas de salga em salmoura, 
apresentam porcentagens geralmente próximas 
entre si. Por eX!lIDplo, mais da' metade 
(58,0 % )  do teor de sal é adquirida nas pri
meiralS 1 2  horas de salga e é neste mesmo pe
ríodo que se observou que ocorria mais da 
metade (57,63 % )  da per-da total de peso do 
queijo. 

Com relação à evolução do pH do queijo 
na salmoura, observou-se uma tendência nor
mal de abaixamento nas primeiras 48 horas, 
para em seguida, iniciar-se uma lenta ascen
são, provocada certamente pelo fim da lacto
se no queijo e início da neutralização do ácido 
lático presente. 

A evolução do EST (extrato seco total) obe
dece ao qUe poderia se esperar, considerando q.ue desde o início do processo o queijo passa
na por uma lenta, porém contínua, desidratação. Registrou-se um aumento gradativo, que poderia chamar-se de concentração do teor 

de EST do queijo. Com o aumento do teor de 
Sail e diminuição do teor de umidade, verifi
cou-se igualmente um aumento da ·porcenta
gem de sal na fase aquosa do queijo que, após 
72 horas de imersão na salmoura, apresentou 
um teor médio de 2,82 de sal!H20. 

Os processos de salga variam de queijo pa
ra queijo, e mesmo entre aqueles somente sal
gados em salmoura, pode-se observar grandes 
variações com relação ao tempo de imersão. 
Tudo isto variando em função do tipo de quei
jo e, em especid, de seu formato e de seu 
peso. De toda' maneira, em muitas fábricas 
pode-se ainda observar excessos com relaçã:J 
ao tempo de exposição do queijo na salmou
ra. Tais incorreções podem levar a alterações 
no queijo, como formação de crostas rígidas, 
bem como aos acúmulos de queijos nos tan
ques de salmoura. Através de observações diá
rias, durante algum tempo, pode ser determi
nado o tempo mínimo ideal de exposição, per
mitindo ao queijo adquirir seu teor correto de 
sal, sem maiores problemas. 

Outros parâmetros podem ser reajustados, 
como o aumento da concentração de cloreto 
de sódio da salmoura, dos 20 % usuais, para 
25 ou 26% que, além de assegunr melhor 
qualidade bacteriológica, permite obter uma 
salga mais homogênea e em tempo mais redu
zido (b). Com esta correção poderia se atingir 
mais facilment� a porcentagem desejada, de sal 
na fase aquosa. 

Finalmente, com relação ao queijo Prato, 
usualmente salgado até 48 horas em salmou
ra, estes resultados podem permitir um ade
quado reajustamento do processe;>, nos casos 
em que se fizer necessário, seja por red�ção 
do tempo de e:\:posiçãu, ou seja mesmo por 
aumento da concentraçao de salmour:" 

Conclui-se que conhecendo melhor o pro
cesso de difusão do sal no queijo, pelo proces
so de salga em salmoura, controlando-se as va
riantes tempo de imersão/ concentração de sal 
da salmoura, pode-se obter o teor ideal de sal 
no queijo. A temperatura da salmoura ficaria 
fixa na faixa de lO-1 2°C e poderia sugerir-se 
um aumento do teor de sal da salmoura até 
25% ,  com tempo de imersão fixo em' 48 ho
ras, para o queijo Prato. De toda maneira fica 
patente que a regulagem destes parâmetros, 
com base em resultados como o que ora são 
apresentados, poderia permitir um melhor con
trole do produto e, por conseguinte, maior pa
dronização de suas características físico-quími
cas e organolépticas. 
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RESUMO 

A evolução do teor de sal e da perda de 
umidade do queijo Prato na sa,lmoura foi estu
dada. Os resultados obtidos permitem esta
belecer uma inter-rel2ção entre estes dois pa
râmetros. Observou-se que o aumento do teor 
de sal se faz acompanhar de uma desidrata
ção parcial do queijo, tendo-se registrado ain
da que a maior parte destes fenômenos ocor
re nas primeiras 1 2  horas de exposição do 
queijo na sdm.:ura. 

RESUMÉ 

O .. a etudié l'evolution de la teneur de seI 
et de la perte d'humidité du fromage Prato 
pendant le salage en saumure. En employant 
les resultats obtenus, on a établi un rapport 
entre ces deux poin�s. 

L'augmentation de la teneur de seI se fait 
accompagner d'une legere diminution de la te
neur d'humidité des fromages; il faút remar
ljuEr encore que la plupart de ces phénomenes 
se sont verifiés pendant les premieres heures 
du salage en saumure. 

SUMMARY 

The relationship between salt üptake and 
we,ter loss was investigated usingthe brine 
salting method applied to the "Prato" cheese. 

The results allowed the author to establish 
a relatio!lship between these two variables. 
As the cheese takes up salt from the brine the
re is also a partial dehidration of the cheese. 
It was aIs o observed that most of the water 
loss as a functio:1 of salt uptake occurred du
ring the f'.rst few hours of cheese brine ex
posure. 
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MATÉRIA GORDA DO "DOCE DE LEITE" 
ALGUMAS CONSTANTES 

Fat Content of "Doce de leite": Some Constants 

INTRODUÇÃO 

A análise das constantes físicas e quími
cas da matéria, gorda do doce de leite, ofere
ce-nos, com alguma freqüênoia, resultados 
diferentes dos que correspondem à matéria gor
da butirométrica normal (1, 2, 7, 8, 9). Com 
o propósito de determinar se isto respondia a 
modificações derivadas do intenso tratamento 
térmico ou simplesmente a adulterações, foi 
realizada uma série de ensaios cujos resultados 
são ell:postos no presente tr�balho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Embora as técnicas empregadas na fabri
cação de doce de leite na Argentina ofereçam 
inumeráveis variantes, estas, sem dúvida, cor
respondem, em '!;eral, a detalhes não essenciais, 
pelo menos no que concerne ao nosso propósito 
9tual, e assim podem ser considerados basica
m�nte dois princípios: 

a) cocção e evaporação à pressão-ambien
te, em tachos abertos; 

b) cocção à pressãn elevada com posterior 
corn:entração à pressão reduzida. 

Para o presente trábalho optou-se pelo se
gundo processo: 1 3 5- 137°C durante 3-4 mi
nutos, resfriamento a 90°C e evaporação à 
pressão reduzida. 

Jorge O. Velasco (*) 

A concentração se prolongou até chegar a 
70% de sólidos, partindo de uma mistura cuja 
composição era a seguinte: 

Leite 100 (com 3% de matéria 

Sacarose 
Glicose 

Na OH 

gorda) 
1 3  
1 2,5 (xarope com 80% 

de matéria sólida) 
0,04 

Foram feitos dez ensaios. Em tocos os ca
sos foi tomada uma amostra do leite emprega
do na fabricação e outra do doce resultante, 
as quais foram an;lisadas em paralelo. 

A extração da mat�ria gorda se efetuou 
com a técnica ele Rose-Gottlieb (3) e as cons
tantes examinaClas foram as seguintes: 

1) Índice de refração a 400C (4) 
2) Índice de saponificação (5) . 
3) índice de Reichert-Meissl (6) 
4) índice de Polenske (6) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores obtidos para os diferentes in

dices ensaiados, tal como o consigna o quadro 
I, foram idênticos pdra o leite e o' doce cor
respondente. Em todos os casos foi tomada a 
média das análises feitas em duplicata. 

No qUl',dro I se consignam os valores má
ximo e minimo entre os que oscilaram os resul
tados. 

QUADRO I 

�ndice de refrsj;ão a 40°C 
Indice de saponificação 
Índice Reichert-Meissl 
Índice de Polenske 

O trabalho foi realizado no espaço de 1 
mês, durante a estação do inverno. 

1,4555 a 1,4570 (44,4 a 46,6 °Z) 
223,6 a 224,9 
26, 1 8  a 27,06 
1 ,918 a 2,20f. 

O leite foi proveniente da região central da 
Provincill1 de Sf:nta Fé. 

(*) Prof. Adjunto da "Cátedra de Lecheria". Facultad de Ciencias Agropecuárias . 
C.C. 509 : 5.000 Córdoba - Argentina. 
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Não foi esquecido que a cromatografia em 
fase gasosa é capaz de obter resultados mais 
apurados do que os aqui expostos, mas ela só 
está ao alcance de poucos laboratórios espe
cializados, enquanto que o aqui proposto pode 
ser realizado em qualquer laboratório químico 
medimlamente equipado. 

CONCLUSÃO 

Os índices obtidos nas análises de matéria 
gorda: de doce de leite não se afastam da
gueles que correspondem ao leite de que pro
cedem, parecendo que se pode afirmar que 
qualquer desvio encontrado nos resultados ana
líticos poderia denunciar adulteração. 

RESUMO 

Foram realizado� dez ensaio� de algumas 
constantes fisicas e químicas da ma!tb:ia gor
da de doce de leite e do leite er::tpregado na 
elaboração, constatando-se que o processo de 
fabricação não produz qualquer modificação 
nos mesmos, pelo que se conclui que_ as va
riantes poderiam denunciar adulterações. 
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DIAGNOSE E ESTRATÉGJA DE DESENVOLVIMENTO 
PARA OS FORNECEDORES DE LEITE 

DA EPAMIG/DTA/ILCT. 

Diagnose and Strategy of Development for 
"EPAMIG/DTA/ILCT'S" Milk Producers 

A coleta de leite nas fazendas é um seg
mento inlportante da indústria de laticínios 
pelas inlplicações inerentes à qllalidade sani
tária da matéria-prima, além de estabelecer 
uma economia bilateral, garantindo o supri
mento normal de leite na safra e entressafra, e 
facilitar maior relacionamento entre fornece
dores e industriais. 

Na fábrica de processamento industrial de 
laticínios do ILCT, tem sido observada, às ve
zes, falta de uniformidade na qualidade de 
produtos manufaturados, ou mesmo apareci
mento de defeitos irreversíveis devido à insa
tisfatória qualidade higiênica do leite recebi
do mil plataforma de recepção. 

Para equacionar as causas destes prejuízos 
para todos os la,ticínios e evitar riscos para a 
saúde do consumidor, o DTA/ILCT iniciou 
um estudo das condições reais do leite forne
cido pelos seus produtores de leite, bem como 
da situação estratégica das linhas de leite em 
relação a algumas propriedades dos municí
pios e demais parâmetros pertinentes à produ
ção leiteira. 

Nesta investigação, pretende-se fornecer 
algum subsídio de interesse para a bacia leitei
ra. de Juiz de Fora, tomando-se como repre
sentativos os pontos de estrangulamento obser
vados com os fornecedores' de leite do DTA/ 
!LCT e, conseCjuentel1lente, da.dos também va
liosos na política de desenvolvinlento integra
do da atividade do produtor rural. 

Apesar da carência de registros devido ao 
arcaico sistema de coleta de leite e empirismo 
da e:\:plora,ção pecuária, verificou-se uma cola
boração espontânea c construtiva do homem 
rural, ansioso por ajuda dos órgãos públicos 
ou privados e interessado pela participação no 
processo produtivo. 

P.dsoll Clemente dos Sa1ltos (*) 
Marcílio 'Vieira de Oliveira (" *) 

Assim, as linhas de leite foram estabeleci
das por mera, casualidade, segundo interesses 
comerciais e o oportunismo acidental dos carre
teiros. Baseando-se neste princípio, são co
nhecidas as linhas pelo itinerário percorrido 
até o município de origem. Diante deste crité
rio, estão remetendo leite ao DTAJILCT, com 
assiduidade, as linhas de Rio Pomba, Ewbanck 
da Câmara, Ribeirão de Santo Antônio, Cha
péu D'Uvas e Piau, tendo outras com periodi
cidade irregular como Santos Dumont, Tabu
leiro, Mercês, Silveirânia, Clube Náutico, e a 
partir de 1980, foi criada uma linha própria 
da indústria. Nestas condições, foram forne
cidos em média 3 50.574 I de leite por mês, 
em 1978, perfazendo o total de 4.206.896 I 
no mesmo ano. Na análise 2;nual de 1978, o 
mês de janeiro superou toda a produção anual, 
com 450.720 litros (10,71 %), enquanto o 
mês de junho mostrou menor volume de leite, 
com 297.505 litros (7,07%). A linha de maior 
média mensal foi Ribeirãó de Santo Antônio 
com 85.7741itros (24, 50%), também estan
do bem próximas as linhas de Rio Pomba com 
72.333  litros (20,63%) e Ewbanck da Câma
ra com 76.438 litros {20,81 %). Portanto, es
tas três linhas representam a maior parte do 
leite industrializado pelo DTA/ILCT. 

Ainda o mês de janeiro apresentou em 
1979 o maior forn�cimento (12,94%), com o 
mês de agosto mostrando a menor produção 
anual (5,5%). Neste ano, entretanto, a linha 
de Rio Pomba e Ribeirão de Santo Antônio 
apresentaram a maior produção anual. 

Já em 1980 houve uma mudança de com
portamento no fornecimento de leite, observan
do-se maior produção nos meses de dezembro 

(*) Coordem:dor de Pesquisas da EPAMIG/DTA/ILCT. 
(" *) Administrador de Empresas e Chefe do Serviço de Administração e Finanças do 

DT AIEP AMIG. 
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e novembro (12,6 e 10,8%), enquanto a me
nor produção foi obs�rvada no mês de outubro 
{5 ,  7%), justificad? pela seca prolongada neste 
período. EstáS discrepâncias regIstradas nos 
3 anos analisados são devidas aOs fatores cli
máticos, política de preço do leite a nível do 
produtor, e talvez alterações de fornecimento 
cios produtores mstáveis, levados pelo oportu
nismo de pequenas vantagens oferecidas por 
competição entre indústrias de laticínios lo
cais. 

Pela situaçao evidenciada nestes 3 perío
dos, a entressafra se estendeu de março a agos
to, com uma, defasagem no fornecimento de 
leite, em decorrência de outros fatores inde
pendentes dos climáticos na época! da seca, 
mais em função do número de fornecedores. 

O r.úmero de fornecedores de leite variou 
muito em 1978 devido aos compromissos assu· 
midos pela Chefia do DT A com novas linhas 
de leite nos dois prim.eiros meses do ano, entre
tanto nos demais meses permaneceu constan
te, e�ceção para dezembro com a saida da li
nha de Santos Dumont. 

Em geral, as linhas de maior volume de 
leite são aquelas de maior número de forne
cedores, ma� deve-se ressaltar a posição de 
Ribeirão de Santo Antônio que apre�entou 
maior produção de leite que Rio Pomba, com 
a média de leite ligeiramente superior. Disto 
se conclui que em 1978 o município de Ri
beirão de Santo Antônio teve maior produti
vidade na e:\:ploração leiteira (30% dos for
necedores) que Rio Pomba (32,3 3%) e Ew
oanck da Câmara. (25,75%). Em seguída', 

as 

linhas de Chapéu D'Uvas e Santos, Dumont 
participaram com 14,25 e 17,83% dos forne
cedores. O total de fornecedores alçançou a 
136 no ano de 1978, considerando�se esta a 
média anual. 

O número de fornecedores em 1979 va
riou de 93 a 125, observando maior número 
nos meses de janeiro, fevereiro e março" Isto 
demonstra a: pouca agressividade na disputa do 
leite no período da entressafra', 

principalmen

te nos meses de agosto e setembro. O mesmo 
fenômeno ocorreu em 1980 com maior núme
ro de fornecedores em dezembro e janeiro, e 
menor número em julho e agosto. , 

Existe entre fornecedores da'linhá de Ri
beirão de Sánto Antônio uma grande 'distor
ção na p:::iidi.ição de leité em virtudé do: dese
quilíbrio da elevada produção, da ,EMBRA� A 
emCóronel Pacljeco, advindo, em cónsequen
da fat�s bastante diferentes, em . relação aos 
fornecedores locais: Com isto, pode-se :admi
tir, a médio prazo, uma modificação de pro
dutividade das fazendas vizinhas da, EMBRA
PA, ·talvez .. por ,inau�ncia altamente' positiva 
da tecnologia disseminada por técnicos vincu-

lados à pesquisa aplicada, que se utilizam 
destas fazendas também para a implantação 
de alguns e],:perimentos. Pode-se antecipar um 
maior desenvolvimento destas proprieda,des e 
maior produção da linha de Ribeirão de Santo 
Antônio em futuro próximo, diante desta pers
pectiva promissora. Esta foi uma das razões de 
iniciar em 1980 uma nova linha de leite em 
Coronel Pacheco, para atender ao itinerário 
da EMBRAPA. 

Ouanto ao leite ácido nas linhas de leite, 
obse;;'ou-se maior condenação nos meses de 
janeiro, fevereiro e março. No fim do ano, 
houve também ligeira elevação no mês de no
vembro. Este cOL:lportamento parece estranho 
nos 3 (três) meses iniciais de 1978, carecen
do de maior investigação, mesmo s.1bendo-se 
do maior fornecimento de leite nestes meses. 
A linha de Santos DumoIlt foi a de maior in
cidência em leite ácido, ocasionando seu des
vínculu em 1979. Esta justificativa para as 
ocasionais condenaçiies se devem aos acidentais 
problemas ao nível do produtor rural justifi
cado pela falta de refrigeração do �.eite e do 
transporte do município à indústria por tem
po ligeiramente superior ao recomendado pela 
inspeção. 

Inevitavelmente, a fraude por aguagem é 
também fator importante pela freqüência com 
que é praticada por alguns fornecedores. Esta 
fra,ude foi detectada em todas as linhas pesqui
sad2s em 1978, tendo sido advertidos os res
ponsáveis no prazo de 48 horas, além do des
conto proporcional pela aguagem do leite. 

Ouanto ao horário de chegada do leite, 
e:\:ist;; uma varia.ção grande entre as linhas, 
estando a maioria entre 10:30  h a 12:30 h. 
A pontualidade é questionável dependendo 
quase que exclusivamente da eficiência e res
ponsabilidade do carreteiro, das condições das 
estradas na época das chuvas e pontualidade 
no trapsporte nas estradas vkinais. 

A distância percorrida em cada linha é fa
tor importante na hora da chegada do leite, 
ainda somada à situação de conservação de es
tradas, número de fornecedores e exclusivida
de do transporte para uma só indústria. Con
vém citar o constante atraso nas linhas de 
transporte de leite também para, outras indús
trias locais, além dó carreto para o DTAIILCT, 
sendo inadmissível fatos existentes' como . 3 
(três) carreteiros coletando leité no mesmo 
ponto, numa só linha, para diferentes indús-
trias. , 

Baseando-se no levantamento dos questio
nários e visita:: às propriedades no fim de 1978 
e princípio de 1979 foi observada uma situa
ção ,tipica de exploração pecuária na mkro-re
gião da bacia leiteira de Juiz de Fora, ilustra
da nos Quadro I a Quadre X. 
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QUADRO I Influência da Distância das Propriedades Rurais de na Fixação Resi-
dência dos Fornecedores de Leite da EPAMIGIDTAlILCT, por Municí-pios. 

CLASSES MUNICíPIOS 

Cha,péu Ewbanck da 
Piau Ribeirão .:1e Rio D'Uvas Câmara Sto. Antônio Pomba 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
< de 15 km 1 1 1 
16 a 3 0  km 5 2 1 9 ·ó 
31 a 4 5  km 1 7 :4 1 3 1 2 1 
46 a 60 km 6 1 1 1 
> de 61 km 19 !6 
I 80 6 1 15 5 2 13 9 22 7 

Sim Residente; Não = Não Residente. 

QUADRO II Áreas das Propriedades dos Fornecedores de Leite da EPAMIGIDTA/ILCT 
e Número de Propried2des Rurais, por Municípios. 

CLASSES MUNICíPIOS 

Chapéu Ewbanck da, Piau D'Uvas Câmara 
Ribeirão de 
')t.o Antônio 

Rio 
Pomba 

Santos {*) 
Dumont 

Sim Não S;m Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
< 20 ha 1 2 3 1 

21 a 40 ha 1 3 2 7 2 
41 a 60 ha 1 1 1 1 4 .2 
61 a 80 ha 1 1 2 2 
81 a 100 ha 1 2 : 1 2 3 1 

> 100 ha 4 1 11 1 3 4 6 1 

I 80 6 1 15 5 2 13 9 22 7 

Sim = Residente; Não = Não Residente. 
(*) A linha de Santos Dumont suspendeu seu fornecimento, tendo apenas 1 fornecedor, o 

que não consideramos significativo. 

O húmero de propriedades ruráis por mu
'rikípios'registrado no quadrá' I, 'bem como a 
.%" de' residentes . locais forneceram subsídios 
interessantes na caracterizaç�'\) dos, criadores 
de. Ew)Janck. da Câmara, que decididamente 
se fixaram' mais nas propriedádes. Este

' 
com

portániento também pode ser verificado nos 
.outros' municípios, com menor fixação na: pro
.priedade, mas sempre acima de 50% do to
tal. 

Ao levantar a influência de
' distân

'�hi da 

proprieda'cie sobre a fixação do propi:ietário na 
fazend� persistiu a tendência mesmo naquelas 
situadas mais próximas a Juiz de Fora, o que 
deve ser. considerado um fato auspicioso. Por
tanto, cerca de 76,2% dos proprietários estão 
residirido na fazenda. Na faixa: de 46-60 km 
de . distância foi encontrado o maior numero 
de residentes locais, correspondendo a 88,8%, 
ao passo que nas distâncias inferiores a 1 5  km 
foi vçrifkada a' fixação ,local do proprietário 
com somente 50%. Justificam-se estas ocor-
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rências pelo fato dos proprietários se dedica
rem quase que exclusivamente à exploração 
leiteira em pequena escala, apesar de haver 
a possibilidade de opções para outras ativida
des rurais ém menor intensidade. 

A maior área da propriedade tem direta 
influência na atividade pecuária! na região su
deste, motivl';lldo também melhor desenvolvi
mento da exploração leiteira. Assim, no qua
dro U, ficou evidenciada a maior freqüência 
de propriedades com áreas superiores a' 101 
ha, também comprovando ser este · um fator 
importante na, fixação do homem na proprie
dade rural. Interesgante aT'álise foi também 

a 2.a maior ocorrência de propriedades médias 
com 21 a 40 ha de área, sugerindo com isto 
o tipo de pequeno produtor da EPAMIGIDTA/ 
ILCT e, consequentemente, justificativa do 
maior número de fornecedores de leite abaixo 
de 50 Vdia. Pode-se promover com esta carac
terística um programa específico para o pe
queno e médio produtor de leite para incenti
var o aumento do leite em modelos ideais pa
ra a região. Qua.nto aos grandes produtores, 
outra política seria definida para melhor ma
nejo e, principalmente, uma implantação de 
sistema de resfriamento de leite na fazend& 
para alcançar melhor qualida4e sanitária per
mitindo maior aproveitamento :do leite da 2.a 
ordenha. 

QUADRO III - Produção Diária das P�opriedades Rurais dos Fornecedores de Leite 
da EPAMIGIDTA/ii.CT. 

LITROS DE LEITE 

MUNICíPIOS 

Chapéu D'Uvas 

Ewbanck ·ia Câmara 

Piau 

Ribeirão S. Antônio 

Rio Pomba 

Santos Dumollt 

2: 

AMOS
TRA
GEM 

7 

15 

7 

22 

29 . 

80 

% 

50 

57 

70 

84 

85 

'< 
50 I 

2 

3 

11 

12 

28 

A produção de leite dos fornecedores da 
EPAlVIlGIDTA/ILCT foi avaliada; por municí
pios em relação à distância das propriedades 
rurais, no quadro IIl. Este estudo carece de 
algumas informnções correlatas e da análise 
de número mEior de propriedades, pois quase 
sempre o volume de leit� depende da capaci
dade e habilidade pessoal do carreteiro na 
competitiva tarefa de convencer o produtor 
através de amizade, diálogo e concessão pes
soal aos favores de rotina, a remessa do seu 
leite para determinado estabelecimento indus
trial. Entretanto predomina o número de for-

51 a 
100 I 

3 

4 

4 

4 

4 

19 

101 a 
150 I 

2 

4 

4 

9 

19 

1 51 a 
200 I 

'2 

2 

2 

6 

201 a 
250 I 

1 

1 

2 

251 I 
!> 

2 

1 

)2 
1 

.6 

necedores com menos de 50 l/dia, correspon
dendo a 3 5% do total. 

Daí, se conclui da precária situação econô
mica das propriedades que atualmente explo
ram seus rebanhos sem garantir o ponto de 
equilíbrio para sua atividade, decorrendo disto 
as insatisf!wões e reclamações constantes. Em 
seguida, os fornecedores de 51 I - 100 I e 
150 I são os mais freqüentes, em diminuta 
participação, 6 fornecedores entre os 80 tabu
lados mostraram produção de leite acima de 
251 litros/dia. 
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QUADRO IY - Raça e Número de Vacas Leiteiras das Propriedades Rurais dos Forne-
cedores de Leite da EPAMIGIDTA/ILCT, por Municípios. 

MUNICíPIOS 

N.O DE 
Chapéu Ewbanck da Piau Rib. de St.o Rio Santos 
D'Uvas Câmara Antônio Pomba Dumont VACAS 

Hol. Mest. HoI. Mest. HoI. Mest. HoI. Mest. Hol. Mest. HoI. Mest. 

< de 10 1 4 5 
11 a 20 1 3 7 8 
21 a 20 2 4 2 5 6 
31  a! 40 2 2 1 1 6 

.41 a 50  1 3 1 2 

> 51 3 3 1 4 2 

1(79) 7 15 7 1* 21 29 

(3056) (192) (557) (351) (609) (564) (783) 

* EMBRAPA. 
( ) - Número total de vacas. 

QUADRO V - Propriedades com Vacas Leiteiras Secas e em Lactação, dos Fornecedo
res de Leite da EPAMIGIDTA/ILCT, por Municípios. 

PROPRIEDADES 

N.O DE 
Chapéu Ewbanck da . Piau Rib. de St.O Rio Santos 

D'Uvas Câmara Antônio Pomba Dumont 
VACAS 

Secas Lact. Secas Laet. S�as 

< 10 3 2 10 3 

11 a 20 2 2 3 5 

21 a 30 3 2 .5 3 

> 31 5 1 

Na composição genética dos rebanhos lei
teiros, a raça das vacas foi registrada no q1,la
dro IV, havendo preferência dos criadores pa
ra o rebtnho mestiço com holandês, grau de 
sangue até 3/4 ou 5/8, variando bastante de 
propriedades. Ressalta�se o comportamento ' in
verso no município de Ribeirão de Santo An
tônio, quando ::e observou maior composição 
genética holandesa nos rebanhos leiteiros. Es
te fato é único e peculiar nesta região, exigin
do um estudo de maior profundidade para se 
estabelecer a causa desta preferência. Pode-se 

Lacl. Secas La.ct. Secas La,ct. Secas Laet. 

15 6 18 10 

-,t 2 8 8 11 

3 3 3 3 5 

2 1 5 3 \- 1-

ainda levantar umru hipótese sobre a situação 
da EMBRAPA, em Coronel Pacheco, com 
maior pureza racial destes rebanhos devido ao 
desenvolvimento tecnológico provocado pela 10-

-calização de técnicos altamente especializados 
nesta área. 

Ainda houve a persistência do' comporta
mento similar entre Chapéu D'Uvas e Ewbanck 
dI'. Câmara com rebanho mestiço, o que tam
bém foi observado em Piau e Rio Pomba. 

Na análise de composição do rebanho em 
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regime de h:ctação por propriedade, o qua
dro V mostra uma elevllda porcentag�m. �e va
cas secas, maior no mu.nicrpio de Riberr.a? _�e 
Santo Antônio, devido ao lFande ?esequilibno 
entre as propriedades locaIs, na e'p0�a .atu�l .  
Entretanto, falta orientação e aSSIstencIa te�
nica aos rebanhos para alcançar me�ho; ferti
lidade e maior aproveitamento ec�nonuco dos 
rebanhos pela eficiência repr!'dUtiva. Nota-se 

I 

no quadro V, perda de produção das vaca,s 
pela inadequ�d� . exploração do rebanho de 
todos os munIclplOS. 

As propriedades mais uniformes em ma�e
jo deveriam ser as localizadas em Chapeu 
D'Uvas e Ewbanck da Câmara com 44% e 
3 7 %  de vacas secas respectivl!'1lente, talvez 
pela

� 
localização e características comuns dos 

dois municípios. 

QUADRO VI Número de Propriedades com Bezerros 1 ac os 1\1 h e Fêmeas, em Regime 
de Amamentação - EPAMIGIDTAIILCT. 

PROPRIEDADES POR MUNICíPIOS 

Rio Santos Chapéu Ewbanck da Piau Rib. de St.o 
DunIOnt NúMERO D'Uvas Câmara Antônio Pomba 

BEzil?�OS macho fêmea m1:.cho fêmea ma,cho fêmea ma,cho fêmea ma.cho fêmer mach[ fêmea 

< 10 

1 1  a 20 

21  a 30 

> 3 1  

N.o de 
Amostra. 

TOTAL 

5 

2 

7 

63  

4 

3 

7 

66 

6 

7 

2 

1 5  

1 8 5  

6 

7 

2 

1 5  

196 

4 

2 

1 

7 

92 

3 1 4  

2 4 

1 2 

1 

7 20 

1 10 190 

1 5  2 1  2 1  

4 7 7 

2 1 

1 1 

22 29 29 

251 242 254 772 877 

QUADRO VII d R . dos Fornecedores de Leite Áreas de Capineiras d?s Proprieda .e� . uraIS 
da EPAMIGIDTA/ILCT, por MunlClplOS. 

MUNICíPIOS 

AREAS DE 
CAPINEIRA Chacpéu Ewbanck da Piau lIa D'Uvas Câmara 

< 2 2 :; 4 

2, 1 a 4. 1 4 1 

4, 1 a 6 4 

6 ,1  a 8 3 

8;1  a 10 2 1 

> 10,1 2 1 1 

Nas propriedades estudada� o m:;.nej.o dos 
bezerros foi investigado pela lIDportanCIa na 
ubstituição anual do planteI e mesmo quanto :os índices sanitários e práticas de melhora-

Ribeirão de Rio Santos 
St.o Antônio Pomba Dumont 

9 1 1  

6 9 

3 5 

2 

2 

2 2 

mento genético. Em relaçã·;) ao número de �e-
zerros em amamentação, registrou-se maIOr , ro de bezerros, como era esperado, nos �tili��hos maiores, porém quanto ao sexo hou-
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ve nítida superioridade do número de fêmea:;. Para o total de 1 5 8  propriedades foram COmputados 1 .649 bezerros em fase de amamenta_ ção com a média de 1 0,4 cabeças/propriedade. Entrete,nto, 772 bezerros eram machos e 877 fêmeas; justificando este acItado, talvez pelo maior cuidado na alimentação das fêmeas, havendo casos de completa separação dos mae chos para melhor tratamento das fêmeas durante os primeiros meses de idade. Com isto, advém maior mm:talidade entre os machos, não comprovada pela pesquisa devido à falta de exatidão nas informações prestadas ao nível das nossas fazendas, sem controle da progênie e nem mesmo ficha de identificaçib do rebanho. 
Neste mesmo qm:dro, observa-se o maior número de fêmee.s n<:J propriedades do Ribeirão de Santo Antôn.io, indicando talvez outra prática no manejo e.:n detlimento dos machos. A média de 1 0,4 bezerros por propriedade é baixa exigindo-se maior vigilância quanto à fertilidllde e reprodução destes rebanhos. 
A dimentação suplementar com forrageiras é essencial nesta região devido à definida estação da seca, com conseqüente diminuição 

da capacidade dos pastos e queda de produção de leite das vacas. Portanto, no quadro VII, verifica-se a prática sempre cons�ante do fornecimento de capim picado ao rebanho leiteiro, havendo crescente interesse na ampliação das capineiras constituÍd1:s de capim Napier e suas variedades e cana. H:i distinta preferênciz pela consorciação cana X Napier com capineiras manejadas com critério de cortes alternados, reservando-se a maior pa, te delas para a época da seca'. Estima-se uma área de capineira inferior às necessidades do rebanho, havendo um agrupamento de propridades com áreas destina,das a esse fim, menores de 2 ha, principalmente nas regiões de Ribeirão de Santo Antônio e Rio Pomba. Esta tendência também é observada nos demais municípios, porém com menor intensidade. Entretanto, também pela ilustração do quadro VII, é notório o uso de capineiras, o que demonstra a aceitação de introdução de tecnolOgia no melhoramento estratégico da produção do rebanho leiteiro. Quanto à silagem, houve menor número de propriedades com infra-estrutura de silos, talvez devido, à maior freqüência de chuvas durante o ano. A fenacão não é prática adotada na região. 
-

QUADRO VIII População Bovina por PrGl!riedades Rurais dos Fornecedores de Leite da EPAMIGIDTA/lLCT, por Municípios. 

MUNICíPIOS 
N.O DE Chapéu Ewbllnck da Piau BOVINOS D'Uvas Câmara 

Ribeirão de * Rio 
TOTAL St.o Antônio 

< 20 

21 a 40 2 
41 a 60 1 4 2 
61 a 80 2 3 1 
8 1  a 1 0 0  1 1 1 

>: 101  3 6 3 
t2: 6 1 3  1252 720 

* EMBRAPA - 1 970. 

No quadro VIU, são evidenciadas as características da densidade bovina pOr municípios. Observa-se a maior pqpulaciío bovina nas propriedades de Ribeirão de Santo Antônio, porém sem uniformidade de comportamento, pois há, também, propriedéidêS com menos de 20 bovinos. Também em Rio Pomba, existe a mesma tendência; sendo o município de grande população bovina. 

Pomba 
4 3 7 
4 8 1 4  
4 6 1 7  
2 7 1 5  
2 1 5 
6 4 23 

2301 1 70 5  

Verifica-se uma correlação interessante em Chapéu D'Uvas e Ewbanck da Câmara, ambos os municípios de mesmas condições topográficas e predominando propriedades rurais maiores com conseqüente maior densidade bovina. Em geral, pode-se constatar mais de 100 bovinos em 39, 6 %  das propriedades, mas o que torna contraditório nesta análise é regis-
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a brucelose. Infelizmente, o mesmo não ocor
re com a raiva! bovina e mastite. Na mastite, 
já se inicia um intenso trabalho ao nível de 
produtor pela EMBRAP A e EP AMIG, mas a 
prevalência é darmante, talvez pela falta de 

controle registrado neste quadro IX. Quanto 
à raiva bovina é ainda carente de notifica
ção para os dados de prevalência, mas os 
fornecedores presumem ser baixa a mortalida
de. 

QUADRO X - Nível Tecnológico das Propriedades Rurais dos Fornecedores de Leite da 
EPAMIGIDTAJILCT, por Municípios. 

N.O N.O de Fornecedores e Nível Tecnológico 

Municípios 
de Assistência! Técnica Uso de Mineral N.O de Veículos 

- Rurais 

f!mos- Per-- Even, Não Sal Co- Far. Sal CQIlc. �ró- Tra-
manen- aI P . mum ,de Mine- Mine- prio tor 

Tra
ção 

animo tras te tu OSSUl osso traI Ial 

Cha�ú 
D'Uvas 

Ewbanck d:t 

7 5 2 

CAmara 1 5  

Piau 7 

6 

5 

9 

2 

Rib. St.o 
Antônio 

Rio Pomba 

Santos 
Dumont 

22 

29 

2 14 

17 

6 

12 

No quadro X, avaliou-se o nível tecnoló
gico dos fornecedores de leite, em função de 
ruguns parâmetros considerados de relevância, 
como o manejo do rebanho e exploração eco
nômica da atividade pecuária. Evidenciou-se 
que a, assistência técnica somente é efetivada 
em circunstâncias esporádicas, quando há per
das de animais por enfermidades infecciosas, 
ou casos graves de animais de dto valor. Pre
dominam aquelas proprieda,des, séin nenhuma 
assistência, técnica, mas é sabido "que o forne
cedor de leite recorre a algum.: orientação 
através de farmácias veterinárias ou casas de 
produtos agropecuários locais. 

:É: bem russeminado o fornecimento de sal 
mineral OI!. concentrados minerais ao gado, 
apesar de ser quase unânime também o uso de 
sal comum. A fa.rinha de ossos é utilizada em 
pequena escala. 

No manejo das pastagens não estão evi
denciados os princípios básicos de consorcia
ção de capim com leguminosas, e mesmo ro
tação de pastagens com formação de piquetes 
e pastagens mais produtivas de aproveitamento 
racional. 

O transporte rural se faz quase sempre 
em veícúIos de tração animal. A mecanização 
é bastante limitada e o veículo de locomoção 

7 

1 5  

7 

21 

27 

1 

1 

4 

2 

5 

5 

3 

1 1  

1 1  

2 

1 

4 

3 

1 

3 

1 

5 

1 

2 
2 

7 

1 5  

7 

22 

27 

do próprio fornecedor não representa um ní
\'el satisfatório, tendo em vista as necessida
des do meio rural. 

RESUMO 

Foram analisados os dados sobre os forne
cimentos de leite e os produtores de leite do 
ILCTIDTAIEPAMIG durante 3 aÍlOS (1978-
-1980), observando'se que um programa: inte
grado de desenvolvimento do produtor para 
melhorar a produtividade dos rebanhos leitei
ros deve ser implantado com o apoio das em
presas do sistema operacional da AgricúItura 
e EMBRAPA. 

Para objetivar a explor2.ção racional das 
propriedades foi estruturado um modelo de 
assistência global ao proàutor subsidiado pela 
indústria para melhorar a produção leiteira 
e promover o desenvolvimento econôinico e 
tecnológico da bacia leiteira da micro-região de 
Juiz de Fora. 
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o coal ho Três Corôas é utilizado pela 
maioria dos latic ínios, das mais afamadas 
marcas de queij os do Brasil . 
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Garante a sua pureza, qualidade, unifor
midade rendimento e é o mais econômico, 
até a e�balagem se aproveita. 

TRÊS COROAS 

i n f o r m a: 

. em um ano foram coalhados com 

COALHO TRÊS COROAS 584 MILHõES DE LITROS 
DE LEITE NO BRASIL 

FÁBRICA: 

Ind . e Com . Prod . 

Químicos Três Corôas SI A 

Rua Primavera n.o 58 

Vila Santa Terezinha 

06300 - Carapicuiba - SP . 

Tel . : 429-2307 

ENDEREÇOS: 
VENDAS: 

E S C R I T Ó R I O:  

Rua Dr. Pacheco Silva, 37 - conj. 01  - PARI 

São Paulo - Capital CEP 03092 

Telefone: 92-1493 
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PRODUÇÃO HIGIÊNICA DO LEITE 

Hygienic Production of Milk 

IV - HIGIENE DO VAQUEIRO 

Se o animal sadio e o estábulo higiênico 
são norm8S de suma importância para a obten
ção de ,um bom leite, limpo e são, as condi
ções de saúde e asseio do vaqueiro não pode
rão permanecer esquecidas. Tais preceitos de
vem ser seguidos qUl'iDclo se tem em mente 
colher um leite com teor microbiano baixo, 
pouco rico de representantes do grupo "Esche
richia-Enterobacter", os coliformes, e, o que é 
muito mai� importante : obter um produto li
vre de germes patogênicos. 

Entende-se por vaqueiro : o encarregado 
responsável, o ordenhador, o trabalhador do 
estábulo, o manipulador dos utensílios, o mo
ço da pesagem, o lavador de latões, o tratador 
dos animais, de maneira geral, todas as pessoas 
afetas à linha da produção leiteira. Toda essa 
gente deve ser portadora de carteira de sani
dade, que será renovada aL.Ialmente ou quan
do necessário. Todos uniformizados, conforme 
as exigências das respectivas funções, deverão 
portar vestuário limpo, simples e próprio ao 
;;ênero de trabalho de cada um. 

Dz capital valor é o homem sad:io. 
Não é o bastante conseguir-se um leite 

quase estéril - praticamente livre de micró
bios - de animais limpos e sãos, bem alimen
tados, vivendo em ambiente favorável, quan
do o responsável por eles for- uma pessoa tu
berculosa, recém-curada de uma infecção ou 
convalescente de doença contagiosa. O homem 
pode, algumas vezes, ser portador são, isto é, 
sofrer passivamente uma doença e transmitir 
o agente infeccioso a outrem. 

É o leite um excelente meio de cultura. Se, 
no caso em foco, ele não age como ambiente 
eugênico para os germes que, por seu inter
médio, do homem chegzm ao comem, é, no 
entanto, um agente conservador, rico em subs
tâncÍ!ls nutritivas. Quando não refrigerado, e 
deixado à temperatura, ambiente, adequada 

• Pesquisador Científico, Seco Agr., S. Paulo; 

F. Alliaral Rogick * 

para o pulUlar dos "infinitamente pequenos", 
o leite naturalmente se acidifica e se coagula. 
É, pois, uni . líquido vivo a transportar orgallis
mos vi'.'os, e; o que é pior, a albergar, às vezes, 
agentes perigosos à s8úde do homem. 

Assim, um leite produzido e conservado 
em ambiente desfavorável, em relação ao ani
mal e ao estábulo, nao poderá, de forma algu
ma ser um alimento bom, indene e saudável 
- que impunemente possa: ser ingerido cru -
se o vaqueiro foi um dos principais caminhos 
de seu inquinamtnto. 

É sabido, (ROGICK, 1 969, KEOGH, 
1 9 79, SHARPE, 1 9 79 e STADHOUDERS, 
1 979, e, TOLLE, 1 979) que o homem pode 
contaminar a mama do animal, e, o leite or
denhacio, já infectado, poderá transmitir ao 
homem o agente infeccioso. N,sta categoria es
tão a escarlatina, a difteria e ES anginas em 
geral. Devido à ocorrência de freqüêntes con
taminações do vaqueiro, provavelmente, mui
tos casos de doenças, devidas ao estafilococo e 
sua toxina, podem atingir ·') consumidor. 

É bem verdade que � leite é pasteurizado. 
Poderá, então, para as usinas, ser canalizada 
toda a espécie de leite ? Naturalmente, nãe. 
Destruindo a pastp.urização adequada', perfeita
mente conduzida, 99,9% dos germes, não 
será agradável saber (l.ue dentro do copo ou 
da mamadeira da criança existem, embora 
mortos, agentes da tuberculose. da escarlatina, 
do tifo, do paratifo e da disenteria. Isso, sem 
lev<:r em conta. os a, l % rEstante, e as toxinas 
termodúri:as, as estafilocócicas especialmente. 

O vaqueiro, às vezes, é o tratador, o orde
nhador e o responsável pela manipulação du 
leite; antigamente, nas grandes cidades, era até 
o distribuidor. Ele Í:: o elo conu'luo de uma 
cadeia. 

Felizmente, com a pasteurização compulsó' 
ria, sofre essa corrente UIna ruptura - nas 
usinas - no ato da pasteurização. Mas, os pe-

D.V.M., M.S. 
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quenos centros consumidores não têm esse be
nefício; ficam ao sabor - do leite cru e do va
queiro não controlado. 

Um vaqueiro doente é, portanto, um foco 
perigoso de contágio. Provam, ainda, essa asser
ção, trabalhos diversos, (HAMMER e BABEL, 
1 9 57), mostrando que o leite foi, muitas vezes, 
o responsável por endemias tificas, paratifi
cas e disentéricas, localizadas em casas, servi
das pelo mesmo leiteiro. Averiguações poste
riores comprovar� qUe a fonte do contágio 
foi o ordenhador, no caso, o próprio distribui
dor do leite. 

Para minimizar esse perigo é prf'ciso con
siderar os fatos desde a fonte de produção. Às 
vezes, a contaminação do leite é então ,feita 
pelo pessoal do estábulo. Afastar de tal serviço 
todo e qualquer indivíduo, doente ou suspeito, 
é imprescindivel: homem são e animal sadio 
muito concorrem para a produção higiênica 
de um bom leite, considerado no sentido lato 
da palavra. 

Visitas médicas periódicas, carteirllt de saú
de, segregação dos doentes e suspeitos, esta
belecimento de hábitos e de medidas higiêni
cas, são alguns meios de defesa e de profilaxia 
que devem ser aplicados. Asseio do corpo e da 
roupa, proibição dos empregados dormirem no 
estábulo, o não fumar e outras normas e regras 
da mais rudimentar higiene são, muitas vezes, 
a pedra angular em que se ergue a saúde, e, 
em que se estabelece a educação sanitária de 
todos aqueles que trabalham com laticínios. 

Como fruto maduro disso, e como resul
tado feliz dessa empresa - a: produção hi
giênica do leite - está a obtenção de um pro
duto, limpo e são, recomendável para o con
sumo e para o bem geral da população. 

O bom vaqueiro é um "amicus humani ge
neris". Trabalhadores em leite, cuidem zelo
samente da sua higiene pessoal: sejam nossos 
bc.'ns -�migos ! 

o RIISPOA, 1 9 5 2  e 1 962, diz :  
Art. 483 
§ l .Q 
8 - controle dos documentos de sanidade 

dos ordenhadores; 

A PORTARIA 03, 1 967, recomenda: 

2 . 8 - uniformes do pessoal . . .  
2 .  8 . 1 - . . .  perfeita e permanente higiene 

do pessoal e dos uniformes . . .  
2 . 9 - Exame de saúde do pessoal . • . 

3 . Da obtenção do leite 
3 . 1 Dá-se ênfase especial aos dispositivos re

gulamentares relativos . . .  à produção hi
giênica do leite, no particular . . .  do or
denhador. 

A PORTARIA 028, 1 9 74, recomenda-: 

l. .  Higiene da prodt1ção 
2 . 4  - Quanto à ordenha, deve ser observa� 

do: 
2 . 4 .  1 - Os trabalhadores do estábulo terão 

que apresentar carteira de saúde, 
que será renovada anualmente ou 
quando necessário; 

2 . 4 . 2  - Uso obrigatório de macacão de cor 
clara, gorro e botas de borracha, 
para todos os elementos que traba
lhem no estábulo e ainda avental 
plástico ou similar, de cor branca, 
curto para: O' ordenhador; 

2 . 4  . 3 - Divisão dos trabalhos no estábulo, 
de maneira que o ordenhador se 
restrinja à sua função . . .  

2 . 4 . "7  -' Será obri�atória a lavagem das 
mãos do ordenhador . . .  

A PORTARIA 005, 1 980, prescreve: 

2 .  Da higiene da produção do leite 
2 . 2 - O pessoal que trabalha na ordenha 

deve observar hábitos higiênicos; 
e . 4  Além do previsto nas presentes Nor

mas, serão obedecidos os dispositivos 
gerais, inerentes à produção e bene
ficiamento do leite, contidos, no 
RIISPOA. 

-

CONCLUSõES 

1 .  O RIISPOA, 1 9 5 2  e 1 962, a PORTARIA 
03, 1 9 6 7, a PORTARIA 0028, 1 974 e a 
PORTARIA 005, 1 980, entre outras atri
buições, regulam a produção higiênica do 
leite, em todo o Território Nacional. 

2 .  Em relação à higiene do vaqueiro - com
preendendo-se todos aqueles que trabalham 
no estábulo e na linha de leite - é pre
ciso considerar as condições mínimas re
gulamentares, sanitárias e tecnológicas. 

3 .  A higiene é a pedra angular na qual repou
sa a: produção de um bom leite. 
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DIVULGAÇÃO 

SANITIZAÇAO NA INDÚSTRIA 
Sanitization in Dairy Industry 

I N T R O D U Ç Ã O  

Quando se menciona o termo sanitização 
na indústria, é lógico e natur2J que a nossa 
atenção se concentre em limpeza e esteriliza
ção de equipamentos e tubulações, com os 
quais o produto entra em contato. A operação 
que compreende a sanitização da indústria e 
que deve ser re21lizada todos os dias, é muito 
mais ampla. 

Higienizar e esterilizar os equipflmentos e 
tubulações só representam uma. parte do pro
blema, como veremos adiante. 

A técnica' moderna nãn considera que a 
limpeza. de equipamentos, por ser um trabalho 
relativamente fácil embora desagradável, seja 
realizada por funcionários de menor categoria.; 
muito pelo contrário, é necessário conceituar 
cada vez com m<:ior ênfase que a limpeza e de
sinfecção dos equipamentos na indústria de
vem ser efetuadas por pessoal especializado, 
se se deseja um trabalho eficiente. 

O industrial inteligente interpreta com 
clareza que não pode ', entregar seus equipa
mentos mais valiosos às mãos inexperientes e 
incapazes, que positivamente depreciam sua 
mqquinaria. Pelo contrário, os capacitados as 
eJo;perimentaIll para que O' seu rendimento se
ja: o esperado. Muitas das grandes indústrias 
dispõem de pessoal supervisor capacitado, que 
conjuntamente com o auxílio de operários ex
perientes e treinados, asseguram a, limpeza e 
desinfecção dos equipamentos, com apreciável 
redução de gastos com a aquisição de produ
tos, além de prolongarem a vida útil dos equi
pamentos substancialmente e obter uma me
lhor qualidade em seus produtos. 

Diariamente se desperdiça grande quanti
dade dp. dinheiro por ineficiência dos operá
rios. Na maioria dos Cg·sos, resulta ser este um 

Luzimar Martins Ribeiro (*) 

fator decisivo para a seleçJo do pessoal com
petente e salários adequados, pera 10gr2r uma 
çperaçâo econômica e eficiente. 

I - O PROBLEMA 

Para compreender com maior clareza o 
problema de higienização é indispensável con
siderar as complicações que podem originar-se 
desta operflção. 

A primeira parte do nosso problema se li
mita à água e suas propriedades, que variam 
marcadamente de uma região para outra. Ade
mflis, a água é o excipiente usado na quase 
totalidade das soluções de limpeza. 

Para facilitar a compreensão, cla�sificare
mos as águas em duras e moles (ou doces) . 
Águas duras são aquelflS em que os sais mi
ne.r:ais, tais como o cálcio, o magnésio, etc., 
se encontram em estado insolúvel e em maior 
proporção. 

Águas moles são cquelas em que os sais mi
nerais insolúveis .:stão em menor porcenta
gem. 

Como estes sais minerais geralmente desen
cadeiam uma reação dcterminada com as subs
tâncias e elementos químicos dos compostos de 
limpeza, como também com os resíduos de 
leite, é natural que aqueles compostos que se 
utilizam com ê:lI:ito em certas águas, resultem 
impróprios em águas de características diferen
tes. Todos nós já tivemos oportunidade de ob� 
servar a ação di'. água dura com o sabão. O 
cálcio utiliza o sódio do sflbão formando um 
composto cálcico, o qual, por ser insolúvel, se 
precipita deixando resíduos gasosos pratica
mente impossíveis de enxaguar. Há também 
resíduos semelhantes qUe têm a sua, origem 
em produtos de limpeza de outro tipo. 

(*) Assessor de Cooperativas e Indústrias de Laticínios - EMATER/MURIAE. MG. 
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Nas reglOes etll que a água de limpeza é 
dura, é indispensável que seja tratada median
te um sistema especial ou que sejam udicionar 
dos produtos nece!'sários para adequá-la, para 
ser usada' como excipiente de solução de lim
peza. 

Outro problema que notamos na limpeza 
e s nitização de equipamentos industriais são 
os diversos tipos de metais que formam a área 
que se deseja higienizar. Podem ser metais pu
ros como o níquel, o alumínio, ou metais em 
ligas, como o cobre, o ferro estanhado e suas 
variações, o bronze, o cromo, o níquel, aço 
inox, metais esmaltadas, vidro ou plástico. Fe
lizmente, a maior parte dos materiais tem si
do substituída por aço inox, que é um metal 
muito resistente à corrosão e requer menores 
precauções �ue os outros. 

Um terceiro fator n� limpeza de equipa
mentos é o tipo de sujeira que se deseja eli
minar, o que ocasiona uma nova série de pro
blemas. Os resíduos de produtos lácteos que 
caem na superfície dos equipamentos contêm 
gordura, proteína e minerais. Em alguns casos 
também há estabilizadores (gelatina) e com
postos aromáticos de diversos tipos (equipa
mentos para iogurte, sorvetes, etc.) 

Estes resíduos podem ainda modificar-se 
pela oxidação, secar ou queimar devido aos 
tratamentos de altas temperaturas e pela for
mação de depósitos calcáreos decorrentes da 
limpeza mal feita. 

Ainda um outro fator que queremos evi
denciar é o fato dos vendedores de produtos 
par:: limpeza, pretendendo, como é óbvio, co
mercializar maiores quantidarles de seus pro
dutos e auferir ma;iores lucros, levarem o in
dustrial a adquiri-los em volume superior ao 
necessário, sendo, muitas vezes, produto; ina
dequados à sua real'.:1ade. Isto pode aconte
cer tanto por uma certa desonestidade do ven
dedor em sua ânsia de lucros, cCimo pelo des
conhecimento do industrial acerca dos pro
dutos mais condizentes com a sua necessida
de. 

II - OS PRODUTOS 

Um bom ag�nte de limpeza deve satisfa
zer aos seguintes requisitos : 

1 .  Solubilidade rápida e total. 
2 .  Ausência de efeitos corrosivos na super

fície sobre a qual se deseja usar. 
3 .  Boas propriedades de abrandamento da 

água. 
4 .  Boa ação dissolvmte ou peptonizante so

bre as substâncias protéicas. 
5 .  Boas propriedades umectantes e ação 

penetraf'te. 
6 .  Ação emulsificante eficaz sobre as gor

duras. 

7 .  Boa ação dissolvente ou de remoção so
bre os minerais e outros depósitos. 

8 .  Boa suspensão das partículas removidas. 
9 . Facilidade para enxaguar. 

1 0 .  Economia de uso nalS quantidades reque
ridas. 

Nenhum dos produtos puramente alcali
nos pode satisfazer os requisitos de um bom 
produto de limpeza quando usado individual
mente. O mesmo pode-se dizer dos produtos 
ácidos recentemente descobertos, e também 
dos agentes umectantes, pois embora tenham 
certas c2,racterísticas detergentes, não são lim
padores completos. 

Em rigor, ainda não foi descoberto ne
nhum produto universal, que possa satisfazer 
todos os requisitos enumerados acima. Sem di
ficuldade se pode preparar produtos de limpe
za que dariam uma, ação satisfatória para o 
uso geral, uma vez que se pode preparar pro
dutos para uso especial, como por exemplo : 
limpeza de la,tões, limpeza manual de equipa
mentos, de pisos, paredes, limpeza em circui
to fechado (tubulações, tanques, pasteurizado
res, etc.), · remoção de depósitos calcáreos (pe
dras de leite), limpeza de máquinas feitas 
com metais especiais, etc. 

A - PRODUTOS ALCALINOS 

Ant!gamente a indústrillj de laticínios de
pendia exclusivamente dos produtos alcalinos 
para limpeza: de todo o ':'!quipamento, tubula
ções e utensílios. Estas substâncias ainda têm 
muita aplic,.,ção na indústria, mas têm sido 
complementadas e modificadas por substân
cias químicas descalcifica.doras e agentes 
umectantes. Os produtos ácidos também se 
têm adaptado para certos usos específicos e 
para suplementar a ação dos alcalinos. 

Os produtos alcalinos mais comuns são : 
1 .  Soda cáustica (hidróxido de sódio) 

esta substância é uma base muito forte de 
ação cáustica e corrosiva. Tem um uso limita
do na indústria. Usa-se em proporção de 1 a 
2 % . 

2 .  Barrilha (carbonato de sódio) - é um 
sal alcalino muito suave, utilizado há muíto 
tempo em produtos de limpeza, principalmen
te para limpeza manual. Não é particularmen
te corrosiv�, nem efetiva em águas duras, a 
menos que seja complementada com abran
dadores de água e com agentes umectantes. 

3 .  Fosfato trissódico - é especialmente 
útil por sua propriedade emulsificante sobre 
as gorduras, a facilidade com que dissolve as 
proteínas e particul2Imente devido ao preci
pitado que se forma em presença de águas 
duras e floculante. Pode ser lavada mediante 
uma enxr,guagem, ao contrário de outros pro
dutos de limpeza (Barrilha, por exemplo). 
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É por esta razão que se 'US<l muito a barri
lha nos produt.os que se oferecem no merca
do. 

4 .  Metasilicato de sódio - esta substân
cia é mais levemente alcalina que o fosfato 
trissódico, mas possui parte de sua boa qua
lidade, além de ser maior a sua qualidade de 
agente umectante. O meta,silicato de sódio 
também está suplantando a barrilha, mas é 
mais comumente usado com esta 'substância 
para modificar as sua!> propriedades. 

B - PRODUTOS ÁCIDOS 

Encontra-se uma série de substâncias aC1-
das que são muito úteis na limpeza de equipa
mentos encontrados na indústria de laticínios. 
São constituídos de ácidos fracos, tais como o 
ta,rtárico, o cítrico, o glucônico, o hidroacético 
e o fosfórico, utilizados em concentrações em 
torno de 1 % .  

Os produtos ácidos são especialmente úteis 
para a remoção de depósitos calcáreos (pe
dras de leite) dos equipamentos e tubulações, 
e também para prevenir este problema. 

Os produtos ácidos não rea,gem tão violen
tamente ante a presença de dureza na água, 
mas [' �U[! ação pode ser melhorada muito, me
diante a adição de agentes umectantes. Mui
tos utilizam produtos ácidos em lugar (ou jun-

to de) alcalinos a cada três ou quatro dias 
para limpeza de tanques e tubulações (CIP), 
ou todos os dias nos pasteurizadores e. equipa
mentos semelhantes. 

C - POLIFOSFATOS 

Os polifosfatos se obtêm mediante fusão 
de quantidades específicas de hidróxido de só
dio com fosfato monosódico, o que possibilita 

, uma qu"ntidade variada de produtos seme
lhantes ao fosfato de sódio. 

Se as quantidades de alcalinos são contro
,ladas cuidadosamente, pode-se obter compos
' tos relativamente específicos mesmo que suas 
propriedades .t-loSS2m variar de uma carga pa
ra outra. 

0s polifosfatos são solúveis e têm a pro
priedade de transformar os íons de cálcio e 
magnésio em moléculas completas que são so
lúveis, mas nas quais os Íons de água dura se 
tornam completamente inertes. É por est& ra
zão que os polifosfatos são conhecidos pelo no
me de sais ou agentes descalcificadores. Estas 
substâncias têm revolucionado o acondiciona
mento de águas em muitas indústrias, e torna 
possível o abrr,ndamento de água para o seu 
uso efetivo com compostos de limpeza. 

O quadro que se segue ilustra as caracte
rísticas dos quatro polifosfatos, mais impor
tantes : 

DESIGNAÇÃO Fórmull' Alcalino Ação Sobre COMENTÁRIO 
Aproximada Na20 

fIexameta-fosfato .(NaPOa)6 2.93 
Tetrafosfato NaoP401a 38.77 
Tripqlifosfato NasPaOlo 1 1 .60 
Pirofosfato N34P207 1 6. 2 1  

O pirofosfato é o mais barato d e  todos e 
é o mais usado. Normalmente se dissolve 
mais lentamente e deve permitir um tempo 
razoável pllra sua dissolução . Apresenta a 
v3(l1tagem de ser bastante 'estável ante a pre
Eença de calor e alcalinidade, é por esta ra
zão o melhor dos descalcificadores para uso 
nos tllnques de equilíbrio, tanques de queijo, 
lavadores de latões, etc. 

O tripolifosfato e o tetrafosfato são su
periores ao pirofosfato em propriedades 
abrandaéloras da água e em solubilidape. 
Mas são instáveis em soluções quentes e for
mam novamente pirofosfato, pelo que não 
se .deve utilizar-se em lavagem de latõf's. 

O hexameta.fosfato é um abrandador mais 
efetivo. exceto no caso em que o magnésio é 
fator limite. Este também é instável em al
tas temperaturas, formando novamente piro
fosfato. É o mais caro dos polifosfatos. 

Ca Mg 

EXC. REG . Muito caro - instável 
M. B OM BOM Mais barato - estável 
BOM BOM Bíl'rato - estável 
REG. BOM B arato - estável. 

Qualquer dos polifosfatos melhora. a ação 
dos produtos de limpeza. É usado atualmente 
na maioria dos compostos comerciais. Não só 
neutraliza os compostos endurecedores da 
água como também reguz a quantidade de 
produto gasto, melhoraI1do o enxágue da so
lução c ajudando a evitar a formação de de
pósito calcáreo. 

D AGENTES UMECTANTES 

;-Jos últimos anos se têm aperfeiçoado 
muitas substâncias químicas ativas sobre su
perfícies lisas, cujas características lhes per
mitem emulsificar e disper:;ar azeites. gordu
ras, ceras, etc. Comport2.m-se como detergen
te para desprender sujeiras, ' estender-se e pe
netrar nas superfícies e 8,berturas capilares, e 
molhar as superfícies cobertas por substân
cias que normalmente impedem a passagem 
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de água. Todos Estes compostos são de grande 
peso molecular. Em alguns, o cati.on é o. !o� 
ativo {catiônicos), em outros, o amon (anlOm
cos), e há casos em que a molécula inteira 
atua, sem distinção (não iô:::licos). 

Os agentes catiônicos têm uma ação bac
tericida pronunciada (em alguns casos aparen
ta ser lilais bacteriostática) e muitos deles são 
vendidos para desinfecção de equipamentos 
limpos. Em su� n:aioria são compostos amo
niacais quaternários e se podem obter centen
nas deles diferentes. 

Os agentes aniônicos são geralmente azei
tes sulfatados e suIfonados, álcoois, gorduras 
e naftdinas. 

Se bem que os agentes umectantes tenham 
poderes detergentes, e muitos deles sejam uti
lizados por si mesmos como agentes de lim
peza em certos tipos de higienização, em ge
raI não se usam deste modo para lavar equi
pamentos de laticínios. Seu uso primordial a 
este respeito, devido à sua capacidade de di
minuição da tensão superficial da água, con
siste no aumento dos poderes de penetração e 
extensão das soluções de limpeza, procuran
do deste modo aumentar a sua efetividade, e, 
tal qual os abranda dores da água, diminuir 
as quantidades requeridas. 

IH - OS PRODUTOS COMERCIAIS 

Há praticamente um número ilimitado de 
compostos de limpeza comerciais que se ven
dem sob diversas marcas (KIenzade, Henkel, 
Diversey, são os mais conhecidos). Em sua 
maioria são indicados na etiqueta ou nos fo
lhetos de propaganda, quais os seu�, compo
nentes. Alguns deles dão unia certa ,' informa
ção quase esquemática acerca de sua alcali
nidade ativa, alcalinidade de reserva ' e alcali
nidade total, sempre de modo enfático, como 
é comum em propaganda, mas nunca indicam 
de modo algum, quais são os seus ingredien
tes ativos. 

Alguns informam também que possuem 
agentes abrandador"s da água ou umectantes, 
mas é muito raro que indiquem a quantidade 
e o tipo de agante incorporado. Como não 
há nenhum composto preparado de antemão 
que satisfaça em 1 0 0 %  todos os tipos de 
água encontrados nas diversas indústrias, 
nem todos os trabalhos de limpeza requeridos, 
às vezes é possível diminuir o custo dos pro
dutos mediante a compra das substância.s quí
micas e preparar os compostos na própria in
élústria, dosando os componentes em propor
çóe3 que satisfaçam as necessidades inwvi
duais das instalações, o qUe pode ser feito 
pelo próprio técnico da indústria, ou median
te uma estreita cooperação com o distribuidor 

habitual, que também poderá preparar produ
tos especiais para este propósito. 

IV - APLICAÇÃO DOS PRODUTOS 

A fórmula que segue é eficiente para uso 
geral [limpeza de tanques e equipamentos suo 
jos com leite que não tenha sido submetido 
a nenhum processo de aquecimento (limpeza 
manual]. 

1 .  Alcalinidade da ordem de 0,03 % a 
partir de barrilha (carbonato de sódio) meta� 
silicato ou fosfato trisódicQ : .(separados ou mis
turados entre si). 

2 .  80 ppm de um bom umectante. 
3 .  Polifosfpto sltnciente para dar um re

sultado neutro ne> ensaio de sabão (usando a 
água norme,lmente espalhada pelo local). 

Estes estudos sugerem que uma mistura 
em partes iguais de barrilha com metasilicato 
de ódio dá bom resultado, e que o fosfato 
trisódico, devido ao seu elevado custo, não 
justifica a sua a(juisição somente pela, quali
dade de fonte alcalina, principalmente em se 
tratando de limpez'l. manual. 

Se bem que a água aquecida seja capaz 
de limpar satisfatoriamente os equipamentos 
que somente tenham entrado em contato com 
o leite cru 01.1 equipamentos e tubulações uti
iizadas na Ir.anipulação de leite frio (tanques 
de equilíbrio, tanques de recepção de leite, 
resfriadores, lavadores de latões, etc.), isto 
não ocorre quando se tem que eliminar resí
duos protéicos que tenham sido_decompostos 
pelo calor, ou onde a emulsão de gordura te
nha sido quebrada e a gordura tenha caído 
no equipamento. Nestes casos deve utilizar-se 
um produto de limpeza com maior poder dis
solvente sobre as proteínas e maior capacida
de emulsificante que o descrito acima. Tam
bém é indispensável que se esfregue energica
mente com uma escova bem dura. Também é 
necessário aumentar a alcalinidadt: para 
0,04 % , o agente umectante para 100 ou 
1 50 ppm e usar o dobro de polifosfato neces
sário para um resultado neutro no ensaio de 
sabão. Outra alternativa usada comumente 
com equipamentos de pasteurização e outros 
aquecedores, como também em limp"!za CIP, 
é um produto ácido fraco (ácido fosfórico a 
1 % ,  por exemplo) para dissolver os depÓSitos 
minerais existentes, �eguido de uma enxagua
gem com água para tirar o ácido e os restos 
de resíduos soltos. O segundo passo consiste 
no uso de uma solução a�calina em água 
quente para dissolver as proteínas, �mulsificar 
as gorduras, neutralizar o resto de ácido e 
evitar a precipitação dI' minerais. Este tipo de 
tratamento, se usado constantemente, evitará 
a formação de depósitos calcáreos. 
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A remoção de depósitos caIcáreos requer 
o uso repetido de soluções ácidas e alcalinas, 
alternadamente, junto com vigorosas esc�va
das e às ve:cs, o uso de lixas, com o equIpa
me�to desmontado e pré-submergido em solu
ção ácida a 3 % da aIcalinidade. 

Nas pequenas e médias indústrias a ope
ração de higienização é em geral muito defi
ciente. Na maioria dos casos não se tem feito 
nenhum tipo de estudos a respeito dos requi
sitos de limpeza ou das fórmulas dos produ
tos. Somente se adquire o produto, esperando 
que solucione todos os problemas e satisfaça 
todas as necessidades. Os funcionários res
ponsáveis peJa. higienização geralmente igno
r1:m a quantidade de produto que se deve 
usar, e, infalivelmente, partem para o prin
cípio de que quan\.o maior a quantid'lde de 
produto usado, melhor será a higienização . 
Também não é raro encontrar quem tenha 
instalações nas quais o funcionário res;;,onsá
vel pela limpeza, uti�:Za o dobro ou o triplo 
dl) quantidalie de produto necessário. Em 
muitos casos não se m�de a quantidade usada, 
e nãú é ram que ao terminar de lavar um tan
que de estocagem, por exemplo, pode-se ver 
uma boa pai"te do produco no fundo do tan
que sem dissolver. Esta' falta de atenção é 
muito onerosa. 

Muitas empresas especialmente as gran
des, têm descoberto que podem economizar 
enormes somas de dinheiro com um estu"!o 
detalhado dos requisi�os de higienização, asso:!
gurando-se dos produtos que adquirem, se es
tes satisfazem à sua realidade (necessidade), e 
especialmente mediante a instrução cuidado
sa de seu pessoal encê,rregado da higienização, 
acerca dos métodos apropriados de utilização 
dos mesmos. Há gerentes que se têm dado 
ao trabalho de preparar pacotes contendo so
mente a quantidade neCEssária, para limpeza 
de cada equipamento ou série de equipamen
tos determinados, procurando evitar o desper
dício. Apesar de ser um método válido, nós 
questionamos o seguinte : p.ão seria mais se
guro instruir o pessoal para a melhor utiliza
ção dos produtos, através de um método edu
cativo ? 

V - O TRABALHO DE HIGIENIZAÇÃO 

Os equipamentos qu;:: não podem ser hi
gienizados em CIP, lIevem ser desmontados 
pelo menos uma vez por dia, cada uma das 
suas partes deve ser escovada com solução 
apropriada, e enxaguada e secada, a não ser 
que se deva utilizá-lo imediat"lmente, após a 
limpeza. Neste caso não é necessário que se 
seque. Devem-se utilizar tanques apropriados, 
uma série de escovas de diversos tamanhos e 

em bom estado, equipamentos necessários pa
ra enxágue e secagem das peças. 

A limpeza em CIP tem se popuJ<\I'izado 
devido à economia de mão-de-obm e a dimi
nui!;ão no desgaste do equipamento. Inicial
mente só se aplicava à limpeza de ' tubula
ções, mas 2,tualmente se tem difundido a tal 
ponto que já se usa para limpeza de tanques 
de estocagem, máquinas de processamento 
continuo de manteiga, silos, caminhões-tan
ques e no mais variado tipo de equipamento. 

As tubulações necessitam de linhas espc
dais para que o circuito forma,do possa dar 
lima pressão constante e uniforme. Isto s;'! 
consegue com uma redução de tubulação de 
retorno, no final de circuito, de 2" para 
1, 1/21", por exemplo. Também os tanques 
precisam de instalações especiais, terminal pa
ra pulverização (Spray). 

Compõem ainda um sistema CIP, as bom
bas, os tanques de solução, etc. As desnata dei
ras, freezer de sorvetes, enva,sadoras de leite, 
etc., não se adaptavam, antes, a este tipo de 
limpeza. Gerromente são desmontadas para 
higienização manual. Embora já se encontrem 
em uso algumas clarificai/oras de limpeza 
automática, além de serem poucas em ativi
dade, tmnbém o sistema :uão é muito eficien
te, necessitando de desmontagens frequentes 
para limpeza manual. 

Na limpeza CIP são bombea,das as solu
ções alcalina e/ou ácida, a água de enxagua
gem e a solução de desinfecção, através das tu
bulações numa velocidade (pressão) suficiente 
para provocar uma agitação que limpe eficaz
mente as superficies, ::ohexões, registros e se
ções de equipamentos. . 

Para melhores resqltados e maior li:aran
tia é necessário que se desmonte . periodica
mente, a fim de vprificar (vistoriá:) as jun
tas, registros, superfícies, etc., e fazer con
trole microbiológico nas diversas pontas do 
circuito. 

Pontos a conslderar : 
1 .  A velocidade (pressão) não deve ser 

menor que 1 ,5 m por segundo na ;�ea de 
maior diâmetro da tubulação. 

2 .  As tubulações devem ser do tipo auto
-descarga, com uma inclinação de 1 cm par" 
cada metro de comprimento, ou com disposi
tivo para empurrar a solução com água in
dustrial. 

3 .  A circulação deve ser pelo tempo mí
nimo de 25 minutos para solução alcalina 
ou ácida e 1 5  minutos para solução de desin
fecção. 

4 .  A temperatura deve estar em torno de 
BOoC para solução alcalina e ácida, e em tor
no de 30°C para, a súlução de desinfecção. 
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5 .  Não é necessano que se faça limpeza 
com .solução alcalina e ácida todos os dias. 
Normalmente basta uma circulação ácida por 
sem:ma, r.ptes da solução alcalina. É aconse
lhável uma vistoria periódic'l, com lâmpada 
apropriada, para verificar o aparecimento de 
depósitos calcáreos e assim determin� a fre
qüência de utilização da solução ácida. 

OBS.: nos pasteurizadores e demais equi
pamentos de dta temperatura torna-se neces
sária a utilização diária de solução ácida. 

6 .  Após a limpeza deve-se enxaguar com 
água limpa (trat2da), permitindo a drenagem 
da.s tubulações até secarem. 

7 .  A desinfecção pode ser feita com água 
quente, vapor ou desinfetante qui.'llico, ou 
ainda com a combinação desinfetante quimi
co e vapor, pera maior l':!gurança. 

Normalmente é feita momentos antes do 
uso do equip�,mento, embora em recintos her
meticamente fechados possa ser feita logo 
após o último enxágue, logo depois de lavado. 
Quando se usa desinfecção química e vapOi', 
nonnalm�nte ela é usada logo após o enxá
gue e o vapor momentos antes da utilização. 
Qua�do se usa água quente para desinfecção 
e p.�ta é dura, pode-se acidificar com ácido or
gânico apropriado (pH 5 . .0) para evitar o apa
recimento de depósito calcáreo. 

A maioria das instalações que contam 
com um sistema de limpeza CIP possui tan
ques próprios, bombas esoeciais e tubula
ções desmontáveis para conectar estes apare
L�os ao sistema industrial. Estes aparelhos po
dem est'l1: montados sobre carretilhas ou pla
taform'1s móveis para permitlr a sua locomo
ção. Também podem ser sistemas fixü� e per
manentes para cada equipamento, sendo po
rém mais oneroso. 

A limpeza devL ' ser feita cuidadosamente 
a fim de evitar imperfeições. O mesmo pode
-se dizer da desinfecção, o que rode ser cons
tatado mediante análises microbiológicas diá
rias. Consideramos muito válida a antiga re
gra : não é possível uma boa desinfecção sem 
uma limpeza eficiente. 

VI - ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS 

A simples limpeza e enxa,guagem dos equi
pamentos não são suficientes para a.·�egurar 
yue os mesmos estão higienizados. Na realida
de a maioria do� regulamentos, e mer.mo o 
bom senso, exigem que o tratamento destrua 
qualquer tipo de microrganismo especialmente 
patogênico, que possa contaminar o produto. 

São três os agentes desinfetantes mais usa
dos : vapor, água quente e substâncias quími
cas. Quando se utiliza o calor, este deve ser 

suficientemente elevado e prolongado de mo
do qUe possa destruir as bactérias, observa,n
do que a' temperatura das superficies metáli
cas não elevam instantaneamente a mesma 
temperatura que a água ou vapor. Quando se 
usa substância química, esta deve estar n a  
concentração adequada e deve entrar e m  con
tato com toda a superfície a ser desinfetada, 
sem exceção, e na maioria dos casos devem 
ser enxaguadas para retirar os resíduos do 
produto químico. 

Um dos métodos consiste na circulação 
da água quente {acima d,e 82°C) em todo o 
sis�ema tomandQ o temp,Í> de tratamento a 
partir do momento em qfIe a água de desin
fecção sair no extremo do sistema a uma tem
peratura de 7 1°C, e continuando este trat,,
mento por cerca de 1 5  minutos. Naturalmen
te este método requer grande quantidade de 
água e não é prático quani/o se trata de gran
des tanques ou cqixas. Estes podem ser trata
dos separadamente. Depois do tratamento a 
água é eliminada du sistema medir,nte eva
cuação nos pontos mais baixos do equipa
mento. Segundo mencionamos anterionnente, 
a água acificada reduz a possibilidade de for
mr,ção de depósitos calcáreos. 

O vapor só pode ser utilizado com bons 
resultados nos sistemas fechados e nos quais 
se possa aplicar uma pressão moderada. Os 
tanques não devem ser tratados desta manei
ra" pois a obtenção da temperatura de esterili
zação Ce a pressão correspondente), toma um 
tempú considerável, além da demora que pres
supõe o esfriamento posterior do equipamen
to. 

As �ubula:;,ões de grande comprimento, 
bombas, resfria dores de placas, etc. não de
vem ser esterilizados com vapor. Aconselha
mos o uso do vapor apenas para tubulações 
não IhUito longas, sistemas tubulares (pré
-aquecedores), câmaras de secagem, pasteuri
zadores de· placas, etc., usando vapor a bai
xa pressão. 

A esterilização com substâncias químicas 
tende a ser o método mais generalizado atual
mente. É mais rápido, cômodo e de indiscuti
da eficiência. Comumente as substâncias quí
micas são usadas a frio (ambiente), o que se 
torna, desnecessário esperar que a tubulação 
se esfrie depois da desinfecção. Estas substân
cias podem ser bombeadas átravés de tubula
ções, bombas e demais partes dos equipamen
tos, em forma de solução. Em alguns casos 
este é o único método satisfatório (grapdes 
t<:nques - caminhão-tanque, etc.). 

Os produtos clorados têm sido os mais usa
dos na indústria, embora tenham aparecido 
outros agentes químicOS, particulannente os 
compostos quaternários de amônia e os iodo-
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formais, ,,� produtos clorados ainda são os 
mais usados. Grande parte dos compostos lí
quidos esterilizantes à base de cloro, são com
postos por hipoclorito de sódio, cuja estabilida
de e diluição é muito variada. Também são 
vendidos produtos clora,dos em pó, que são 
um pouco mais estáveis. Em sua maioria são 
hipoclorito de cálcio e, às vezes, contêm car
bonato de cálcio. Não são tão solúveis quanto 
se deseja, a não ser que sejam muito ácidos, 
em cujo caso são mais corrosivos nos metais. 
Também se pode obter um pó à base de clo
ro que consiste de fosfato trissódico, no qual 
o cloro está combinado com a água de crista
lização. Por último, os produtos de clorami
na T (em pó) são compostos orgânicos de clo
ro que se dissolvem lentamente e que não 
deixam liberar o cloro ativo com suficiente ra
pidez para, a esterilização. Os compostos por 
cloramina não são muito usados na indústria 
de laticinios por esta razão. 

Todos os compostos clorados são corrosi
vos aos metais, especiaimente aos metais gal
vanizados, aluminio, níquel, prata e bronze. 
O aço inox também sofre uma, ligeira corro
são. A ação corrosiva varia com o pH, a�sim 
com maior acidez da solução se nota umé. 
maior atividade corrosivn e as soluções mais 
alcalinas apresentam menos corrosão, mas 
também são mais lentas e.n. sua ação esterili
zadora . As soluções com base no cloro per
dem sua atividade rapidamente, pelo que de
vem ser misturadas com pouca antecedência 
ao momento do uso e seus ingredientes de
vem ser adicionados com a devida precaução 
para evitar o seu contato com a luz, calor e 
ar. Também são neutralizados com matéria 
orgânica" pelo que devem ser utilizados so
mente em superficies bem limpas. 

Quando se aquece as soluções cloradas, 
elro; rapidamente perdem o seu cloro ativo 
disponível, pelo que, para obter bons resulta
dos, deve-se usar a frio, sobre superfície fria. 

Pode-se dizer que o melhor é seguir as 
instruções do f�b:icante do produto, quando 
St! deseja preparar a solução e modo de usá-Ia 
na desinfecção dos equipamentos. Geralmen
te se utiliza solução que contém de 5.0 a 1.0.0 
ppm de cloro ativo no caso em que se faz 
limpeza por imersão ou pc;: corrente continua. 
Quando a solução desinfetante deve ser pulve
rizada sobre a superfície dos equipamentos, a 
concentlação de cloro geralmente estará entre 
2.0.0-3.0.0 ppm. No método de limpeza por 
corrente continua, a solução é bombp.ada atra
vés do siJ:.tema" semelhante ao método da água 
quente já explicado anteriormente, deixando 
de lado os equipamentos de grande tamanho 
onde deve ser utilizado o sistema de aspersão. 

Como a ação do cloro é instantânea, não 
há necessidade de deixar que a solução repou
se sobre os equipamentos, mas deve se asse
gurar que é utilizda: quantidade s�ficiente 
de liquido para ('ue penetre em todos os re
cantos dos equipwnentos. No método por as
persão se utiliza um tanque com a solução e 
um dispositivo de ar �!lmJ?rimido para pulveri
zar, sob pressão. 

Características do hipoclorito de sódio: so
lução aquosa com cerca de 1 .0 %  de cloro dis
ponível. 

A - VANTAGENS 

1 .  Desinfetante efetivo contra grande núme
ro de bactérias 

2 .  Ação contra esporos bacterianos 
3 . Não é relativamente afetado pela dureza 

da água 
4 .  É relativamente barato. 

B - DESVANTAGENS (Devido ao mau uso) 

I .  Combina com substância orgânica, o que 
reduz a sua atividade bactericida. :r':;ão de
ve ser usado sem. limpeza anterior da su
perfície. 

2 .  É corrosivo. Deve ser usado na concentra
çao indic",da!. 

3 .  A temperatura alta e o pH baixo podem 
influenciar a sua atividade bactericida. 

4 .  Não forma película protetora sobre a su
perfície. 

5 .  Pode transmitir odor ou sabor estranho. 
6 .  É irritar>te para a pele. 

VII - RESFRIAMENTO 

Além dos cuidados com a higienização e 
desinfecção à0S equipamentos, queremos res
sp,lta:r ainda a importância do resfriamento do 
leite e sua estocagem a baixas temperaturas, 
visando evitar o desenvolvimento bacteriano. 
Sabemos que temperatU':as em torno de 4°C 
reduzem o crescimento da maioria dos micror
g2nismos e a possibilidade de reprodução dos 
organismos patogênico� é mínima. 

Tanto o produtor quanto {) industrial de
vem atentar para a impúrtância de manter o 
leite sob refrigeração, embora a deficiência 
causada no leite pelo produtor não possa ser 
recuperada pelo industrial. 

Nenhum proveito terá um bom tratamen
to do leite e higienização de equipamentos se 
ele for estocado em condições não apropria
das. 
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C O A L H O  F R I S I A 
KINGMA & elA. L TDA. 

54 ANOS DE TRADIÇÃO - QUALIDADE - APERFEiÇOAMENTO 
HÁ 54 ANOS FOI I M PLANTADA NO B RASI L, EM MANTIQU E I RA, SANTOS 
DUMONT, A 1 .a FÁBRICA DE COALHO (RENI NA PURA) DO BRASIL E DA 
AM�RICA DO SUL .  

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM líQUIDO E EM Pó, NÃO � MAIS UMA 
EXPERlt::NCIA E SIM UMA REALIDADE . 

COALHO FRISIA É UM PRODUTO PURO (RENINA) E POR ESTA RAZÃO É PREFERIDO 
PARA O FABRICO DE QUEIJOS DE ALTA QUALIDADE. 

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PAíS. 

COALHO FRISIA É O COALHO DE TODO DIA. 

KINGMA & CIA . LTDA - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT - MG 

PRODUTOS 

MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 
Divisão Klenzade 

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

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

Assistência Técnica Gratuito 

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

Ruo Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 21 1 -341 7 - Juiz de Foro - MG 
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XXVIl.a SEMANA DO LATICINISTA 

I ENCONTRO NACIONAL DE 

TÉCNICOS EM LATiCíNIOS 

27th National Dairy Week and 1st National 
Meeting of Dairy T echnicians 

Como foi amplamente di';llgado n� :m
prensa de todo o p�� e tambem nas pagmas 
26 e 40 da edição (619) de maio. d�;te �no d� 
nosSO veterano "Boletim do LeIte , nao fOI 
realizado este ano um Congresso Naciollal de 
Laticínios, mas, alternativamente, outra vez 
uma Semana do Laticinista, j;m�amente, c0I?
o I Encontro Nacione;L de TecnIcos em Lati
cínios. As razões e fínalidades .for�m ampla
mente expostas naquela comumcaçao. 

À guisa de introdução, vamos transcrever 
a seguir o editori2l d,:, ?ec�etar��-Geral no 
programa amplamente distrIbUldo : Como vem 
acontecendo ininterruptame�t:, . desde : 9.50,� 
mais uma vez a "Casa. do laticUlIsta brasileIro. sempre fiel aos seus postulados . de ,be� serVIr 
à causa do engrandecinIento da mdustrIa d: la
ticínios do Brasil, orgulhosamente recepCIOna 
os laticínistas patrícios para, em seu encontro 
anual de congraçamento e, sobretudo� de tra
balho, analisarem, debaterem e avaliarem . 9.s 
problemas gerais e específicos do setor latiCl
nista brasileiro. 

Este ano, a nossa satisfação e as nossa� es
peranças de se emergirem novas e valiosas 
contribuições para o setor assumem novas e 
maiores dimensões, eis que a par dos temas .s�
leciona dos para a XXVII.a Sema�a do Lati�I
nista, teremos o L° Encontr.o NaCIOnal de Tec
nicos em Laticínios - o reencontro da Esco
la com inúmeros de seus filhos que, por �o
dos os rincões da pátria brasileira, inIPUISIO
nam a indústria laticinista, consolidando a sua 
nobre profissão e dignificando esta CASA. 

A hora é grave, e a indústria de lati�í
nios embora em franco desenvolvimento, ,a�
da persiste conviver com os mesmos e senos 
problemas estruturais e está a se debater com 
outros tantos problemas de ordem conjuntural. 

Mãos à obra portanto, sejam bem-vindos e 
conquistem o mais amplo sucesso !" 

(*) Diretor do "Boletim do Leite". 

Otto FrenseI (*) 

Os trabalhos tiveram lugar nos dias 8 a 
1 1  de julho p.p. com uma freqüência variável 
que atingiu o máximo de 200 pessoas o Slue 
foi considerado satisfatório, diante do relativa
mente curto período promocional. Além de 
1 1  excelentes palestras tiveram lugar, nova
mente, 3 muito bem sucedidos painéis de: deba
tes. Todos estes valiosos trabalhos serao p�
blicados brevemente nos costumeiro� Ana?s. 
Realizaram-se simultaneamente dOIS mUlto 
concorridos cursos especi�is, respectiva.men
te sobre "Saneamento de águas em laticínios" 
e "Técnicas microbiológicas de controle de qua
lidade", respectivamente a cargo dos Prof . 
DI'. José Furtado Pereira (lLCT/ 1944), e

, 
S�

bastião Duarte A. Vieira .(lLCT/ 1969) e SergIO 
Casadini Vilela (lLCT/1975). Não se reali
zou, desta vez, a já tradicional EXPO�C, 
mas sinI a muito bem apresentada e realizada 
"EXPOLAC 80", cujos eÀ'P0sitores participa
ram do IX CONCURSO NACIONAL �� 
PRODUTOS LÁCTEOS. Destes 25  particI
pantes 1 3  conquistaram os prêmios relativos 
aos 1 .0, 2.0, 3 .° e 4.0 lugares. E�dentemente 
os nossos amigos da NESTLÉ estiveram pre
sentes na fOrIna habitual, oferecendo, em es
tande especial montado junto ap restaurante, 
os seus sempre tão apreciados produtos : Nes
café, Nescau e biscoitos "São Luiz" no corr.er 
de todas as horas desta: semana. É uma valio
sa colaboração, já tradicional e mui gratamen-
te usada e abusada por todos. , Chegamos em Juiz de Fora, na: vespera, 
dia 7 de julho, hospedando-nos na forma de 
costume no excelente hotel "RITZ". Logo fo
mos ao I .  L .  C . T . ,  aonde tivemos prolong�
do encontro com o seu Diretor, Dr. Sylvzo 
Santos Vasconcellos, professores e auxiliares, 
debatendo os trabalhos dos próximos dias e a 
atual situação laticinista . Mais tarde passa
mos algumas horas agradáveis na residência do 
Diretor do ILCT, voltando ao hotel a seguir. 
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o programa, do presente certamen foi pu
blicado na Revista do ILCT e no Boletim do 
Leite. No dia 8 de julho, no ILCT, às 8:30 
teve lugar a misSil de graças; o hasteamento 
das bandeiras e a sessão solene dé abertura. 
Pronunciamos o habitual discurso inaugural 
e sobre "As Perspectivas de Desenvolvimento 
da Indústria de Laticínios em Minas Gerais" 
fez excelente e oportuna palestra o Dr. Juani
to Campos Junior, Diretor do INDI (Instituto 
de Desenvolvimento Industrial). Antes do al
moço teve lugar a inauguração da EXPOLAC 
80 com a apresentação no seu pavilhão espe
cial dos produtos de 25 expositores, incluindo 
os da Escuela Tecnica de Indústrias Lácteas 
"Don Miguel Manfredi", de Franck, Argentina, muito bem representada pelo seu Diretor, 
Sr. Dr. Ricardo Antonio Toso. 

Após o almoço ouvimos a excelente pales
tra do Prof. Dr. Edson Clemente dos Santos 
sobre "Critérios de Pagamento de Leite". A se
guir teve lugar o primeiro Painel de Debates 
sobre "Leite Especial - sua repercussão na 
indústria de laticínios", G!Ssunto que mereceu 
amplo debate de grande número das autori
dades e técnicos presentes. Servindo de mode
rador o Prof. Dr. Edson Clemente dos Santos, 
os debates foram iniciados com uma ampla 
exposição, feita pelo Dr. Hélio Tollini, Secre
tário Nacional do Abastecimento do Ministério 
da Agricultura. Dos debates participaram os 
Srs. Francisco da Cruz Frederico, Presidente 
do Sindicé';to Rural de Juiz de Fora, Aluísio Ta
Vares Maciel, Presidente da Comissão de Pe
cuária de Leite da FAEMG, Dr. Juvenal Mi
guel de Araújo, Diretor da DILEI (MA), DT. 
Luiz Artlwr Domingues Valente, Assessor da 
SNAB do MA, Dr. Danillo Salllpaio dos San
tos, Inspetor da SIP AiRJ e outros. Como sem
pre acontece, ainda desta vez nada ficou es
clarecido e muito menos resolvido. O aspecto 
principal - a QUALIDADE - muito bem 
levantado pelo Prof. Dr. Edson Clemente dos 
Santos em sua palestra, mais uma vez foi con
tornado ou esquecido. Eis porque, quando so
licitados a nos manifestar, declaramos; o que 
nos preocupa, não é o peso dos 80 anos que 
recentemente completamos, mas sim o fato de 
estarmos assistindo já há 61 anos a tantos sim
pósios, conferências, palestras, seminários e 
agora até painéis, sem dúvida produtores de 
excelentes debates e apresentação de oportunas 
moções, devidamente encaminhadas às autori
dades competentes, sem que surja algo de con
creto que resolva ao menos algo nestes trans
cedentes problemas. Essas palavras não são 
pessimistas, mas realistas e 8penas demons
tram o quanto é necessário fazer-se algo de 
sério e apropriado. Todas as tão excelentes su
gestões que têm sido apresentadas no correr 

destes 6 1  anos poderiam ter tido ótimo apro
veitamento, em benefício de todos, se existisse 
um órgão competente para aproveitá-Ias. Até 
agora tem sido apenas palavrês ao vento que 
nem como energia têm sido aproveita.das. 

No segundo dia, 9 de julho, tiveram início 
os dois cursos programados e, às 10 horas, as 
duas palestras da manhã : "Bolsa de Laticí
nios - Órgão de Apoio e Equilíbrio do Merca
do de Laticínios" pelo Sr. Paulo Silvestrini, 
Presidente da ABIDEL e "Coalho e Coagulan
tes de Leite" pelo Sr. Luiz José Gorreta, da 
Anderson, Clayton S/A., ambas ouvidas com 
muito interesse, motivando amplo debate. 

Após o almoço, assistimos em primeiro lu
gar ao AUDIOVISUAL "A MADEF por den
tro e por fora" que despertou muito interesse. 

Logo a seguir o conferencista do dia, Sr . 
Walter Rente Braz, Técnico em Laticínios do 
ILCT de 1 950, completando, pois, 30 anos 
de profícuas atividades profissionais, carreira 
merecidamente bem sucedida que lhe permite 
ocupax o lugar de Vice-Presidente da ITASA 
- Indústrias Alimentícias Itacolomy S .  A .  e 
um dos autores do impressionante projeto lacto
-industrial da ITASA, na região de Montes 
Claros no Norte de Minas Gerais. Eis o opor
tuno título de sua muito bem lançada palestra' 
"A Importância do Técnico em Laticínios na 
Indústria Láctea Brasileira". 

Foi dos mais oportunos o painel seguinte, 
intitulado "Encontro N<!.cional de Técnicos em 
Laticínios". Apesar do bom númeJ;o de pre
sentes, não nos pareceu bastante o mesmo, 
pois, se tratou de assuntos do maior interesse 
para a classe. Houve uma reunião prévia da 
Associação dos Ex-Alunos do ILCT, sob a pre
sidência do seu presidente Prof. José FlI1'tado 
Pereira (ILCTI1944), visando dinamizar as 
suas atividades. Na oportunidade foi concedi
do o título de sócio-benemérito ao Sr. Otto 
Frensel, já técnico honoris causa. do ILCT. 
Profundamente sensibilizado e agradecido, 
Otto Frensel prometeu uma assinatura anual 
gratuita do "Boletim do Leite" a todo o asso
ciado da AEAILCT em pleno exercício de 
SUES atividades profissionais. Ignoramos qual ' 
a porcentagem dos formf1dos que exerce efeti
vamente a sua profissão. De outro lado não 
se pode negar que há certa dificuldade em 
obter colocação. Ainda existem situações ina
creditáveis. Há industriais que preferem "prá
ticos" . . .  Foi também debatida a técnica lacti
(" nista da qual sempre fomos partidários, não 
por motivos pessoais. :.!las pela simples obser
vação do seu trllbalho aqui no Brasil, como 
em todos os países lacticinistas, que temos vi
sita.do. E o seu lugar não é somente indicado 
nos laboratórios. Temos visto a técnica em la
ticínios realizar qualquer trabalho nesta in-
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dústria com os melhores resultados. Ainda exis
tem demais indústrias sem técnicos em lati
cínios e muito ml2Ís ainda sem técnicas em 
Iacticínios. E isso não é um trocadilho, mas 
uma lamentável verdade. Façamos, pois, vo
tos para que a AEAILCT consiga preencher 
as suas finalidades o que, contudo, depende 
única e exclusivamente dos próprios técnicos 
e técnicas em lacticínios. Quanto ao verdadei
ro progresso dos lacticínios brasileiros - A 
OUALIDADE - depende dos técnicos em 
Gcticínios, o nosso 1Valter Rente Braz expôs 
com brilho e clareza e somente podemos aplau
di-Ia, pois, é essa a nossa, observação cotidiana, 
aumentada e engrp,ndecida, desde 1 941 ,  quan
do se formou a Primeira Turma na então 
FELCT e da qual alguns até hoje, já encane
cidos, 'continuam exercendo com brilho e com
petência sua profissão, como mais de uma 
EXPOLAC e outr<!,s oportunidades o têm com
provado. Eia pessoal ! Vamos agir ! Dormir é 
bom e necessário, mas somente em horas apro
priadas. 

O Painel de Debates do dia : "Encontro 
Nacional de Técnicos em Laticinios" teve iní
cio, tendo como Coordenador o Prof. Mucio 
l\11(1lsur Furtado (ILCT/1970) e foi aberto pe
lo Dr. Sylvio Santos Vasconcellos, Diretor do 
ILCT que fez longa exposição sobre a situa
ção. Entre os presentes, não em número tão 
gwnde como esperado, se destacavam : Palmy
ra Guimarães Kopke (ILCTI1951), como a 
primeira lacticinista formada pelo ILCT; 
Aluizio de Aquino A1Zdrade (ILCT/1941) da 
primeira turma e pai de um técnico lacticinis
ta formado no ILCT. Ambos mereceram lon
ga: palma de aplausos. Falou nossa lacticinis
ta número um Pautilha Guimarães, historian
do a, atuação dos técnicos em lacticínios, sen
do igualmente muito aplaudidé',. Muitos ou
tros técnicos presentes se fizeram ouvir e fo
n,m prestadas homenagens aos técnicos dina
m,'rqueses nas pessoas de Lif-Kaj Godtfredse1l 
e Bru1Zo Vemer Christellsen, este um dos pri
meiros professores da anqga FELCT, ali pre
sentes e muito aplaudidos. 

À noite teve lugar o jantar comemorativo 
dos Jubileus de Coral e de Prata das Turmas 
de 1 945 e 1 955. Foi uma cerimônia, como 
sempre, profund8mente emocionante. Procedi
da a chamada da Turma de 1 945: silêncio -
nenhum dos apenas 5 formandos se apresen
tou. Na chamada da Turma de 1955 dos 1 6  
formandos responderam "Presente" os 5 se
guintes : 

Ary Avelino de Castro 
Frederico de Almeida Lage 
Jacob Francklin de Oliveira, representado 

pela sua esposa D. Celina Mendonça de Oli
veira, por ele se encontrar doente. 

Renato Lucas Teixeira Vieira 

Roberto da Fonseca. 
Todos muito aplaudidos. 
Em nome dos homenageados agradeceu 

Ren<to Lucas Teixeira Vieira. 
No dia 10 de julho houve pequena altera

ção no programa. Assim, Otto Frensel foi o 
primeiro conferencista, falando sobre "Seleções 
Lacticinistas :Mundiais - XXX.a Série" e 
"BRASIL - Situação Lacticinista e Perspec
tivas", este último tradução de um trabalho 
enviado a FILlIDF. A seguir o Prof. Mudo 
Mansur Furtado (ILCTI1970) pronunciou sua 
pdestra "Queijo do Serro - tradição que per
moneceu", acompanhada de projeção de inte
ressantes slides. 

Depois do almoço ouvimos do Prof. Sergio 
Casadini Villela (ILCTI1975) a muito interes
sante e oPQrtu::la palestra sobre "Identificação 
Rápida de Resíduos Antibióticos no Leite" e 
uma palestra, com projeção de slides, intitu
lada "Aspectos Mecânicos e Construtivos das 
Máquinas WestfaHa" pela Equipe Técnica da 
W estfalia Separator. Seguiu-se o Painel de 
Debates sobre "O Controle de Qualidade na 
I ndústria de Laticínios - Sua realidade atual" 
dur1!nte a qual Otto Frensel teve ensejo de 
2presentar um trabalho estatístico, acompanha
do da projeção de transparências das seguintes 
tabelas : 

1 Leite e produtos lácteos sob Inspeção 
Federal SIF - BRASIL 1 979. 

II Número total de vacas ordenhadas e 
produção de leite BRASIL 1 976 e 
1977 
Fundação IBGE. 

In - Estimativa da produção brasileira de 
leite - 1978 SNAB - MA - Pes
quisa de Luiz Arthur Domingues Va
lente. 

IV - Resposta da A.B.L ao questionário da 
F.LL. 
Produção e C(JUsumo de leite e deriva
dos BRASIL - 1979. 

V - Consumo de leite líquido em litros em 
alguns países da Europa Ocidental 
1 978. 
TPI InternaI Statistics. 

Às 20 horas teve lugar uma sessão solene, 
dedicada à entrega do titulo de "Cidadão-Ho
noTário de Juiz de Fora" ao grande amigo de 
todos nós, o Prof. Hobóes Albuquerque. A me
sa foi presidida pelo Dr. Sylvio Santos Vas
concellos, Diretor do ILCT o qual convidou 
para fazer parte da mesa : 

Dr. Francisco de Paula Fonseca, Vereador 
de Juiz de Fora e representante da Câmara 
Municipal e do Sr. Prt:Í'eito Municipal de Juiz 
de Fora, Dr. Francisco Antônio de Mello Reis; 

Dr. Hobbes Albuquerque - o homenagea
do; 
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Sra. D. Neuza Carvalhaes de Albuquerque, 
sua esposa e suas filhas Senhorinhas Luiza 
(ILCT/ 1 976) e Cláudia Maria Carvalhaes de 
Albuquerque (a Silvia (lLCT / 1 9 79) estava 
ausente). 

Otto Frensel, Pr:sidente da A.B.L. e Edi
tor-Redator do "Boletim do Leite", confrade 
portanto, do amigo de todos nós. 

Altivo Antônio Isidoro, ex-combatente. 
Bem, foi esta uma cerimônia altamente co

movedora que não nos sentimos muito aptos 
para, descrever condignamente. Preferimos, por 
isso, deixar a palavra à sua: digna: filha, nossa 
querida colega Luiza (lLCT/ 1 976) a qual, as
sim, após muito sentida ausência, volta às nos
sas colunas com um brilhante artigo, narràndo 
esta tão sensibilizante cerimô.i1ia e que publi
camos na edição do "Boletim do Leite" n.0 625, 
página 28. Iniciada a solenidade pela palil,vra 
do Dr. Sylvio Santos Vasconcellos, este logo 
passou a palavra ao nosso prezado amigo e ilus
tre vereador, Dr. Francisco de Paula Fonseca 
o qual com delicada saudação passou o título 
de cidadão-honorário ao nosso homenageado. 
Como orador, interpretando muito bem os 
sentimentos de todos nós, falou o seu colega 
de longos anos, Prof. Dr. José Furtado Pereira 
(ILCT/ 1 944). Foi mui justamente aplaudido. 
Também Ofto Frensel pronunciou uma sau
dação amiga. Ouvimos então emocionados, co
mo ele próprio a bela oração do homenageado. 
Este foi longamente a,plaudido e abraçado por 
todos os presentes que lotavam o auditório do 
ILCT. O Dr. Sylvio Santos Vasconcellos encer
rou com palavras de agradecimentos tão bela 
cerimônia. 

Chegamos, pois, ao último dia, 1 1  de JU
lho, ouvindo a interessante palestra do Dr. 
Antonio Celso Gemente, Pesquisador do 
CNPGL da EMBRAPA e as incisivas palavras 
do nosso caro amigo, Dr. FeUcio Martinlzo Ri
beiro, . dinâmico Presidente do Sindicato da 
Indústria de Laticínios e Produtos Derivados 
no Estado de Minas Gerais sobre "A Crise da 
Indústria de Laticínios" que foi muito aplau
dido e debatido. 

Depois do almoço teve lugar a solenidade 
do encerramento de mais esta XXVII.a Sema
na, do Lacticinista, enriquecida pelo LO En
contro Nacional de Técnicos em Laticínios. 
Assumiu a direção dos trabalhos o Dr. Sylvio 
Santos Vasconcellos, Diretor do ILCT /DTA/ 
EP AMIG, procedendo a chamada para a com
posição da mesa diretora. Procedeu-se então a 
chamada e entrega dos certificados, diplomas 
e troféus do IX. Concurso Nacional de Produ
tos Lácteos e dos participantes dos dois Cursos 
Especiais o que se realizou sob aplausos gerais. 
Foram lidas diversas moções que receberam 
aprovação unânime e serão divulgadas oportu-

namente. Falaram ainda os Srs. "Valter Rente 
Braz. (lLCT/1 950), exaltando a validade do:; 
trabalhos realizados e o Sr. Dr. Ricardo Anto
nio Toso, Diretor da Escola Técnica de In
dústrias Lácteas "Don Miguel Manfredi", de 
Franck, Argentina, manifestando sua satisfa
ção pela oportunidade de ter podido assistir 
novamente e participar destes trabalhos. O Dr. 
Sylvio Santos Vasconcellos fez um longo e mi
nucioso relato dos trabalhos realizados e ex
pressando sua confiança no futuro. Solicitando 
aos presentes para, de pé, entoarem o Hino 
Nacional e ao findar, o Sr. Oito Frensel, decla
rou encerrados os trabalhos. 

A seguir houve ainda muitas conversas e 
confraternizações as quais culminaram, mais 
tarde, com a realização do bem sucedido Co
quetel de Encerramento "Queijos e Vinhos". 
Aí num ambiente desinibido e amigo, os pre
sentes tiveram oportunidade de provar excelen
tes queijos dos diversos expositores, como deli
ciosas frutas nacionais, juntamente com aque
le ótimo vinho da EP AMIG de seus vinhedos 
de Caldas de Minas Gerais. Depois as tão sen
sibiliz2jntes despedidas e abraços, mas a certe
za de novos encontros e trabalhos para o nosso 
ideal comum : Brasil e os seus lacticínios. 

Na manhã seguinte, dia 1 2  de julho, parti
mos pesarosos, mas na boa companhia do ami
go Júlio Alberto Filho (ILCT/1949), e volta
mos ao Rio de Janeiro num automóvel, gentil
mente posto à nossa, disposição pelo nosso ex
celente amigo, Sr. José Teixeira da Silva, Su
perintendente da C.C.P.L., levando ainda, na 
feliz escolha do amigo Alois Cabalzar (ILCT/ 
1 9 5 3), algumas das "delícias da CCPL". 

Muito orgulhosos e imensamente gratos, 
não podemos deixar de citar a seguir três ho
menagens muito estimulantes que nos foram 
prestadas por ocasião desta nossa inolvidável 
visita à Juiz de Fora e seu grande Instituto 
de Lacticínios "Cândjdo Tostes" : 

1 .0 : o muito hOllroSO título de membro 
efetivo, na condição de sócio-benemérito, da 
Associação dos Ex-Alunos do Instituto de La
ticínios "Cândido Tostes", conforme documen
to, datado de 9 de julho p .  p . ,  assinado pelo 
seu Presidente e a nós entregue pelo nosso bom 
amigo, Prof. Dr. José Furtado Pereira (lLCT/ 
1 944) que transcrevemos a seguir : 

"A Associação dos Ex-Alunos do Insti
tuto de Laticínios "Cândido Tostes", por 
decisão unânime, em assembléia realizada 
às 1 8  horas do dia 09 de julho de 1 980, 
no ILCT, considerando os extraordinários 
beneficios prestados à ent.idade pelo Sr. 
ANTON AUGUST on o FRENSEL, 
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houve por bem conferir-lhe � 
.
título é!.e 

MEMBRO EFETIVO, na condiçao de .S�

CIO-BENEMÉRITO, com todos ?S �e�� 
tos estatutários e isenção das obngaçoes. 

2.° : o convib.! pessoal, tão amigo e s::Qsig 
bilizante, como espontâneo, no . mesmo dia 

d 
. Ih da turma que se vaI formar este 

e JU o, . d 
. 

ano no I .  L . C . T .  para lhes servrr e para?Hn-

fo ' na verdade este convite muito nos catt.'ou 

p:la sua espontaneidade, �est? que red�ent� 
sabemos bem apreciar, pOIS, a espera e e

, 
es 

tivemos, secretamente, desd: �q?ela memoravel 

primeir,a Semana do LacticmISta; e�t� gesto 

na verdade é a afirmação daquele esplr
.
lto felc

tiano, inspirado pelo nosso grande e mesque-

cível amigo Dr. Sebastião Senna Ferreira de 

Andrade; 
b . . 

3.° : a comunicação pelo nosso om anugo 

e vereador Dr. Francisco Paula Fonse.ca'
dá

da 

concessão do tão honroso título de CI;m :l
honorário de Juiz de F

.o�a� gesto tambc� ta� 
espontâneo, quão sensIbiliza�te, da 

l
amf . 

Municipal e mais tarde confirmada pe a el 

n.o 5 .821 de 1 6  de julho, do E�.o Sr. �r�

feito de Juiz de Fora, Dr. FrancIsco Antomo 

d Mello Reis e cuja entrega deve ter lu9ar 

e! 26 de setembro próximo futuro, t:P1mbem 

esta nímia distinção nos deixa extJ;emamente 

sensibilizados e gratos, pois, concretiZa de for

ma indelével uma situação de fato em nosso 

coração. 

JOWALL 
MÁQUINA DE LAVAR E ESTERILIZAR 

LATÕES DE LEITE 
BATEDEIRAS 

TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

Fundição Juiz de Fora Ltda. 
Insc. 367.139058,009 

CGC 18 515 6;i:���:6 
DE MÁQ

F
U
E
IN
R

A
R

S
O 

��:E�:�ICíNI�:O�Z�E�O:���íNIO 
FERRO MODULAR -

36.100 - JUIZ DE FORA - MG 

Matriz - Av . dos Andradas, 1015 { 
Filial _ Rua Feliciano Pena, 306 

Fone: �12-6160 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 40 JANEIRO-FEV,EREIRO DE 1 981 

KNOW HOW 

MÁQU INAS 

P RA . . .  
IND . .  LATICíNIOS, BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO, 
FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE: 
PASTEURIZADORES DE PLACAS 
RESFRIADORES DE PLACAS 

' 

TANQUES ISOTÉRM ICOS 
' 

, 
TANQUES DE PROCESSO , 
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BATEDEIRAS TOP, ATÉ 3200 LTS . ,  DE AÇO I NOXI DÁVEL 
DESODORIZADORES DE CREME E DE LE ITE DE CONSU

'
MO 

BOM BAS CENTRiFUGAS SANITÁRIAS 
' 

FI LTROS, CONEXÕES,  VÁLVU LAS PNEUMÁTICAS 
PRENSAS E FORMAS INOX,  MODELO PERFORA 

' 

S ISTEMA DE OSMOSE REVERSA, U F-UL  TRAFI LTRAÇÃO 
E HF-H IPERFI LTRAÇÃO. 

PAI N ÉIS E CONTROLES AUTOMÁTICOS 

j 
! .... 

BOMBA ZMK · l  MOVEL 
P/ CREMES (ATt: 45% SOU DOS) 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
COMPLETOS PARA LATICíNIOS 
REFRIGERACÃO 
INDUSTRIAL' 

' INDÚSTRIA MECÂNICA INOXIL LTDA. 
SEDE E FÁBRICA: RUA ARARY LEITE, 61 5 - VILA MARIA 

CP. 1 430l;l - CEP 021 23 - TELS . :  291 -9644 - 292-891 4 
END. TELEG. - INOXILA - SÃO PAULO - BRASIL 

TELEX - 1 1 23988 - IMIL - BR 
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FESTA DE FORMATURA DA TURMA DE 1980 · 
A New Group of Dairy T echnicians Got its Diploma 

Convite : 
Os formandos de mil novecentos e oiten

ta, do Instituto de Laticínios " Cândido Tos
tes", convidam V .  s.a e lima. família para as 
solenidades de sua formatura. 

Programa : 
Dia 1 3/12/80 
20:00 h - Missa - Igreja Santa Tere

zinha 
2 1 :00 h - Colação de Grau - Anfitea

tro do ILCT 
23 :00 h - Baile - Sede Social da ASE 

Paraninfo : 
Anton August Otto Frensel 

Patrono : 
Prof. Braz dos Santos Neves 

Turma : 
Prof.a Judith Regina Hajdenwurcel 

Mestre amigo : 
Prof. Miguel Arcanjo de Andrade 

Homenagens Especi�is 
Augusto Gabriel RacheI 
Afonso Miguel 
Inimar Teixeira de Carvalho 
José Ângelo da Silva. 

Homenagens Administrativas 
Secretário da Agricultura·: Dr. Gerardo Henri
que Mach:tdo Renault 
Presidente da. EPAMIG: Dr. Flamarion Ferrei
na 
Diretor do Instituto d"! Laticínios Cândido 
Tostes: Dr. Sylvio Santos Vasconcellos. 

Juramento .-
"Prometo que, no exercício da profissão 

de Técnico e� Laticínios, trabalharei sempre 

de modo a honrar a indústria nacional, visando 
sempre o engrandecimento da Pátria". 

Agradecimento : 
Aos pais, mestres e amigos por cada palíl-

vra, cada incE'ntivo, cada crítica. " 
Obrigado. 

TÉCNICOS FM LATICÍNIOS 

Aderval de Pama Alves 
Adriana Martha do Valle 
Alcino Freitas da Matta 
Alcir José Freixo 
Antônio Ca.rlos dos Reis 
Arnaldo Márcio ' Ramalho Prata 
Armando Moreira Mendes Neto 
Belkiss Mendes Tavares 
Carlos Alberto da Silva Barbosa 
Carlos Firmino de Morais 
Carlos MajllUel Mariano de Souza 
Cinésio Dutra de Oliveira Pinto 
Cláudia Lúcia de Oliveira Pinto 
Daise Aparecida Rossi 
Edson Nogueira de Sá 
Francisco' Eduardo de Andrade 
Eugênia Lúcia Araújo das Graças 
Geraldo Majela da Silva 
Gilda Maria Monteiro Granzinolli 
Heloísa Angélica Canavese Teixeira 
J ai:: de Medeiros 
José Luiz dt'! Souza 
José Luiz Taveia 
José Marílio Cruzeiro Júnior (orador) 
Karla Aparecida Betti 
Luiz Alberto Cavalheiro Gouveia 
Luiz Pa,ulo Monteiro de Almeida 
Maria da Consolação Telles Silva: 
Marivar Lúcio Ribeiro Duarte 
Man:os Antônio' C'lsta de Oliveira 
Márcio Dias Rafael 
Mário Renato de Vito 
Norma Furtado Ferreira 
Nilmar Santos Esterci 
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Raquel Alves Ferraz 
Rogério Erno Watthier 
Rony Augusto Assmann 
Roque Dalcin 
Selva Maria Guimarães Barreto 
Sérgio de Oliveira Monteiro 
Vicente Antônio de Souza 
Vicente de Paula Caetano 
Wagner de Souzm Paulinó 
Zita Pereira Campos. 

,MESA DIRETORA DOS TRABALHOS 

Dr. Flamarion Ferreira 
EPAMIG Presidente da 

Dr. Sylvio Santos Vasconcellos - Diretor do ILCT 
Sr. Otto Frensel - Paraninfo da Turma 
Professor Braz dos Santos Neves - P tr da Turma a ono 
Tenente Alaor Zarantoneli - Representante do Sr. General Comandante da IY R.M. ' 
Dr. Benedito da Costa - Delegado Reího I do LESA o' na 
Professora Regina Mancini - Rep do D I (lo Regional de Ensino 

. e ega-
Prof. Homero Duãrte Correa Barbosa _ D _ cano e 
Sr. E:no Wattier - Diretor da LACESA do Rio Grande do Sul 
Sra. Eunice de Andrade Drumond _ Secretária de Ensino do ILCT. 
José Ângelo da Silva - Funcio�ário Homen<lgeado 
Inimar Teixeira de Carvalho - Funcionário Homenageado 
Augusto Gabriel RacheI - Funcionário Homenageado 
AflJnso Miguel - Funcionário Homenageado. 

CLASSIFICAÇÃO NO CURSO 
1 .0 Lugar 

2.° Lugar 
Belkiss Mendes Tavares 

Roque Dalcin 
3 .° Lugar - Luiz Alberto Cavalheiro GouVea 
4. ° Lugar - Selva Maria Guimarães Barreto 
5.° Lugar - Arnaldo Márcio Ramalho Prata. 

DISCURSO DO ORADnR DA TURMA ' JOSf: MA..'lILIO CRUZEmo JÚNIOR 
. 

Amigos : 
Para r�alizarmos ahm é preciso sonhar sonhar mUlto e persistir muito mais para qU� o sonho se transforme em realidade. 

, O noss� sonho de três anos passados, hoje, e uma realIdade que ninguém mais pode contestar. 
O I?b?r. foi árduo e constante, a'conteci�entos medltos marcaram as nossas 'lidas, por:m, apesar de tudo isto, nosso objetivo má:o..mo como, estudante foi alcançado, mas a ele na? JhegarIamos se não fôssemos amparados e :�a os por person:,.iidades, que, sabemos, par-

. Ipara,m dele conosco, e que, presentes ou nao, p�demos sentir em seus olhos, pairando 
f
neste dl�, .um brilho sorridente, mixto de triuno e felICIdade. 
. Ao, T?do-�oderoso, rendemos graças pelas lnco�tavelS . da divas a nós concedidas continue a iluminar nossos caminhos: e q�e 

etapa, que se inicia. 
nes a 

Queridos Pais : 
é o 

�o vos�as as honras que hoje recebemos, uto �Ire�o daquilo qUe semeastes. Fostes a causa PrImeIra, o impulso vital e necessário para. que nos ml'ntil'éssemos sempre firmes e confian;es da vitória, na luta que e�preendemos. '\ ossas . alegrias, hoje, fazem parte de nossa c�nqUIsta. Jamais poderemos agradecer-vos a altura. 
Inesquecíveis professores ' � trilha tortuosa qUe es�olhemos, teve os obs�aculos amenizados pelos ensinamentos e a apllzade que nos destes. Sem eles, ainda estarI

h
am?S perdidos, vagando por caminhos descon eCldos. 

I 
Vossas palavras e vossas amizaél.es serão re eJ?bra?as com carinho, e vossos ensinamentos JamaIS esquecidos, os quais humildemente agradecemos. 
Dr. Otto Frensd, estamos orgulhosos de o termos como paraninfo. Sabemos que é uma pessoa que dedicou quase toda a sua vida a uJ?8l profissão dificil e nem sempre compreendIda. Sabemos que há mais de sessenta 8,110S v;� lutando pela profissão de técnico em latiClnlOS e pelo engrandecimento desta escola. 

Ao. Sr. os .nossos agradecimentos, pela compreens.:'o, an;uzade e apoio, e esteja certo de que nao sera lembrado apenas como um amigo, mas como um estinlUlo e um exemplo. 
Ao nosso patrono, professor Braz dos San

tos Neves e à professora Judith Regina Hajden
wurcel, que nos deu a honra de aceitar o seu 
nome para batizar a nossa turma, os nossos 
profundos agradecimentos, por demonstrarem 

Revista do 'LCT JANEIRO-FEveREIRO DE 1 981 Pág. 43 

ser amigos sinceros e dos quais muito nos or
gulhamos. 

Ao nosso diretor, DI. Sylvio Santos Vas
concellos, rendemos nossas homenagens, e Vú
tos de que continue à frente desta escola, lu
tando sempre, com o mesmo brilhantismo que 
manteve a.té agora. 

Deixamos também nosso carinho e gratidão 
a todos os funcionários desta escola, tão bem 
representados na". pessoas dos Srs. Afonso Mi
guel, Augusto Gabriel RacheI, Inimar Teixeira 
de Carvalho e José Ângelo da Silva. 

De nossa parte, nossos agradecimentos e a 
nossa amizade. 

Caríssimos colegas : 
Vocês certamente estarão sentindo, como 

eu, o quanto é amarga a hora' da separação. 
Três anos são passados desde que aqui che

gamos. 
Três anos qUe caminhamos lado a lado, 

ungidos pelo mesmo ideal e unidos pelo mesmo 
sentimento fraterno. Três anos de profícuo 
aprendizado - de absorção dos sábios ensina
mentos de nossos mestres. Muito tempo se 
passou nesse labor intenso, mas nada foi em 
vão. Conseguimos E:tingÍr o sucesso e a glória 
com o recebimento deste diploma, o que signi
fica que, de agora em diante, as responsabilida
des de decisão, encontram-se em nossas mãos. 

Doravante trilharemos sós, mas a bagagem 
que levamos, nos dá a força e a segurança de 
que necessitamos. 

Amigos, esta não é apenas uma oração de 
despedida, pois amigos apenas se distanciam 
no espaço e no tempo, mas se tornam presentes 
n<l afeição e na mómória. E por mais longe 
que nos leve o tempo, manter-se-á acesa uma 
chama de lembrança, e que, quando avivada, 
far;í, brotar em nossos lábios, um triste e sau
doso sorriso. 

Agora, no exercício ae nossa profissão" con
tinuaremos unidos, iutartdo pelo continuo apri
moramento da indústriá de laticinios, exerc\!n
do com digIIidade a profissãq que abraçamos. 

Até logo mestres, amigos e todos que com
partilham conosco estes três anos. 

Até logo e muito obrigado. 

DISCURSO DO PARANINFO : 
SR. OITO FRENSEL 

Prezados companheiros componentes da 
mesa que preside esta solenidade. 

Estimados pais, demais parentes e amigos 
dos fOrInandos. 

Queridos formE:ndos desta 38.a TUrIna de 
técnicos em latil.inios. 

Demais amigos. senhoras e senhores. 
Meus queridos afilhados : Quando, naquele 

dia 9 de julho d" recente :XXVII Semana do 
Laticinista, vocês me cJnvidaram para o hon
roso papel de par2.Ilinfo, vocês concretizaram 
um dos meus mais carinhosamente acalenta
dos sonhos, desde aquela primeira formatura 
que aqui assisti em 1 930, ainda sob a. impres
sionante presidência do nosso inesquecível ami
g;) e seu inolvidiível mestre Sebastião Senna 
Ferreira de Andrade. A fOrIna tão amistosa e 
espontânea com que vocês fOrInularam este 
seu sensibilizante convite me tocou profunda
mente, pois, via, repentinamente, realizado 
um sonho de trinti'l anos, passados no convívio 
amigo de todos os felctianos e ilctianos aqui 
formados para maior glória e progresso dos 
laticínios brasileiros , Jamais poderei agrade
cer suficientemente tão emocionante hom'e· 
nagem. 

Mas, sempre curioso, me perguntei : o que 
é um paraninfo ? Consultei as melhores enci
clopédia,s e fiquei sabendo o seguinte : a pala
vra se origina do grego antigo paranumphios 
que significa : "o amigo do noivo, que ia jun
tamente com e.<te num mesmo carro buscar a 
noiva". Portanto, amigo do noivo, mais tarde 
dito como patrono, protetor (não diz contra 
quem ou o que . . .  ) e, "na França nome dado 
ao discurso que o presidente dos concursos 
nas Faculdades de teologia e medicina dirigia 
aos que se apresentavam pa,ra receber o grau 
de licenciado". Diz o Mestre Aurélio : "Pa
drinho. Em certas solenidades, pessoa a quen:: 
se presta homenagens e que, em geral, as re· 
tribui e agradece, proferindo discurso". 

Muito bem, eis que, antes de decifrarmos 
este enigIna, já nos encontramos imersos nele, 
proferindo este singelo discurso que, na reali
dade, serão algumas palavras de amizade e 
incentivo. . 

Participando da vida do nosso Instituto de 
La,ticínios Cândido Tostes, há tantas dezenas, 
de anos, desde aqueles inolvidáveis tempos do 
nosso inesquecível amigo e mestre Sebastião 
Senil a Ferreira de Andrade, acabamos por com
preender e admirar profundamente o verda
deiro significado do nosso LL.C.T. - ex
F.E.L.C.T. - como estabelecimento de ensi
no laticinista único no seu gênero em todo o 
mundo. Certamente existem naqueles países, 
antigos e ricos, estabelecimentos maiores e 
mais aparelhados, mas não superiores ao nosso 
!LCT que, lutando ,,:Jm dificuldades, às vezes 
quase inacreditáveis, como a,inda hoje em dia, 
conseguiu nos seus 41 anos formar 3 7  tur
mas, com um total de 775 técnicos brasileiros 
(mais esta turma) e 1 1  estrangeiros. Certamen
te nem todos seguiram esta carreira, mas mui
tos ainda nela se encontram e com o seu es
plêndido trabalho, sua alta inteligência e pa
triótica dedicação, contribuíram para o alto 
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grau que hoje dignifica os lati , .  b ' . ros. Na verdade já são tantos 

CImos rasile�-
longo seria citá-los todos aqui 

q�e P�d demaIS 
só dar um único exem 10 

. on . o, para 
lambrnr aquele, cuja b:m; entre m�ll�os, 

_basta 
realização de um d �,nte particlpaçao na 

�neiro .0 qual citamos por apresentar as ci
,as maIS altas : 20,56% e 3 1 litros Aí 

os maIOres e m '  di tados empreendimentos . aIS a an-
ros, justamente a su ' tu

genumamente brasilei-
d a rma teve li li 'd d e visitar recentement e .1\1 a e CI a e 
aqui em Minas Gerais.

e 
O� .ontes Claros, 

obra, 1 tão modelarmente pro;ta�� es;� gr
l ' 

an
d
de 

e se embrar do . , , e a lZa a, 
. e 

S mU'lleros tecnicos em lati ' mos, ,armados aqui em nos IL CI-
b��ham diuturnamente em t��a. 

CT, que tra-
ClaS e centros 1 ti' . . h ' as nOssas ba-a Cmlstas á d h Íh�:�:z �ma �xcelente esc�lha pa�a! 

r�c�! ���= 
1 . p rVlr . o progresso dos lati ' . b eIras. Aqui no próprio ILCT 

c�:os raS1-
confinuação plena dest . verificamos a 
grande ma ' . d e fato mcontestável ' a 
da aqui m 

lOna os se�s professores, foi for�a-
tudo no E:t���/e: :�:�� tive�am b""lsas de es-
ta valor profissional . t

nh
l 

ecnnento de seu ale m e ectua1. 
Ouanto às po 'bil"d d tas i;;Úeiras e lati��ist� 

a 
d

es 
B
dese

il
nvol�imentis

ciso dizer que são im 
s a ras , nao é pre-d:� ��s maiores prod����� ����f:e 

td���� ja possuamos uma ind ' . modernas, muito �inda h ' 
ustrla das mais 

baixa: produtividade d 
a por fazer, diante da 

ainda menor consumo 
� nosso . r�?anho e do 

vo. Entretanto, dentro 
aer caplt� .do nosso po

pria Fundàção I .  B G 
ÊS estatí�tícas da pró

verdadeiro "Car2jás': l · 't ·' 
se VIslumbra um 

mente comprovado p 
el 

b
eIro, desapercebida_ 

cias leiteiras tal " 
ar a ertu�as de nOvas ba-, -.omo as mmqS do C . ,  escondidas nas matas S ' . , arajas, 

gumas Zonas a 
. _e e megavel que em al

é devid d 
produç.ao de leite regride, isto 

ras, re;o:�lm:���v::��:��o de outras cultu-

ve ao d ' . ' . se n e esta escondIdo o nosso "C . , L '  t '  " S arajas eleIra : . e o. Estado do Rio de Janeiro ode proilJ1zIr maIS 7'(0 do que a média naci�nal, JJ.or que os demaIS Estados não poderão produ-ZIr o mesmo � O q l' , d t . , , . ue, a las, esapercebidamen_ e ja esta ocorrendo ! Ora em 1 978 d o lEGE d b 
' , segun o , o re anho nacional de bovinos d 1 06.942.665 cabeças, 14.149.633 (1 3 23 % � vacas foram ordenhadas, produzindo ' 9: 782. 1 69.0,0? litros de leite. Quand� ' 'aifu� gIrmos a, media do Estado do Rio de J . - . aneIrO a pr�duçao naCIOnal terá atingido m . ' �.8t)·897.0?0 ou um total de 1 7.621��6· ÕÕÕ e ltrOS. Vejam bem, isso significa um au�en to de uns 70% . Mas também convém 0

-
derar : será que apenas 1 3,23% ou 20 5��

-�(j rebanho de bovinos são vacas ordenháveis � o resto : somente touros - bois _ bezer�� o� , bezerras ? :t: ou não é um verdadeiro arajas Leiteiro" ? Comú vamos enfrenta esta nova situação ? Somente com OR"-'AN{ �çÃO e Q�ALDADE. Organização
'" 

par; r��r desperdicio e produzir qualidade. Qual a"e pa.ra aumentar o nosso tão baixo consu-m? ?er capita" e para e-"-portar, a fim de conrrIbUIr para as crescentes necessidades de alimentaçao de um mundo subnutrido e em constante aumento pOPlTlacional. :t: este o formoso progra:na. que vos espera, meus caros formandos e tecmcos em laticínios, também de pass�das e futuras formações. :t: claro : vai ser preCISO trabalhar e persistir, lembrando que :.oma ou Montes Claros não foram feitas num la. �ma advertência, contudo, é necessário' a _ um�o de todos em torno de sua aSSOciação: nao so .para! a defesa de seus interesses, mas 

cipalmente deVido ao fat d
quadas, mas prin

leiteira ser essencialmente 
o 

ex� no.ssa produção 
que o leite é produzido pro . en�'a, uma vez 
banhos não leiteiros o que��:té 

ente p.or re
�alldes diferenças Sé'jZonais N- t

m explica �s 
ticas que o . ao emas esta tís-

no sentido d.e poder desenvolver e atualizar os sP-us, conhecnnentos, pois, o rápido progresso da epoca atual e as conseqüentes profundas transformações, exigem conhecimentos cada 

quantidad�s 
s���e��!ab�l�ced a pOJcentagem das 

mente leiteiras e de ' va:�un �s 
I 

� vacas real
trabalho, baseado em dad�s d�o 

I;��ir:t Num 
que publicaremos em brev " 

e 1 978, 
apenas 1 3  23 % d b 

e, verifica-se que 
_ 

' o o re anho bovino nacional ��� :,ac
d
as ordenhadns, produzindo uma ll'édia la�Ia  e 1 ,9 litros. IV a verdade essa mé " , %�I��c�s

or��e a .I?rod�ção da grande m���i= 
il d ' mo ja assmalamos, é sazonal os c an o entre 4 6 . , -

'di a meses. EVldentement a me . a. das vacas realmente leiteira ' b
e 

maIOr ' 10 I "tr . s e em 
. . . , I as e maIS. Um exemplo desta afirmativa e a produção do Estado do Rio de 

vez mais atualizados e agWzados. Acima de tu-do deve pairar o sagrado cumprimento do juramento que hoje I restastes neste recinto. Permanecerem fiéis a estes princípios, embora sempre evoluindo, será a forma mais acertada em benefício próprio, de corresponder e agra: decer os ensinamentor que aqui recebestes b '  , 
,e� como a espernnça, à confiança e ao sacri-fíCIO de seus pais, parentes e amigos. 

Confiante nesta certeza, renovo os meus agradecimentos, formulando a todos os caros formand�s, seus dignos pais e demGis parentes e amIgos, os meus mais sinceros votos de muita felicidade, sucesso e uem-estar. 
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DISCURSO DO DIRETOR DO ILCT : 
DR. SYL VIO SANTOS VASCONCELLOS 

Encerra-se hoje mais um ano letivo do 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes, e COlO
pletam-se quarenta anos de relevantes servi
ços que o Estado de Minas Gerais vem pres
tando à indústria' nacional de laticínios. 

:t: grande e plenamente justificado o nos
so orgulho nesta solenidade em que, entregan
do ao mercado de trabalho laticinista brasilei
ra 44 novos é valorosos Técnicos em Laticí
nios, podemos pronjamar que o Instituto de 
Laticínios "Cândido Tostes", idealizado pelo 
saudoso Governador Israel Pinheiro, instalado 
pelo também saudoso Abelardo Sarmento e 
consolidado pelo inesquecível Sebastião Senna 
Ferreira de Andrade, segue firme e resoluto no 
cumprimento de seus desígnios. 

Aqui, anualmente, com base na dedicação 
e no tra,balho íncessante de competentes pro
fessores e técnicos e de uma briosa equipe de 
funcionários, são executados programas de En
sino, de Pesquisa e de Desenvolvimento Indus
trial, que propiciam a e-"-pansão e o aprimo
ramento permanentes do setor laticinista bra
sileiro, através dos novos técnicos, dos operá
rios especializados, das novas tecnolOgias e 
dos novos produtos, reesultantes daquele con
junto de atividades. 

Para tanto, há umf: constante preocupação 
de se ajustar os meios às finJlidades. 

Neste ano de 1 980 várias medidas foram 
efetivadas ou iniciadas com vista ao fortale
cimento e à atualização do Ensino, como : o re
crutamento de novos professores, a realização 
de 2 cursos de treinamento de professores, es
tágios e visitas de trabalho em indústrias como 
também trabalhos de comissões especiais para 
delineamento do perfil .do Técnico em Laticí
nios nos planos pessoal, socia� e profissional 
- integração e articulação horizontal e verti
cal do currículo pleno do curso técnico - de
lineamento de ações integradas do Corpo Do
cente objetivando ampliar a formação cívico
-moral e social do educando - e a fixação de 
novos critérios de avaliação e promoção, mais 
compatíveis com os objetivos do curso. 

Ainda na área de Ensino foram envidados 
esforços coroados de êxito, com a assinatura 
recente de convênio com a Secretaria de Ins
peção de Produtos de Origem Animal - SIP A, 
do Ministério da Agricultura, pnra o Instituto 
de Laticínios "Cândido TC'stes" treinar funcio
nários da inspeção de leite e derivados a par
tir de 198 1 .  Esta medida, que estabelece uma 
necessária integrê,ção dos dois órgãos com ex
celentes perspectivas para ambos e para a 
indústria, ensejará novos recursos financeiros 
para a' manutenção e modernização do Institu-

to de Laticínios "Cândido Tostes", e também, 
abrirá condições para em curto prazo serem 
contratados técnicos em laticínios para a ins
peção federal, passo decisivo na ampliação do 
seu mercado de trabalho. 

Também com a Secretária de Estado da 
Educação foi assinado novo convênio que nos 
permitirá continuar contando com a excelente 
equipe de professores e especialistas pertencen
tes ao Quadro do Magistério Estadual, que há 
anos com o brilho de suas inteligências vêm 
prestando valiosos serviços nesse nosso esfDr
ço de preparar jovens para a grandeza do nos
,so Estado e do nosso Brasil. '. A Seção Industrial, de fundamental impor
tância para a formação profissional dos técni
cos em laticínios e para o desenvolvimento de 
novas técnicas através da pesquisa e ca experi
mentação, vem passando por um contínuo pro
cesso de lIfIlpliação e modernização que já lhe 
permite, também, elaborar novos e sofisticados 
produtos, dentro dos mais elevados padrões 
de qualidade, coutemplando ao mesmo tempo, 
aos futuros técnicos com um treinamentu real 
avança,do, com novas opções de especialização 
em produtos, ao consumidor, que tem acesso a 
um excelente alimento 1 00% brasileiro, <leso
brigados dos altos ônus de importação, como 
vinha acontecendo até há pouco tempo, con
templando aínda os esforços de manutenção do 
estabelecimento, através àa receita auferida 
com a sua colocação no mercado enfim, inte' 
gralmente fiel ao seu princípio básico de EN
SINAR MELHOR, FAZENDO O MELHOR. 

Dando maior brilho a esta solenidade hon
ra-nos com a sua ilustre presença o Senhor 
Presidente da EPAMIG, Dr. Flamarion Ferrei
ra que desde o primeiro instante de sua inves· 
tidura naquele cargo, vem daudo mostras de 
um carinho especial para com esta Instituição. 
apoiando com a sua sabedoria de educador e 
sua comprovada conipetência de administrador 
a todas as proposições que lhe temos formula
do com vista à consecução de nossos altos ob
jetivos de trabalho. Receba Dr. Flamarion, as 
el!:pressões da grande estima e admiração da 
equipe do DTAIILCT e, em especial, deste seu 
companheiro, que se sente dtamente gratifica
do pela atenção e cortesi? com que vem sendo 
distinguido por Vossa Senhoria, nestes 8 me
ses de trabalho e de lutas. Conte' conosco, a 
família felctiana somente lhe dará alegrias. 

Prezados Técnicos em Laticínios de 1 980, 
está chegada a hora de assumirdes as altas 
responsabilidades de condutores técnicos da 
mais nobre d?,5 indústrias de alimentos - a 
indústria de laticínios. O vosso campo de tra
balho é, nos dias atuais, um dos mais árduos e 
representa um grande desafio para vós. Te
mos a convicção de que havereis de lograr mui-

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 46 JANEIRO-FEVEREIRO DE 1 981 Revista do ILCT 

to sucesso - a vossa juventude e o vosso en
tusiasmo somados aos ensinamentos que t.Jda 
uma equipe de professores, técnicos e auxilia
>es vos dedicou, nestes três anos, vos creden
ciam para a grande batailia. Tende em mente 
as recomendações e os conceitos emitidos por 
este vosso Diretor. Sabemo-los muitas vezes in
flexíveis, até mesmo austeros, mas acreditai, 
eles sempre brotaram de um coração amigo, 
preocupado tão somente em vos conscientizar 
p3ra a vida profissional, onde os desacertos se
rão na maioria das vezes cobrados em propor
ção até superior ao seu peso real, ao passo que 
o reconhecimento do mérito exigirá de cada 
um uma quase perfeição no desempenho pro
fissional e social. 

Muitas vezes, e com relativo acerto, as ati
tudes do homem retratam a sua personalidade 
e a dimensão dos valores que traz consigo. A 
vossa escolha de Otto Frensel para paraninfo 
da turma, demonstra. com eloqüência o vosso 
acerto já nas primeira::; iniciativas como técni
cos Iaticinistas. A figura humana: do vosso pa
rl!ninfo, a sua vida. consagrada à causa latici
ni�tll, sua obstinação, são o mais belo e no
bre exemplo que devereis seguir com vista à 
vossa plena realização. 

A vossa Escola, vosso Diretor, vossos mes
tres e vossos amigos "VOS pa:rabenizam por esta 
vitória assegurando-vos qUe estaremos sempre 
de braços abertos para receber-vos seja para 
uma visita social ou profissional. Voltai sempre 
- a Casa é vossa. 

Cumpre-nos agradecer e cumprimentar a 
todos os companheiros do Instituto por mais 
um ano de trabalho proficuo, pois todos os 
louros colhidos muito se deve à dedicação e 
ao zelo de vocês, e cada técnico qt,1e daqui 
parte, leva consigo, temos certeza, l.Im pou
quinho da alma: vibrante de cada um de vo
cês. 

E, concluindo, agradecemos às autoridades 
e amigos presentes a esta sessão e, de maneira 
especial, abraçamos carinhosamente aos senho
res pais presentes e repr':Jentados, pela supre
ma alegria que vivem com a vitória . de seus 

queridos filhos, vitória esta:, muito de cada um 
dos senhores pelos sacrifícios e esforços de três 
anos, hoje " plenamente recompensados - os 
nossos parabéns e que Deus nos abençoe a 
todos. 

ENCERRAMENTO DA SOLENIDADE 
PALAVRAS DO PRESIDENTE DA EPAMIG 

As solenidades de formatura, este ano, 
contaram com a presença. do atual Presiden
te da EPAMIG, Dr. Flamarion Ferreira, que 
compareu ao almoço festivo oferecido aos 
formandos e seus familiar�s, à Santa Missa 
celebrada em ação de graças, na Igreja de San
ta Terezinha e, especia,lmente, à Sessão Sole
ne de Formatura, no auditório do Instituto 
de Laticínios "Cândido Tostes". 

No encerramento da Sessão Solene, que 
presidiu, o Presidente da EPAMIG congra
tulou-se com a Direção do ILCT pela orga
nização e brilhantismo com que foram con
duzidas as solenidades de Formatura dos 44 
novos Técnicos em Laticínios, que irão mos
trar junto às fábricas de " laticínios em todo o 
país, os ensinamentos aqui adquiridos, o pre
paro especializado de que foram alvo durante 
3 anos de árduos estudos teórico-práticos, e a 
sua capacidade de dirigir indústrias de qual
quer porte. 

O ilustre Presidente da EPAMIG mos
trou-se satisfeito com o trabalho do Departa
mento de Tecnologia de Alimentos e manifes
tou seu entusiasmo prometendo irrestrito 
apoio às realiza.ções e iniciativas do ILCT, em 
todos os setores. 

Ao agradecer ao Dr. Flamarion Ferreira 
sua presença, nós o fazemos não só em nosso 
nome e no dos funcionários do DTAIILCT 
mas, particularmente, em nome dos alunos e 
dos técnicos recém-formados, pois muito es
peram de sua administração para manter o ní
vel de ensino, pesquisa e desenvolvimento que 
esta Casa conquistou, bem como do renome 
granjeado no país e no Exterior. 
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Leite, açúcar,farinhas, cacau,frutas, 

legumes. 
qual for a combinaçã9 de . 

matérias-pri,mas, exiSte 
, 

um ingr�diente que esta semp�e presente 
em todos os produtos N estie: , 

o controle de qualidade. E ele que 
n .. "I/IfO o valor nutritivo e a máxima 

pureza dos produtos. 
O cuidado com a qualidade con:eça na 

setleçQ�O das matérias-primas, contmua 
o processo de fabricação e acompanha os 

produtos até o momento em que. eles 

chegam ao . Depois de passar por ngoroso..s test� de 

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

sadas pelo laboratório central da emI?resa, }Am do.s maiS 
nd 

modernos e bem aparelhados do PaiS. E S? depoiS de resp,D e� 
de forma satisfatória, a mais de cem quesllos, o produto e consz-

derado próprio para o consumo. 
Assim mesmo, amostras 

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

constate qualquer anormalidade, um 
sistema de controle de distribuição pode 

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

Nestlê 
Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos AllmenLates 
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(Continuação da pág. 5.) 

SUMMARY 

present in the milk sample and thus NPN 
(non protein nitrogen) is included. Therefore, 
as the AP-method does not determine NPN, 
and NPN is not protein, it is better to calibra
te the instrument according to the true protein 
content [(total N - NPN) x 6,3 8] determined 
Wlth the standard procedure. This paper deals 
with the calibratior. of the AB-m?thod for the 
determination of the true protein content in 
milk and whey, partially based on the works 
of Gr3Jlpin and Jeunet (6) and McGann et 
alii (7). 

Calibration of the Amid) Black Method for the 
Determination of the True Protein Content 

in l\t!5Ik and Whey 

The Amido Black Method (AB) is widely used 
for milk protein determination. However, ins
truments based on this method are usually ca
librated according to the Kjeldahl method, 
which measures the amount of total nitrogen 
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Westfalia 
Experiência e " know-how" 
de tres gerações 

Fab:ricàndo centrífugas, 
separadoras, decantadoras e filtros 
de escovas rotativas há mais de 80 
anos, a Westfalia reúne 
experiência e "know-how" de tres 
gerações, que a tornam especialista 
na construção destas máquinas. 

Considerando que, cada vez mais, a 
técnica de processos exige máquinas 
que se ajustem aos fatores 
simplicidade, rapidez e economia, a 
Westfalia orientou sua criatividade · 
em função dessas necessidades. 

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

Reunir a experiência 
Westfalia e o sólido 
conhecimento técnico e 
profissional de seus 
co�aboradores é garantir a 
solução de seus problemas.  
Consulte-nos. 

Desnatádeira Padron izadora 
MTA 50-0 1 -026 
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*Ultra High Temperature é o processo de esteriliza�ão à temperatura · . 
conservo inalterado o valor nutritivo e as caractensticas originais do 

• '.�1 
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