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DESDE A 
AO MAIS 

MAIS SIMPL ES GRANJA 
COMPLETO ESTABELECIMENTO 

Aparelho de placas inoxidá
veis ALFA-LAVAL. Pas
teuriza e resfria l eite em 
ambiente fechado e a di
versas temper:lturas. 

Batedeira combinada 
SILKEBORG.  Tipo BU. 
V árias capacidades. 

Compressor a amônea 
VILTER. Fabricado em ta
manhos para produção de 
5 .000 a 3 00 . 0 0 0  calorias 
por hora . Fornecemos tam
bém compressores a Freon 
e Metyla. 

automática para 
garrafas. 

cápsulas de 

Equipe sua indústria de 

laticínios c o m moderna 

maquinaria, aumentando a 

sua produção, e, conse

quentemente, a sua ren

da. Oferecemos-lhe tudo 

que é necessário à sua in

dústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma in

dústria completa de lati

cínios. 

alumínio. 

Distribuidores: 

elA. FABIO BASTOS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

Rua Teófilo Otoni , 81 
RIO DE JANEIRO 

Rua Florêncio de Abreu,828 
SÃO PAULO 

Rua Tupinambás, 364 
BELO HORIZONTE 

Av. Júlio de Castilhos. 30 
POR TO ALEGRE 
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do Leite na' Recepção 
JONAS BOlrfTEMPO 

Pcof. de Química Aplicada 

Q' leite . ao chegar à usina ou fábrica deve 
ser·:submetido aos exames físicocquímicos, cuja 

finalidade é atestar-lhe a qualidade, prevenin
contra a aquisição de l eite fr.mdado ou im-

.próprio à industrialização.  Êsses exames são 
muito simples, rápidos e eficientes, quando 
bem executados. São indispensáveis a tôda in
dústria bem organizada e que pretenda fabri
car bons produtos . 

o leite estdbelecemos os seguintes : 
da densidade, gordura e acidez, cujos 

nos fornecem elementos de compa-
pesquiza de fraude por água ou 

leite desnatado ao leite bom. Con
lembrar que o principal objetivo destJs 

é justamente êste, pois a fraude de 
água é uma das mais comuns entre nós e 

que piores consequências traz, não só do . 
de vista técnico como do higiênico. em 

virtude de afetar a qualidade de nossos produ
tos, porque ela é sempre apanhada em fo;1tes 

córregos, lagôa, etc . 

preciso dizer do perigo a que nos ex
os, pois estas águas são geralmente muito 

taminadas e .  adicionadas ao leite, que é um 
to, os germes nela contidos logo se de
vem com rapidez espantosa, p.1ssando ao 

bom que for misturado àquele.  Nestas con
recursos da indús

o leite com pasteuriz3ção, 

ser individual, isto é, de (ada 
f-nemos uma ficha de análise, ano
os resultados diários, convindo re
uma cópia sempre que possível . 

o exame coletamos a amostra com mui
afim de que os resultados sejam 

. 'Par.! isso, agita-se bem o leite 
homogeneizador de ferro estanhado 

inoxidável, de preferência os formados 

por um disco e providos de cabo longo .. Antes 
de ser mergulhado no latão é preciso estar bem 
12v3do em· água fervente. 

Colhida a amostr,l, no mínimo 2 5 0  cm3 , 
iniciamos os exames citados. 

1.°) DETERMINAÇÃO DA . DENSIDADE 
Finalidade - O leite bom tem densidade 

compreendida entre 1.0 2 8  a 1.0 3 2 . 

. Quando é fraud;;do com água. cuja densi 
dade é 1.0 0 0. muito menos que a do leit'2, a 
densidade dêle ( lei te) teride para a da água, 
diminuindo, portanto. Assim, ao encontrar
mos numa amostra densidade 1,0 2 6, 1,0 24 

ou menos. suspeitamos imediatamente de SU.1 
integridade ; porém, ainda não é o suficiente. 

Técnica - Colocamos o leite, bem devagar, 
dentro de uma proveta de 2 5 0  cm3, dr: modo 
a não fazer espu.ma, estando o mesmo entre 
10 e 3 0° c.. Logo a seguir, introduzímos·.lh2 
um tcrmo- Iacto - densímetro, comumente cha 
mJdo "graduador" e fazemos a leitura da den
sidade nu ma escala própria e a seguir a da 
temperJtura, numa outra escala . 

Com êstes dois resultados, densidade e tem
perJtura, V:lmos a uma tabela (N.o 1.°) onde 
teremos a densidade de leite a 15° C. que é 
a desejada . 

Assim, quando dizemos que a densidade de 
tal leite é 1, 0 29 queremos dizer que a den
sidade do leite referido, a 15°  C é 1.0 29.  

Para ilustração V.lmos acompanhar o nosso 
estudo com um exemplo : Analizamos um l ei
te e encontramos : Temperatura 2 2° C. densi
dade 1,0 2 5  vamos à tabela e verificamos que, 
nesta condição, a densidade a 15° C é 1.0 2 64. 

E' um leite suspeito, porque tem densidade 
menor que 1.0 28. 

2.° GORDURA 
Determinada a densidade, passamos imedia

tamente à determinação de gordura, pois a 
adiç50 de água ou desnJtamento causa sen 
sível diminuição da gordura, embora prr-
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cisemos ter em vista que não se pode acusar 
um leite com baixa porcentagem de gordura, 
de fraudado, e isto é muito imp ortante, por
que há raças que produzem leite magro, mes
mo abaixo dei padrão mínimo l egal (3 %) .  

Técnica - Colocar dentro de u m  butirô
metro para leite: 10 cm.3 de ácido sulfúrico, 
especial para análise de leite, 11 cm.3 de leite, 
com

o 
bastante cuidado, evitando o contacto 

brusco com o ácido ; 1 cm.3 de alcool amí
l ico, para análise de oleit�. Arrolhar bem o 
butirômetro, com uma rolha especial de bor
racha, e envolvê-lo com um pano e homoge
neizar, imprimindo-lhe movimento circular 
com a mão. 

E' preciso cuidado, esta operação é perigo
sa, pois há grande desprendimento de calor, 
o que causa dilatação forte de gases, no inte
rior do aparelho, podendo rompê-l o  e causar 
queimaduras no operador. 

Depois de bem homogeneizado, quando a 
mistura tomar côr chocolate ( isto é muito 
importante, a misturá não deve ficar muito 
escura, nem pálida, a coloração chocolate é a 
ótima ) ; centrifuga-se durante 4 minutos, dan
do ao aparelho centrifugador 1.000 a 1.200 
voltas por minuto . 

Findo êsse período, retira-se cuidadosamen
te o aparelho e então nota-se uma perfeita se· 
paração da gordura, que tem côr amarelada 
transpa ren te . 

Com o butirômetro na vertical, regula-se a 
rolha de modo a coincid�r a separação da gor
dura com o traço zero do butirômetro, faz
se a leitura,  olhando na base da curva que 
aparece na parte superior da camada gordurosa.  

Como exemplo, vamos supor o leite em 
anál ise com 3,8 % de gordura. 

Extrato s�co - Com a densidade a 15° C 
e a gordura , determinamos iínediatamentp. o 
Extrato sêco que passaremos a representar por 
Es. O extrato sêco representa todos os com-
ponentes do leite com exceção da água. o 

Pode ser calculado com a fórmula: 
5 X G + D 

Es + 0,07, em que: 
4 

Es extrato sêco, G gordura e 
D densidade. 

Os outros fatores são constantes. Calculando 
o exemplo, teremos: 

5 X 3,8 + 2 6, 4  
Es  = + 0,07 = 

4 
19,0 + 26,4 45,4 

----- + 0,07 = -- + 0,07 
4 4 

Es  11, 35 + 0,07 = 11,042 

Portanto o Es dêsse leite é 11,42 %. O Es 
pode ser calculado também com um calcula-

. dor especiaL al iás de resultados mais sensí
veis que os fornecidos pela fórmula, o cal
culador de Ackermann ou então usando uma 
tabela (Tabela n .o 2) . Na tabela encontramos 
para êsse l eite 11,4. lIsto significa que num 
l itro dêsse leite há 114 g. de Es.  

Extrato sêco desengordttrado -
extrato sêco desengordurado a diferença entre 
o Es e a gordura . No caso presente, temos: 

Es = 11,42 - G = 3.8. Então: 
11,42 - 3,8 7, 62%, portanto 7, 62%. 

li Admite-se que um leite bom não deve 
conter menos de 8,25 % de Es (Extrato sêco 
desengordurado) "  no entanto, o considerado 
para exemplo está com 7, 62 % o que vem for
talecer as nossas dúvidas quanto à sua pureza. 

Gordura no Es - As dúvidas são conclui
das pela determinzção da porcentagem da gor
dura no extrato sêco. Ela é determinada 
a fórmula :  

GEs 

GEs 

100 X Gl 
isto é: 

Es 

GEs = gordura no extrato 
GI = gordura no leite 
Es = Extrato sêco. 

Calculando 

100 X 3,8 380 

11,42 14,42 

De um modo geraL o leite 
água se caracteriza pela alta porcentagem 
gordura no Es. 
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Obtida a gordura no Es vamos à curva 
para cálculo de o molhagem e encontramos que 
um leite com 33, 2 � de gordura no Es deve 
conter 4, 68 % 'de gordura. ao  passo que no 
butirômetro êle acusou apenas 3,8 % . 

4, 68 % é a gordura que êle continha antes 
de sofrer a fraude, assim sendo, podemos cal

= 

quantidade de água que foi adicionada 
para fraudá-lo. Basta aplicar a fór-

100 (Gc-Gb) ; 
em que: 

Gc 

F = fraude em porcento 
Gc = gordura na curva 
Gb = gordura no butirômetro. 

Aplicando ao  exemplo vem: 

F 
100 X (4, 68 _o 3,8) 

4, 68 

100 X 0,88 88 

4.68 4, 68 

= 

18 

fraude cometida foi de 18 %. Neste 
o industrial para não se sentir prejudi
poderá reduzir 18 % no preço que pa

par litro de l eite, pois água não interes-
na fabricação de produtos de l acticínios. 

Nota: A curva é acompanhada das indica
de uso. 

aquí cuidamos da fraude do leite por 
; é o chamado leite batizado. Há tam
uma fraude muito comum, adição de leite 

ao leite bom ou desnate parcial do 
gordo. 

fraudado apresenta-se com 
superior a 1.032, com gordura bai 

e' se evidencia com uma baixa característica. 
é uma relação que tiramos da 

o o,Es % o 
C= 

D - 1.000 

C = caocterística 
Es % o = Extrato sêco por 1 litro de leite 
D = densidade . 

No caso em estudo teremos: 

114.2 114,2 
C = 4,32 

1.026,4 - 1.000 2 6,4 

No leite normal a característica varia entre 
3,9 a 4,15. No caso de desnatamento parcial 
ou a dição de leite desnatado é sempre menor 
que 3,9. Quando o leite é muito gordo e 
fraudado com água vai além de 4.15, c ontu
do não serve para a pesquiza de fraude por 
água. 

O meio 111ais eficiente para atestar a fraude 
por desnatamento é apanhar no próprio cur
ral uma amostra do leite considerado suspeito 
em dias anteriores, pois num mesmo curral, 
onde as v.:;cas são mantidas num mesmo re
gimcn não se admite variação muito brusca 
do l eite, daí a necessidade de análise sistemá
tica. Podemos calcular, aproximadamente, o 
gráu de desnatamento do leite, comparando o 
l eite suspeito nos dias anteriores com o obti
do no próprio curral .  Êsse cálculo é feito em 
função da gordura. Chamando de leite padrão 
o colhido no curral .  e de leite suspeito  o ana 
Iizado na fábrica teremos: 

100 (Gp - Gs) . 
F em que : 

Gp 

F fraude ( desnatamento, em porcento) 
Gp gordura do l eite p.1drão, colhido no 

curral 
Gs gordura do leite suspeito. 

N o  caso de encontrarmos, na fábrica, um 
leite com 3.4 % de gordura e 4, O % no ob
tido diretamente no curral , teremos : 

F 

= 

100 (4,0 -3,4) 

4,0 

100 X 0, 6 

4,0 

60 
15% 

4 
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ACIDEZ DO LEITE 

Outro exame indispensável . é o da acidez. 
Geralmente o leite quando não é obtido higiê� 
nicamente logo se acidi fica, chegando à usina 
muitas vezes talhado. Outras vezes ainda não 
talhou mas é muito ácido e ao misturá-lo com 
uma partida de leite bom esta corre perigo de 
se acidificar muito ràpidamente. E' interessan
te para o proprietário de usinas conseguir o 
leite tanto mais cedo possível e nas melhores 
condições de higiene. A colocação de quadros 
ilustr;tivos, onde possam ser vistos pelos re
tireiros, o incentivo de prêmios mesmo, cons� 
titui uma das maneiras d<:: estimular o ret i
reiro a ser mais  cuidadoso no trabalho da or
denha. 

A acidez no leite se determina assim : Co
loca-se num frasco ou tubo de ensaio 10 'cm3 
de  leite e 2 a 3 gôtas de  solução de fenolfta
leína a 2 % .

. 
A seguir goteja -se solução Dor� 

nic, que deve estar contida
. 

num acidímetro 
especial a té surgir e firmar uma côr rosada. 

Faz-se a leitura em gráus Dornic, conside
rando que cada 0,1 cm3 da solução Dornic 
gasta, equivale a I o D.  O leite não deve ter 
acidez superior a 20° D ao ser recebido na 
usina . 

E' habito entre os c riadores procurar co
brir a fraude, principalmente quando esta foi 
feita com água; daí adicionarem .10 leite frau
dado urina de vaca, sal, açúcar ou farinha.  
Nestes casos, não havendo contrôle, o leite se  
apresenta com densidJde muito elevada, aCl" 
ma de 1,032 e, como é lógico, com baixa por
centagem de gordura . A pesquiza dêstes re
consti tuintes é muito simples. 

»: * :}: 

Farinha, maizena, polvilho, etc. - Colo
car dentro de um tubo de ensai o  um pouco de 
leite e ferver durante 1 a 2 minutos. Resfriar 
em banho mnia . Em seguida ajuntar umas 
10 gôtas de tintura de iôdo, havendo qual
quer uma das substânéias referidas, o conjunto 
adquire, imediatamente, côr azul forte. Caso 
contrário torna-se, quando muito, castanho. 

Sal - O sal pode ser adicionado para co
brir a fraude ou enão na própria usina, du-

rante o resfriamento pela salmoura. latão fu
rado, vasamento no cano do resfriador, etc. 

Coloc..:r num tubo de ensaio 10 cm. 3  de 1ei� 
te, 10 cm.3 de reagente "A" e 10cm. 3  de rea� 
gente " B " . 

Havendo sal a mistura torn.1-se amarelo 
claro, tendendo para o amarelo palha . quanto 
maior for a quantidade de sal existente. Em 
caso negativo .:dquire coloração averme}hada. 

NOTA : Os reagentes " A" e " B "  de Mi-
�lievich são, fornecidos pelos labotJtórios es
pecializados no ramo. 

Açúcar Geralmente quando o leite é adi� 
cionado de sal. ajunta-se-Ihe também um pou� 
co de água afim de quebrar C' gôsto forte de 
sal. Seriam três fraudes, portanto : água, 
e açúcar. 

Colocar num tubo de ensaio  3 cm.3  de leite 
e 3 cm.3 de ácido clorídrico, puro para análise
e levar ao banho maria fervente, depois de 
perfeitJ homogeneização. Na presença de açú
car o conjunto adquire depois de 1 a 2 minu
tos uma côr carne ( avermelhado) ,  em caso 
negativo colore-�e mui levemente . E' sempre 
:onvenicnte acompanhar a prova do leite sus
peito com uma outra de leite sabidamente bom 
e compar.:r as ;:ôres no fim de um 
tempo. 

Urina - Ajunta-se ao leite para cobrir a 
fraude pela água ou não.  E' fácil apanhar um 
leite com urina por causa do cheiro forte. e 
gôsto insuportável que causa . Pode ser pesqu.i� 
zadJ deixando o leite suspeito ficar um pou� 
co velho (24 48 horas) e depois col.ocar 
um pouco num tubo de ensaio e aquecer ; 
cheiro forte, amoniacal que daí desprende 
o suficien te para identific?ção. 

C R EM E  

A análise do creme é muito importante 
fábricas que o adquirem e desejam 
zá-lo para a fabricação de manteiga. 
mente não se fabric.1 manteiga com creme 
ccssivamente ácido nem muito gordo. 
mbdo são dosagens principais do 
gordura e a acidez. 

Coleta da amostra· - - No creme, 
tuadamente que no leite, devemos tomar 
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tante cuidado na colheita de amostra . Num 
mesmo latão encontram�se, às vezes, cremes de 
vários dias e, co1110 é lógico, com característi
cas diferentes, uns mais ácidos, outros mais 
gordos. 

Quando estiver muito concentrado é co�
veniente . aquecê- lo um pouco tm banho mana 
e. com um homogeneizador revolucioná-lo bem ;dentro do próprio latão. Colhida a amostra, 
com uma concha ou caneca limpa, em quanti
dadé nunca inferior a 100 g .... vamds para o 

boratório analizá-Io. 
Gordura - Medir com uma pipeta espe�  
, ou seringa automática, 5 cm.3 de creme, 
ocando-os num butirômetro, próprio para 

onde já  devem existir 10 cm.3 de áci-
sulfúrico ( o m�smo que serve para leite ) . 

a mesma pipeta ou seringa, medir 5 cm.3 
água, ;eunindo- a  à mistura do butirôme� . 

Adicionar dépois 1 cm.3 de alcool amí� 
(para leite )  e arrolhar bem o butirôme-

. Homogeneizar, como no caso do leite e 
;"n"�c'rtT�-lq durante 2 a 3 'minuto& em ba

maria a 75° C.  Centrifugar logo depois, 
1.000 r.p .m.  e fazer a leitura . 

deve preferir comprar o cre
o mais gordo possíveL mas nunca fabricar 

iga com um c reme com mais de 40 0/0. O 
gordo se conserva melhor, mas o rendi
na bateção é menor e a manteiga pode 

para leite como para o 
, o ácido sulfúrico dEve ser medido au
ticamente ; não é recomendado aspirá-lo 
pipeta, mesmo protegida . Os' medidores . os chamados "Bico de Papagaio" são 

- A manteiga de creme doce não 
cheiro· e o gôsto é fraco, assim o creme 
ser batido deve estar ácido, porém com 

certo contrôle. Tecnicamente elimina -se 
neutralização tôda a acidez do creme, pas� 

e o acidifica novamente fazendo-o 
com fermento selecionado. 

ra controlar a neutralização é preciso co
lhe a acidez antes e depois da operação, 

praticada com sais alcali1]os 

A determinação· da acidez é simples, basta 
colocar num frasco 10 em. 3  de creme da amos
tra bem colhida e ajuntar�lhes 40 - 5 O cm.3 
de água  destilada ou filtrada e 2 a 3 gôtas de  
soluçáo de fenolftaleína a 2 0/0. Deixar a so�  
lução Dornic, que  se encontra no acidímetro, 
cair, gôta a gÔt.:1, até o aparecimento e per� 
manência de uma côr; rosada (bem fraca ) .  
Cad3 cm.3 de solução gast::t, equivale a 10° D.  

Costuma-se referir a :cidez do creme e!TI 
porcento de ácido lácticc, para isso, basta mul� 
tiplicar a acidez em gráus Dornic por 0,01. 
Ex . : Acidez em gdus Dornic 52, 3° D ;  em por 
cento de ácido láctico será: 52, 3 X 0,01 = 
0,523 �Jjo • Essa transformação é importante· 
porque as tabelas para redução d3 acidez são 
referidas em por cento de acidez. 

O creme também pode ser fraudado, adi
cionando-lhe algumas das substâncias referidas 
no estudo do leite. O processo de verificação 
é o mesmo. 

RELAÇÃO DO MATERIAL 
NECESSÁRIO 

Coleta de amostras - Conchas de cabo lon
go, canecas de 250 cm.3 e homogenizador. 

Densidade - Proveta de 250 cm.3.  Termo
lacto-densÍmetro e t�bela de correção da den
sidade. 

Gordura -- Centrifugador com tampa, bu
tirômetro para leite e creme, pipetas de 11 e 
5 cm.3, medidores automáticos para 10 
1 cm. 3 (Bico de papagaio) ; banho maria, 
ácido sulfúrico 1.820, alcool amílíco 0,815 e 
rolhas para butirômetros. 

Extrato sêco - Tabela ou calculadores de 
Ackcrmann. 

Cálculo da fraude - Curvas para cálculo 
da fraude. 

Acidez - Frasco de Erlenmeyer de 50 cm3, 
acidímetro Dornic, pipeta de 10 cm. 3, solu
ção Dornic, sol ução de fenolftaleína em fras
co conta�gôtas . 

Reconstituintes - Tubo de ensaio, 
lamparina, ácido clorídrico, reagente 
reagen te "B" . 

lugol. 
"Ai, 
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TABELA PARA CORREÇÃO DE DENSIDADE 

15 16 17 18 19 20 21 22 I 23 24 25 26 27 28 29 

14 14, O i 4, 1 14, 2 1 4,4 14. 6 1 4, 8 15 , O 1 5 , 2 1 5 ,4 1 5 , 6 i 1 5 ,Jl 1 6, O 1 6, 2 1 6.4 1 6, 6 
I 

15 15,0 15,11 15,2 15,4 

16 16,0 16,1 16, 3/ 16,5 
1 

15, 6 15,8 16,0 1 6, 2116,4 16, 6 ! 16,8 17,0 17,2 17,4 17, 6 

16, 6 16,9117,1 17, 3 17,5 17,7 17,9 18,1 18, 3 18,5 

17 17, 0 17,1 17,3117,5 
1 

17,7 17,9 18,1 18, 3 18,5 18,7 18,9 19,1 19, 3 19,5 '19,7 
I 

1 8 1 8. 1 8. 1 1.8 , 31 1 8,5 1 8, 7 1 8, 9 1 9 , 1 1 9, 3 1 9, 5 1 9 , 7 1 9 , 9 2 O, 1 2 O, 3 2 O , 5 2 O, 7 
I I 

19 119,0119,1 19, 3119,5119.7 19,9 20,1 20, 3 20, 5 20.7 20,9 21.1 21.3 21.5 21,7 

I 1 I 1 
20 120,0 20,1120,3120,5120,7 20,9 21,1 21, 3121,5 21, 7,21,9 22,1122.3 22,5 22,7 

I I 1 I 
21 121.0121.1121.4121, 6121,8 22.0 22.2 22, 4 22, 6 22,8123,0 23,2 23,4 23, 6 23,8 

I I I 1 . 

22 122,0 22,2 22,4122, 6 22,8 23,0 23,2 23, 4 23, 6 23. 24,1 24, 3 24,5  24,7 24,9 

23 1 23,0 23.2 1 23,4
'1 23.6 23,8 24,0 24.2 24, 4 24, 6 24.8! 25,1

1 
25, 3 25,5 25,7 26,0 

I 1 1 I 
24 I 24,0 24,2[ 24,41 24, 61 24,8 25,0 25,2 25, 41 25, 6 25,8 26,1 26, 3 26,5 26,7 27,0 

I I I 1 I 
25 I 25,0 25,2125,4125,6 25,8 26,0126,2 26, 4126,6 26,8127,1 27, 3 27,5 27,7 28,0 

! I I I 26 126,0 26,2126,4126,6 26,9 27,1127, 3 27, 5 27.7 27,9 28,2 28,4 28,6 28,9,29,2 
1 : I 1 I I 27! 27,0 27,2127,4127, 6 27,9 28.21 28,4 28, 6 28,8 29.0 29, 3  29,5 29,7 30,0 30, 3  
1 1 I I 

28 128,0 28,2128,4128, 6 28,9 29,2129,4 29, 6 29,9 30,1 30,4 30, 6 30,8 31,1 31,4 

I I 1 
29 129,0 29,2 1 29,4129, 6 29,9 30,1130,4 30, 6 30,9  31.2131,5 31.7 31,9 32,2 32,5 

1 I I 
30 130,0 30,2 30,4130.6 30,9 31,1131,4 31. 6 31.9 32,2 32,5 32,7 33,0 33, 3 33, 6 

1 I 1 I 31 131,0 31,2131.4 31.7 32,0 32, 3 32,5 32, 7 33,0 33, 3 33, 6 33,8 34,1 34,4 34,7 

I : I 
32 I 32,0 32,21 32,4 \ 32.7 

33 1 33,0 33,21 33,4133,7 
I i 1 1 

33,0 33, 31 33, 6 33, 8 34, 1 34,4 34,7 34,9 35,2 35,5 35,8 
I 

34,0 34, 31 34, 6 34, 9 35,2 35,5 35,8 36,0 36, 3 36, 6 36,9 

34 1 34,0 34,21 34,41 34,7 35,0 35, 3 35, 6 35, 9 36,2 36,5 36,8 37,1 37,4 37,7 
1 I I 

35 135,0 35,2 1 35,4135,7 36,0 36, 3 36, 6 36, 9 37,2137,5 37,8 38,1 38,4 38,7 
I 1 I 

. 

Na primeira coluna horizontal encontram-se as temperaturas e na primeira 

estão as densidades. Tomando como exemplo um leite com T = 22, D = 29 ; o :ponto de 

seção do prolongamento das duas linhas será a densidade dêste l eite a 15° C.  Teríamos 

pára a densidade corrigida 30, 6. 

�Cálc:ulo do Extrato Sêc:o total, desengordurado e Densidade do Extrato Sêc:o 
. total em função da Densidade (15 graus c:entigradoJ) e gordura 

Valor da 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da· mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
f>êso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca �/o 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Ma�ria s&a 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso especifico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
. R€síduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

0/0 
0/0 

da mato sêca 

0/0 
0/0 

da mato sêca 

0/0 
0/0 

da mato sêca 

1.024 
9,84 
6,84 
1.312 

9,96 
6,86 
1.307 

10,08 
6,88 
1,302 

10,20 
6,90 
1.298 

10, 32 
6,92 
1.293 

10,44 
6,94 
1.289 

10,56 
6,96 
1.285 

10, 68 
6,98 
1.281 

10,80 
7.00 
1.277 

10,92 
7,02 
1 �273 

11.04 
7.04 
1,269 

11. 16 
7.06 
1,265 

11,28 
7.08 
1.262 

11.40 
7,10 
1.258 

11,52 
7.12 
1,255 

1.025 
10,10 

7.10 
1.319 

10.22 
7,12 

1, 314 

10. 34 
7.14 

1, 309 

10.46 
7.16 

1.304 

10.58 
7.18 

1.300 

10.70 
7,20 

1.295 

10,82 
7,22 

1.291 

10,94 
7,24 

1.287 

11.06 
7,26 

1,283 

11.18 
7.28 

1.279 

11, 30 
7.30 

1.276 

11.42 
7, 32 

1.272 

11,54 
7.34 

1.268 

11, 66 
7, 36 

1.265 

11. 78 
7.38 

1.261 

Pêso específico d.o leite 
1,026 
10, 35 

7, 35 
1, 324 

10,47 
7, 37 

1.319 

10,59 
7, 39 

1, 314 

10,71 
7,41 

1.309 

10,83 
7, 43 

1, 305 

10,95 
7,45 

1.300 

11.07 
7,47 

1.296 

11. 19 
7,49 

1.292 

11, 31 
7.51 

1.289 

11.43 
7,53 

1,284 

11,55 
7,55 

1,280 

11, 67 
7,57 

1.277 

11,79 
7,59 

1.273 

11. 91 
7:61 

1.270 

12,03 
7, 63 

1.265 

1,027 
10, 61 

7, 61 
1.330 

10, 73 
7, 63 

1, 325 

10.85 
7, 65 

1.320 

10.97 
7, 67 

1, 315 

11,09 
7, 69 

1, 311 

11.21 
7.71 

1, 307 

11, 33 
7.73 

1, 302 

11,45 
7,75 

1,298 

11.57 
7,77 

1.294 

11.69 
7,79 

1.290 

11.81 
7,81 

1.286 

11,93 
7,83 

1.283 

12,05 
7,85 

1,279 

12,17 
7,87 

1.276 

12,29 
7,89 

1.272 

1. 028 
10.86 

7,86 
1.334 

10.98 
7.88 

1.329 

1.029 
11. 11 

8,U 
1.340 

11.23 
8.13 

1.335 

11.10 11.35 
7.90 8.15 

1.325 1.331 

11.22 11.47 
7,92 8.17 

1.320 1.326 

11.34 11.59 
7,94 8, 19 

1, 315 1.322 

11.46 
7,96 

1. 311 

i 1.58 
7,98 

1, 307 

11. 70 
8,00 

1.303 

11.82 
8,02 

1,299 

11.94 
8,04 

1,295 

12.06 
8.06 

1,291 

12,18 
8,08 

1.288 

12, 30 
8.10 

1.284 

12.42 
8,12 

1.280 

12.54 
8.14 

1.277 

11. 71 
8,21 

1.317 

11. 83 
8.23 

1.313 

11, 95 
8.25 

1.309 

12.07 
8.27 

1.305 

12,19 
8.29 

1.301 

12.31 
8.31 

1,297 

12.43 
8.33 

1.294 

12.55 
8.35 

1,290 

12, 67 
8, 37 

1.285 

12,79 
8.39 

1.283 

1 030 
11, 36 

8.36 
1.345 

11.48 
8. 38 

1.340 

11.60 
8.40 

1.335 

11,72 
8.42 

1.330 

11. 84 
8.44 

1.326 

11,96 
8.46 

1. 3 22 

12,08 
8.48 

1.317 

12,20 
8,50 

1. 313 

12. 32 
8. 52 

1,309 

12,44 
8,54 

1. 305 

12.56 
8.56 

1. 302 

12,68 
8.58 

1.298 

12,80 
8. 60 

1.294 

12 92 
8. 62 

1.291 

13. 04 
8. 64 

1.287 
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de G Valor da 

3,2 

3, 3 

3', 4 

" 3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3, 9 

4,0 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

Matéria sêca % 
. Resíduo níagro % 
Pêso específico da ·mat .  sêca 

Matéria sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso . específico da mato iêca 

Matéria sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso especí�ico da mato sêca 

Matéria' sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mat. sêca 

Màtéria sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso especifico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso especifico da mat. sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca % 
Resíduo m;:gro 0/0 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
. Resíduo magro 0/0 

Pêso específico da mat. sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca 0/0 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

Matéria sêca % 
Resíduo magro % 
Pêso específico da mato sêca 

1,031 
11,61 

'8,'61 
1, 350 

11,73 
8, 63 
1,345 

11,85 
8, 65 
1,340 

11, 97 
8, 67 
1, 336 

12,09 
8, 69 
1, 331 

12,2 i 
8,71 
1, 327 

12, 33 
8,73 
1, 323 

12.45 
8,75 
1, 319 

12,57 
8,77 
1, 315 

12, 69 
8.79 

1,  311 

12,81 
8.81 
1, 307 

12. 93 
8.81 
1, 303 

13,05 
8,85 
1.299 

13,17 
8,87 
1,296 

13,29 
8,89 
1,293 

13,41 
8, 91 
1,289 

Pêso especifico do leite 
1,032 
11,86 

8,86 
1,3-54 

1,033 
12,11 

9,11 
L359 

11, 98 . J2,23 
8,88 9,13 

1,349 L354 

12,10 
8, 90 

1, 344 

12,22 
8, 92 

1, 340 

12, 34 
8, 94 

1, 335 

12,46 
8, 96  

1, 331 

12,58 
8, 98 

1, 327 

12,70 
9,00 

1, 323 

12,82 
9,02 

1, 319 

12, 94 
9. 04 

1, 315 

13,06 
9.06 

1, 3 I 1 

13.18 
9,08 

1, 308 

13, 30 
9.10 

1, 304 

13, 42 
9,12 

1, 300 

13, 54 
9,14 

1,297 

13, 66 
9,16 

1,294 

12, 35 
9,15 

1)50 

12,47 
9,1] 

t:343 

12,59 
9,19 

1, 340 

12, 71 
9,21 

1, 336 

12,83 
9,23 

1, 332 

] 2, 95 
9,25 

1, 328 

13,07 
9.27 

1, 324 

13,19 
9.29 

1, 320 

13, 31 
9, 31 

1, 317 

13,43 
9, 33 

1, 313 

13, 55 
9, 35 

1, 309 

13, 67 
9, 37 

1, 306 

] 3,79 
9, 39 

1, 302 

13, 91 
9,41 

1,299 

1,034 
12, 37 

9,37 
1, 362 

12,49 
9, 39 

1, 358 

12, 61 
9,41 

1. 353 

12,73 
9,43 

1, 349 

12,85 
9,45 

1, 344 

12, 97 
9,47 

1, 340 

13,09 
9,49 

1, 336 

13,21 
9,51 

1, 332 

13, 33 
9,53 

1, 328 

13,45 
9,55 

1, 324 

13,57 
9,57 

1, 320 

13, 69 
9,59 

1, 316 

13,81 
9. 61 

1. 313 

13, 93 
9, 63 

1. 309 

14.05 
9, 65 

1.306 

14,17 
9, 67 

1, 302 

1.035 
12, 61 

9, 61 
1;366 

12,73 
9,63 

1, 363 

12,85 
9, 65 

1, 357 

12, 97 
9, 67 

1,352 

13,09 
9, 69 

1.348 

13,21 
9,71 

1, 344 

13, 33 
9,73 

1, 340 

13,45 
9.í 5 

1, 336 

13,57 
9.77 

1, 332 

13, 69 
9,79 

1,328 

13,81 
9.81 

1, 324 

13, 93 
9,83 

1. 320 

14,05 
9,85 

1, 317 

14,17 
9,87 

1, 313 

14,29 
9,89 

1",310 

14,41 
9, 91 

1, 306 

1, 036 
12,86 
' 9,86 
1, 371 

12, 98 
9,88 

1,366 

13,10' 
9, 90 

1, 362 

13,22 
9, 92 

1, 357 

13, 34 
9, 94 

1, 354 

13,46 
9, 96  

1, 349 

13,58 
9, 98 

1, 344 

13,70 
10,00 
1, 340 

13.82 
10.02 
1, 337 

13, 94 
10,04 
1, 333 

14,06 
10,06 
1, 329 

14,18 
10,08 
1, 325 

14, 30 
10,10 
1, 322 

14,42 
10.12 
1, 318 

14,54 
10,14 
1, 315 

14, 66 
10,16 
1, 311 
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ABASTECIMENTO E CONSUM 

DE LEITE NO BRASIL 
DR. JOSE' ASSIS RIBEIRO 

M Mico veterinário 

crianças. 

Brasil é considerado alimento de 
principalmente na alimentação de 

O brasileiro tem hábito de consumir leite, o 
que faz, na quase totalidade sob a forma de 
café com leite. Êste constitui a refeição matinal 
da família brasileira, qualquer que seja sua con
dição econômica ou social . Já o consumo de lei
te gelado é muito pequeno, sendo desconhecido 

do café com creme. 
O leite é consumido depois de fervido, e diz

se ser bom o que "aguentar três fervuras se
guidas" . E tanto são submetidos à fervura o 
leite cru e o pasteurizado, como o tipo " C " , o 

( leite certificado) . A tradição 

;.!E:rVlmClo-se até mesmo o leite em pó reconstitui
Êste só não é submetido à fervura quando 

do produto indicar o contrário. Como 
incidência de doença 

de o consumo de leite constituir 
a média "por capita li indicada pelas 
as é muito baixa . Um dos fatores do 

índice é explicado pela não inclusão, 
cômputos do l eite consumido nas zonas 

leite sob várias 
pouco propícias 
DE CASTRO 
dizendo : "Em 

outra zona do país, mesmo no sul e 
tro-oestc, onde os rebanhos de gado são 

màis abundantes, o leite constitui u m  ali
tão con�tante na dieta, entrando no pre

de tantas combinações alimentares como 

n o  Nordeste pastoril" . "No Nordeste a quase 
inexistência' de comunicações práticas com as 
grandes cidades do l itoral afastou sempre o leite 
sertanejo dos mercados urbanos. O leite, a man
teiga e o queijo do sertão ficaram sendo, a té 
hoje, produtos de consumo local , elementos in
tegrantes da dieta do sertanejo" . 

O consumo de leite de cabra é ainda peque
no, enttC tanto, a produção dêste leite é aceitá
vel em algumas zonas. No Nordeste, há maio
res referências ao  seu consumo, havendo, na 
época da maior produção, aproveitamento do 
mesmo na fabricação de queijos (queijos de 
coalho). N3 capital paulista, sua produção já  
é bem comercial pelos "cabreiros" que  mantêm 
bom planteI Togemburg. As cabras dispostas 
em linha são tocadas pelas ruas menos movi
mentadas da cidade, sendo a ordenha fei ta  em 
frente da casa do freguês, que ingere o leite 
ainda com o calor da cabra . Avalia-se em 2.000 
litros a produção diária dêste leite .  

Leite de  ovelha não  é explorado, hJvendo 
referências de consumo de leite de búfaÍa na 
Ilha de Marajó ( Estado do Pará ) . 

Também nossas estatísticas não citam o 
consumo de leites deshidratados ; leite em pó, 
condensado, evaporado, etc. O consumo dêstes 
leites, mormente o do leite em pó está sendo 
cada vez maior, não só na alimentação in
fantil  como no uso geral. Têm influenciado 
para o sensível aumento do consumo çIêstes 
leites, de um l ado, as ótimas qual idades do 
l eite em pó de fabricação nacional ou de pro
cedência estrangeira, e, de outro lado, os pre
ços cada vez mais elevados do leite comum, 
e SUa qualidade nem sempre a desejável, na 
maioria das nossas grande!: cidJdes. Avalia-se 
o COll5umo diário de leites deshidratados em 
São Paulo. Rio de Janeiro e Belo !-Iorizonte, 
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respectivamente, em 55.000, 44.000 e 5.000 
l itros (2), devendo se notar serem estas as  
Capi.t3Ís mais  bem servidas' de leite em natu
reza, no país .  A importação de l eite em pó, 
no corrente ano, atingirá 9.500.000 kg. 

ABASTECIMENTO DE LEITE 
AS CAPITAIS BRASILEIRAS 

Uma das características da indústria leiteira 
nacional que é a sua heterogeneidade, é ob
servada no estudo do abastecimento às capitais 
brasileiras. O aspecto diferente de cada Ca
pital  confirma o fato de se  poder avaliar o 
desenvolvimento econômico e cultural de u m  
povo pelo abastecimento d e  leite d a  sua ci
dade.  Ao lado de Capitais, tendo ótima orga
nização no abastecimento de leite ,  como São 
Pau.lo, no momento em seu período áureo de  
progresso materiaL econômico e cultural. apre
sentando condições equiparáveis às das melho
res do mundo, se alinham outras, num fla 
grante contraste, t a l  o primitivismo reinante 
na obtenção e na distribuição do leite .  En
quanto numas Capitais se  encontram usinas 
muito bem instal adas, apresentando o que 
existe de mais moderno e eficiente em maqui
nária de beneficiê.mento de leite, em outras, o 
atraso é grande, que o abastecimento ainda se 
encontra em pleno período medieval . 

Detalhe interessante é o de a atual situa
ção do 2.bastecimento de  le ite, em muitas ca
pitais, ser inferior à de alguns anos. Houve 
época - isso há uns quinze anos, em que o 
interêsse por melhor abastecimento de leite foi 

cÍnaior que o atual . Não conseguimos identifi-

E. MARINHO S/A. 
MAQUINAS E APARELHOS PARA USINAS 
DE LEITE E FÁBRICA DE LACTICINIOS 

MATERIAL PARA LABORATÓ�IOS E 
VASILHAME PARA LEITE 

MAQUINAS EM GERAL PARA OUTRAS 
INDÚSTRIAS E LAVOURA 

RUA CARIJÓS, 630 ESQ. CI CURITIBA 
CAIXf\ POSTAL .192 

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 

car com preCIsa0, os motivos ; entretanto, os 
fatos a í  estão para serem estudados. Maceió. 
Manáus, São Luiz do Maranhão já tiveram 
usinls de beneficiamento· de l eite, e atualmen
te, nada têm.  (O mesmo se -pode observar eni 
várias cidades do Estado de Minas. Gerais) . 
Usinas que tiveram sua organizaçãó entusiàsti
camente iniciada, agora ou estão com obras 
paral izadas. ou em decadência .  E' o que se 
vê no Entreposto de Triagem, no Rio ; nas 
usinas de Fortaleza e de Cuiabá. onde prédios 
em término de obras e parte do maquinário 
.aguardam verba para conel usão de instalações ; 
nas usinas do. Recife. de Curitiba. de Floria
nópolis e mesmo de Pôrto Alegre, 
aguardam providências para reformas e me
lhoramentos. E. para variar, há o exemplo de 
Natal cuja usina, embora pequena, inaugurada 
há mJis de dois anos, até o momento não en
trou em funcionamento, isto por fJlta de âni
mo das atuais autoridades em executar a exi
gência da pasteurização do leite de consumo. 

Algumas Capitais são abastecidas de leite 
pasteurizado em outras cidades - são os ca
sos de Vitória.  que recebe da Cooperativa de 
Cachoeiro do Itapemirim a qUJse totalidade, 
do le ite do seu consumo ; de Niterói, que é 
abastecida por onze usinas pertencentes a coo
perativas de produtores de lei te, e o do Dis
t rito Federal . que recebe le ite pasteurizado de 
65 cooperativas e usinas fi l iadas. distribuidas 
pelos Est.:dos de Minas, São Paulo e Rjo. 
Cada Capita,1 possui entrepostos. O leite, dc� 

pois de l igeiramente anJ1 isado no entreposto, é. 
distribuido a granel . nos próprios latões 
transporte ou em pipas (pequenos carros-tan
ques ou "vacas leiteiras" ) .  Todos reconhecem 
os inconvenientes desta prática, que só tem 
sido tolerada por motivos de ordem econô
micJ . 

No Rio de Janeiro cêrca de 50.000 r 
são pasteurizados na usina da 
Central dos Produtores de Leite. 

São Paulo, Belo Horizonte e Pôrto 
adotam o sistema da pasteurização do 
nos centros de consumo e sua distribuição 
garrafada - detalhes êst(;s previstos na 
gulamentação vigente. 
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ESTIMATIVA DO CONSUMO, POR REGIÕES 

OBSERVAÇÕES 
l.a Região - Norte 

Estados do Amazonas. Pará, 
ritótÍos do _ -Acre, Amapá, 

o e Guaporé. 
Leite de vacarias, cru, distribuido a granel 

8.400.000 sob diminuto contrôle sanitário. 

Nordeste 

Maranhão, Piauí, 
do Norte, Pa

Pernambuco e Alagoas 

. Bahia, Espírito Santo, 
Distri to Federal 

110.000.000 

�. Leite de vacarias, sendo diminuta a percen
tagem de leite pasteurizado. Distribuição a 
granel, sob diminuto cçmtrôle sanitário. 

Leite pasteurizado, distribuido a granel. 
sendo m ínima a percentagem engarrafada. Acei 
tável contrôle sanitário. Sergipe e Bahia apre
sentam condições idênticas às dos Estados Nor-

547.000.000 destinos. 

4� a Região - Sul 

ão Paulo, Paraná, Santa Catari -
e Rio Grande do Sul ... .. . 

Leite pasteurizado, engarrafado, sendo pe
quena quantidade de leite a granel ( inexisten-

620.000.000 te em São Paulo) . Bom contrôle sanitário .  

5.a Região - Centro Oeste 

z e Mato Grosso .... .. . 

Leite cru . a graneL sob diminuto contrôle 

17.000.000 sanitário.  

1 .302.400.000 

A região Norte apresenta baixo consumo por 
difícil a produção de leite, dadas as en

dos vários rios da baci2 
'ca, que tornam impossível a criação, 
mantida nas "marombas" .  Esta região 

as grandes áreas dos Estados do Ama
e Pará, onde a população é muito ra
e a criação do gado le iteiro é m ínima . 

produção de 
embora seus preços sejam os mais eleva 

do país, variando entre CrS' 6,00 a .... 
8.00 o l i tro. A quase totalidade do leite 

ao consumo em natureza, sendo 
a industrialização. 

apresenta condições ecológicas 
que as do Norte, porém. as  sê
e a falta  de abastecimentó' de 

água em várias zonas dificul tam. quando não 
impossibilitam, a manutenção de gado leitei
ro. Entretanto, em épocas normais, a produ
ção de leite é aceitáveL sendo ótima nas cha 
madas "micro-zonas" .  Nas principais cidad�s 
e Capitais, os preços· do leite, ao consumidor, 
variam entre Cr$ 3,00 e Cr$ 5,00. O consu
mo de leite em natureza é correspondente a 
5 O % da produção leiteira da região, absor
venq.o a indústria de 1 actic ínios cêrca de .... 
1 00.000.000 de l i tros anual mente . 

A região léste é heterogênea . A parte seten
trional (Bahia e Sergipe) apresentam as mes
mas condições dos Estados Nordestinos. A par
te sul. abrangendo os Estados de Minas, Es
p í rito Santo e Rio de Janeiro é a região mais 
leiteira, contribuindo só o Estado de Minas 
com quase metade da produção total do  p:1ís . 
Os preços do le i te, no consumo, variam de 
Cr$ 3,00 a Cr$ 3,80 o l itro. 
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Entretanto, esta zona não é a de maior 
consumo, visto que mais de 60 % .da produ� 
ção são de$tinados à industrialização .  

A reglao sul  é a de  maior consumo. e apre� 
senta condições favoráveis a grande produção 
de leite. Por ter maior população, o consumo 
de l eite em natureza também é maior e assim 
somente cêrca de 3 O o/v da produção são in�  
dustrializados. As colônias estrangeiras, que 
são grandes nesta região, influenciam não só 
pela prática da criação de gado l eiteiro, como 
pel o  hábito de consumo de leite. Os preços de 
leite, no consumo são os mesmos da zona léste, 
sendo que o tipo " B "  alcança Cr$ 5,50 e o 
"A" até Cr$ 1 0,00 em São Paulo. 

A região Centro�Oeste apresenta�se com 
grande rarefação demográfica e com produção 
leiteira muito mal distribui da. Só é consumido 
o leite produzido nos arredores das Capitais e 
cidades· principais, que corresponde a 20 % 
da produção. Os maiores volumes de produ� 
ção são obtidos nas zonas próximas dos Es� 
tados de São Paulo e Minas, e são destinado:.> 
à industrializJção. Os preços do leite no con� 
sumo variam entre Cr$ 4,00 e CrS' 6,00. 

RESUMO DAS CONDIÇÕES DE 
ABASTECIMENTO NAS PRINCIPAIS 
CAPITAIS 

São Paulo - Consumo médio diário, apro� 
ximadamente 480.000 litros no momento. 

Tipos: C (96%) , B ( 1,5%) e A (2,5%) . 
Leite clandestino - de vaqueiros - 22.000 
l itros. Para beneficiamento do tipo C, a Ca� 
pital dispõe de quatro ótimas usinas de bme� 
ficiamento que recebem o lei.te em latões de 
5 O l itros que vêm cru, pré�aquecido, refrige� 
rado ou congelado 110S postos do Interior. Nas 
usinas, êste leite é padronizado, pasteurizado, 
engarrafado com fêcho metálico de côr 11atu� 
ral e distribuido em veículos próprios ( cami� 
nh6es com cobertura de proteção) . Não há 
distribuição de leite a granel . Até mesmo o 

l eite de vaqueiro ,  tido como clandestino, é 
engarrafado. 

O leite tipo B é obtido em Campinas e Itú 
e transportado engarrafado em veículo próprio 
para a Capital . O tipo A é obtido em oito 
granjas modêlo, onde são atendidas, integral� 
mente, as exigências sanitárias, veterinárias, 
zootécnicas e tecnológicas de manutenção do 
gado, de obtenção do beneficiamento e da dis� 
tirbuição do leite. 

A distribuição do l eite é feita sob respo�� 
sabilid.:.de direta do estabelecimento benefkia� 
dor. Tôdas as usinas pertencem a firmas par
ticulares, existindo uma cooperativa de pro� 
dutores. 

Distrito Federal (Rio de Janeiro) Con� 
sumo médio diário - 390.000 l itros, sendo 
350.000 do tipo "C" e 40.000 clandestinos. 
Na Capital existem três entrepostos e uma 
usina .  Os entrepostos simplesmente recebem lei
te p.:steurizado em usinas do interior e o en
tregam aos leitejros, no próprio latão de trans
porte. A distribuição é feita nestes latões ou 
em carros-pipas. Nem os entrepostos, nem as 
usinas do interior assumem a responsabilidade 
da qualidade do leite distrib,uido. Em con�e� 
quência, êste leite quase sempre se aprest!ntJ 
fraudado, visto que a distribuição por mi
lhares de leiteiros não permite contrôle sani� 
tário. A usina da C;pitaL pertencente à CCPL 
(Cooperativa Ce�tral de Produtores de Leite) , 
pasteuriza e distribui perto de 50.000 litros, 
diàriamente, que são engarrafados em frasco, 
com fécho metál ico. Aguarda�se, para breve, 
funcionamento parcial do grande entreposto 
de Triagem, o maior do país. par.l pasteuri� 
zar e engarrafar 500.000 litros por dia, já 
estando em assentamento maquiná ria para en
garra f;.r 100.000 litros. 

Pôr to Alegre - Consumo médio diário ---: 
120 . 000 l itros, sendo 75. 000 do tipo C e 
45.000 não pasteurizados. A usina existente 
pertence ao Govêrno Estadual, que por in
termédio do seu Departamento (DEÁL) com
pra o leite, o pasteuriza e o distribui. Cêrca 
de 60.000 litros são engarrafados, com fêcho 
metálico, e 15.000 distribuidos a gr.:mel . 
em início de instalação a maquinária para 
garrafamento total do l eite pasteurizado. 
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como em estudos a montagem de uma fábrica 
de leite em pó, 11.l própria usina. Grande parte 
do' leite cru é distribuida engarra fada pelo 
próprio produtor. 

Belo Horizonte Consumo diário 
63.000 litros, - sendo 60.000 do tipo C e 
o restante, cru . Dispõe de boa usina de pas� 
teurização pertencente  ao Estado, a rrendada à 

. Cooperativa de Produtores de Leite, 70 % do 
leite' pasteurizado são distribuidos engarrafa 

I dos, sendo o restante a granel . Em organiza 
ção duas ou três granjas do tip'o "A". 

Niterói - Consumo diário 35.000 l i-�
tros, sendo 30.000 do tipo C e o restante, 

pasteurizado em usina do 
é remetido ao entreposto da CECIL 

(Comissão Estadual do Comércio e Indust!Ía
do Leite) onde os l eiteiros o recebem 

25 .OOD l i �  
de  leite pas

e o restante cru. Existe aceitável 
usina de beneficiamento pertencente à Coopera� 
tiva de Fornecedores de Leite ,'  que requer re
forma, �estando em estudo ampliação do prédio 
e instalação de maquiná ria nova, de maior 
capacidade. O tipo C e grande parte do leite 
cru são vendidos engarraf2dos, em frasco de 

de papelão. 
Recife - Consumo diário -- 28.000 li

sendo. 3.000 do tipo C e o restante cru,  
vacarias. Dispõe de uma boa usina de be� 

hetlClanlento arrendrlda à Cooperativã de Pro
sem aproveitamento da sua capacida

visto que, por falta de organização, os 
preferem vender leite cru, e as auto-

01' - Consumo diário 25.000 
sendo 3. 000 do tipo C e o restante 

de v.lcarias. O leite é pasteurizado em 
usinas. no interior e remetido em la� 

à Capital, onde a maior parte é distribui
granel. Desde há muito que é estudado 

:projeto de construção de uma usina de be� 

Consumo diário 20.000 
.. exc1usviamente de vacarias dos arredo-

res da Capi tal e do interior. Dispõe de prédio 
em construção com maquinária destinada à 
usina e que se encontra abandonada há uns 
10 anos. Aguarda-se organização de uma usi
n) com recursos a serem forn€cidos pela F. L 
S. L (FundJção Internacional de Socorro à 
Infância ) . 

Vitória Consumo diário - 5.000 l i-
tros. A maior parte é fornecida pela usina da 
Coperativa de Lacticínios de Cachoeiro do Ita
pemirim, 'que pasteuirza o leite e o remete 
congelado, em latões, a um pequeno entreposto
usina da Capital, onde é procedida a distribui
ção a granel . Quase todo o l eite produzido 
110S arredores da Capital é pasteurizado na 
usina . Está em obras o prédio  do qU.lI parte 
servirá para ::1 futura usina de beneficiamento, 
com maquiná ria moderna, em aquisição.  

Maceió - ( 6.500' l i tros diários ) ; B2lém 
(8 .1 10.000 l itros ) ; Natal (5. 000 l itros, 
com usina montada, ainda não utilizada ) ; 
João Pessoa, (5.000 l itros) ; Teresina, (5 .000 
l itros ) ; Afanáus (4.000 . l itros) ; Goiânia, 
( 6.000 l itros) ; S. Luiz do Maranhão, (4.000 
l itros) ; Cuiabá, (1 a 2.000 litros, com prédio 
e instalações dJ usina paralizadas) são abas
tecidas na quase totalidade com leite cru, de 
vacarias dos arredores das CapitJis, distribuído 
a gCl11el , sob diminuto ou quase nenhum con
trôle sanitJrio .  Aracajú, ( 6.000 l itros ) , e 
Flórianópolis, (12.000 litros) dispõem de pe
quenas usinas de beneficiamento das quais 
.lguardamos detaihes. 

O grande motivo da situação precana do 
abastecimento em várias 'Capitais reside na au
sência de base econômica no funcionamento de 
usinas de pasteurização.  De um modo geral , o 
preço· do leite pago ao produtor é dos mais 
elevados do mundo! Estando tabelado o pre
ço de venda ao consumidor (para o tipo C) 
a margem de lucro das usinas é l!1Uito redu
zida . Em consequência, não há interêsse na 
montagem de novos estabelecimentos. Os exis
tentes, construidos e instalados há anos, têm 
se mantido com reservas acumuladas. Instala 
ções novas, exigindo grande inversão d e  ca
pital , dada a inflação reinante, constituem em
prêsas nas quais. poucos se arriscam, havendo 
quase completo desinterêsse pelo assunto. 
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ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LEITE EM 1951 

leite Leite crú TOTAL 
pasteurizado % 

- Litros - - litros - - litros � 

Leite consumido n35 
Capitais . .. .. ... ..... .. . . .... 401..500. 000 49.225.000 450.725.000 36 

Leite consumido nas 
cidades do intetior 36. 500.000 815.175.000 851.675.000 64 

Totais ........... ... . . 438.000. 000 864.000.000 1. 302.400.000 
--------_---.:..._------------------:-------� 

0/0 ............. . - 35 

Verifica'-se que o atual consumo de leite cor
responde, mais ou menos, à quarta parte das 
necessidades da população. 

REGULAMENTAÇÃO 

A produção, o beneficiamento e a distribui
ção do leite ao consumo, no país, estão su 
bordin<ldas ao Regulamento da Inspeção In
dustrial e Sanitária dos Produtos de Origem 
Animal, aprovado pelo Decreto n .o 30. 691, de 
29 de março de 1952. 

Por êste Regulamento, cujas caractaísticas 
são de ordem sanit;iria, tecnológica e econômi
ca, estão previstos, além do mais, os seguintes 
pontos de grande interêsse no abastecimento 
do leite: 

1 - Contrôle veterinário 

A inspeção e a orientação tt;!cnológicas à pro
dução e ao beneficiamento do leite ficam a 
cargo exclusivo de veterinários dos serviços es
pecializados de Secretarias de Agricultura e 

do Ministério da Agricultura, havendo obri
gatoriedade de inspeção permanente ao gJdo 
leiteiro produtor dos tipos de leite " A "  e "B" . 

2 - Padrão do leite de consumo 

,0 padrão mínimo para o le ite de consumo 
é o seguinte : percentagem de gordura = 3 % ; 
extra to sêco !n tegral = 1 L 5 % ;  extra to sêco 
desengordurado 8,5 0/0; índice c rioscópico 
(máximo) 0,55 ° C ;  índice refratométrico 

65 -' 

(mínimo) 
20° D. 

37° Z; acidez - entre 15 e 

3 Tipos de leite 

São previstos três tipo� de leite: tipo A 
- ou leite certificado, que tende a ser o leite 
perfeito ; tipo B - ou leite de estábulo, no 
qual se tolenm algumas facilidades, e, tipo C 
- ou comum - o obtido nas condições que 
a nossa organização permite sem grandes exi
gências. Só se permite a venda do leite cru 
onde seja reconhecida a impossibilidade de ob
tenção de leite pasteurizado. 

4 Padronização do teor de gordura em 

3% 

Isso é permitido exclusivamente ao tipo C, 
mediante reti rada, por processo mecânico, 
excedente de gordura . Entretanto, exige-se que 
o pagamento .::os fornecedores seja feito em 
base do teor de gordura do leite, revertendo 
em benefício da produção, ;>,s vantagens da 
padronização . 

5 Pasturização e engarrafamento 

gatórios 

Todo o leite de consumo deve ser pasteuri-
zado c engarrafado imediatamente. Só to� 
lera leite cru onde não houver base 
ca para pasteurização e, só se permite 
buição a granel onde se reconhecer a . 

sibilidade de a totalidade do leite ser en 
fada. 
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6 - Carga microbiana. Número de germes por ml. 

Germes por mililitro 
antes da pasteurização 

Depois da 
pasteurização 

Presença de 
coJiformes 

Tipos : A . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 500 ausência 
B . . . .. . . . . . . . . . .. 500.000 5.0.000 [tolerada em 

0,5 ml 
-c nâo determinada 300.000 r tolerada em 

l 0,2 ml 

7 - Processo de pasteurização 

São permitidos os processos de pasteurização 
de curta duração (73 -75° c., por 15 -- 20 
segundos) , em camada laminar e o lento 
(63 - 65°' C por 30 minutos ) , exigindo-se 
que o leite depois do tratamento revele fosfa
tase negativa e peroxidase positiva. 

Admite-se qualquer tratamento do leite de 
consumo, tal como o desnate total ou parcial 
a esterilização, etc . ,  desde que o sejam por 
processos físicos, previamente aprovados pelos 
órgãos competentes, e que o produto seja ex

ao consumo devidamente identificado 
de rótulos, etiquetas, cart.azes, etc . 

Dado o caráter técnico da atual regulamen-

1.a Fábrica de 

I 

tação,. e, pelo interêsse que os poderes públi
cos t êm revelado facilitando bases econômicas 
e financeiras para instalação e funcionamento 
de usinas de pasteurização, é pOssível que den
tro em breve, as Ca'pitais e cidades principais 
com abastecimento de leite em condições pre
cárias, apresentem novo aspecto neste parti
culâr. 

R E F E R Ê N C I A S  
(1)  -- CASTRO, Josué de - Geografia da 

Fome - 2.a edicão, Rio de Janeiro. 
pág. 204, 1948.

-

(2) - BALLARTN, O. - Alguns aspectos 
do problema brasileiro do l eite . "Mo
nitor Mercantil " ,  11 .° 1.832, de 8 de: 
setembro de 1951. 

Coalho no Brasil 

I 
FABRICANTES DO SUPERIOR 

Coalho FRISIA 
"Em líquido e .em pó 

(Marca Registrada) 
Único premiado com 10 medalhas de ouro 
MANTIQUEIRA • •  E. F. C. B. . . Minas Gerais 

FÁBRICA E ESCRITÓRIO: 
MANTIQUEIRA - E. F. C. B. 

R I O  D E  JA NEI RO 
Caixa Postal. 342 

MINAS GERAIS 

c o r r e s po n d ê n c i a : 
Caix'Q Postal. 26 

SÃO P AULO 
Caixa Postal. 3191 

SA NTO S DUMONT P E L O T A S  - R. G. do Sul 
MINAS GERAIS Caixa Postal. 191 

venda em, toda parte. Peçam amostras gratis aos representantes ou diretamente' aos Fabricantes. 

raça holandesa. Vendemos ótimos animais puros de pedigre�, 
puros por cruza, etc. 
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RECORTES DE JORNAL 

Diplomada pela ESCOLA DE LACJICINIOS " CÂNDIDO TOSTES " 
" 

mais uma turma de técnicos em lacticinios 

PCi?'Cininfo'll a solenidade da entrega de diplomas o Dr. Tristão da Cunha, 
1·cpresentante do GovernadO?· Juscel1.:no Kubitschek -- lIfissa mn 
ação de graçcts e aln�ôço come1norati1)0 em hO?nenagem ao ilust?'e 
titular da Secretaria da Agricultura do Estado -' - Como trans

correu a cerimônict de diplomação, realizada no ,salão nóbre da Es
cola N01·mal Oficial -- Os discursos e os oradores -- Baile 
festivo nos salões de festas do Cen,tro de Puericultura São José. 

A formatura de maiS uma turma de técni
cos em lacticínios pela Escola de Lacticínios , 
"Cândido Tostes " deu ensejo a que se rea l i
zassem no dia 27 de dezembro, nesta c idade, ex
pressivas solenidades que avultaram de signifi
cação pelo fato de ter sido o paraninfo dos for
mandos po'r aquele tradicional estabelecimento 
de ensino técnico-profissional o eminente go
vernador do Estado, dr. Juscelino Kubitschek, 
representado na cerimônia de entrega de diplo
mas pelo titular da Secretaria da Agricul tura, 
dr. Tristão da Cunha . 

Para êsse fim , aliás, o dr .  Tristão da Cunha 
çhegou a esta cidade às 1 1 , 3  O horas, viajan
do no avião do Palácio do Govêrno do Es
tado e do qual desembarcou no CJmpo de pou
so em Benfica, onde lhe foram dar as boas vin
das  os 5rs . general Zeno Estilac Leal .  coman
d ante da 4 .a Região Militar ; Prefeito Olavo 
Costa, dr. Sebastião Sena , Ferreira de Andra
de,  diretor da Escola de Lacticínios "Cândido 
Tostes " ; professores e diplomandos daqucle 
estabelecimento e numerosas outras pessoas 
gradas. 

E ,  assim, com a' chegada do dr. Tristão da 
Cunha, i lustre titular da Secretaria da Agri 
cultura de Minas Gerais, teve início o progra 
ma comemorativo da formatura dos novos 
técnicos em lacticínios pela Escola de Lacticínios 
" Câ ndido Tostes" , numa sequência de festi
vidades que, mais um3 vez, puseram em evi
dênci3 a grande obra de elevado sentido pa- ' 
triótico que no setor da técnica profissional 

realiza aquele conceituado estabelecimento, pa
drão em tôda a América do S ul e que exe:ce, 
principalmente no BrasiL uma esplêndida 
missão educaciomL qual seja ,  a de elevar pelos 
meios científicos, o valor de nossa produção 
ruraL <1ssim concorrendo para ampliar os ho
rizontes da economia nacional . 

ALMÕÇO FESTIVO NO RECINTO DA 
ESCOLA 

As solenidades de formatura dos técnicOJ 
dêste ano pela Escola de LJctic ínios " Cândido 
Tostes" ,  por sinal , tiveram início às 9 horas 
do dia 2 7 de dezembro, com uma missa cele
brada na Capela do Colégio "Stella Matutina" 
e da qual foi ofic i :l n te o revmo. padre Wilson 
Vale da Costa que. ao Evangelho, predicou 
alusivamente, ocasião em que o ilustrado sa� 
cerdote emitiu sôbre o acontecimento belos, 
judiciosos e brilhantes conceitos. 

E .  após a chegada à cidade, do dr. Tristão 
dJ Cunha, representante do governador Jus
celino Kubitschek, paraninfo da nova turma 
de técnicos em lacticínios, realizou-se na sede 
da Escola de Lactic ínios "Cândido Tostes" i 
um almôço festivo oferecido pela diretoria da�: 
qude estabelecimento · e pela nova turma dê 
diplomandos, ao ilustre titular da Secreta 
da Agricultura e a convidados especiais, 
êles os professores Carlos Alberto Lott, 
Maurício Stehling, Clóvis , Nascimento, 
Albino de Souza, Hobbes Albuquerque, o 
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Otto FrenseL . diretor da  publicação especiali
zada "Boleti; do Leite" e os representantes 
dos "Diários Associados" de Juiz de Fora. 

Êsse ágape teve transcurso dos mais cor
diais, usando da palavra, ao  seu término, em 
primeiro lugar, o diplomando Gildo Soares 
Pereira ,  que pronunciou o seguinte discurso : 

"Diletos mestr<.s. 

Conta uma velha lenda que um cisne, feri
do e prevendo o fim que se avizinhava, alçou 
um desesperado vôo para i r  acabar seus dias 
junto ao lago tranquilo onde nascera . 

Queria êle reviver aqueles recantos amorá
veis, onde se emplumara tão belamente e onde, 
com as asas a inda vacilantes, ensaiava os pri
meiros gorgeios .  Queria êle, assim, talvez, 

'. apresentar a derradeira mensagem da despedi 
d a  . . , E s e  um cisne assim fazia, que dizer 
de nós, humanos mortais, dotados que somos 
de uma alma e de um coração, em os quais 
se tecem um emaranhado de sentimentos na 
bela teia do afeto ? 

E aqu í estou , por delegação honrosa de 
meus colegas, justamente para transmitir a 
mensagem da despedida . . . 

Uma despedida que é, antes e acima de 
tudo, um misto de alegria e de tristeza ! Ale
gria e grande pela vitória hoje alcançada, após 
árdua , l íde em que procuramos, pelo desejo 
Jincero de aprender, tornar-nos, no dia de 
amanhã, cidadãos úteis à Pátria,  dentro da 
atividade que escolhemos. 

Tristeza, entretanto, porque a realidade da 
vida prática faz com que interponhamos um 

neste conv ívio de tão gratas e consola 
doras recordações, em que  a amizade mais fir

se estabeleceu entre todos os que frequen-
esta tradicional casa de ensino, seja en

alunos, seja entre êstes e os dedicados e 
mestres que aquí pontificam na fâi 

. no15il íssima d e  preparar o s  cidadãos que 
de dignificar, pelo trabalho honesto 

tivo, êste Brasil querido, de tantas e 
s gloriosas tradições. 

foram os elos do 
unindo mestres e alunos num ambien-

te de compreensão, de senso de responsabilida
de, de vontade firme de ensinar e da  vontade 
não mE:nos sólida de aprender, que não vejo. 
nesta cerimônia de tanta emoção, de sentido 
tão paradox .. l na gama dos sentimentos, modo 
de �e desp;:ender a corrente, de se des Jtar a 
união, de se desvincular as raízes que se for
maram em nossos corações. 

Meus caros mestres ! 

Deus é testemunha do grande reconhecimen
to de todos qU<intos se diplomam neste mo
ddar estabelecimento de ensino ! 

Soubestes fazer do magistério um verdadei
ro sacerdócio, dedicando-vos, de corpo e alma, 
ao  aprimoramento da  i nstrução que se minis
tra nesta casa . Em verdade felizes são os que 
têm mais para dar do que para receber. 

E destes aos diplomandos dêste ano tode' o 
vosso idealismo, tôda a vossa competência . 
Devotamento que s2ntimos desde logo, ao pri
meiro contacto e que jamais sofreu solução de 
continuidade até que pudéssemos obter o ga
l ardão da vitória na data de hoje, quando, es
perançosos, vamos enfrentar os duros embates 
da vida, p rocurando dignificar a Pátria en
grJndecida ! 

Idealismo que peculiarizou todos os vossos 
atos. ensejando aos que ora saem a crença num 
Brasil de crescente prosperidade ! 

Competência reconhecida e proclamada por 
todos nós e que de vós fazem motivo de or
gulho para todos os que sinceramente querem 
pugnar pelos gloriosos destinos da nacionali
dade pátria .  

Por todos êstes t ítulos e outros mais qu� 
ocioso seria encarecer, é justo que aquí .  em 
alto e bom som, proclamemos o penhor do 
nosso mais comovido aprêço e da nossa mais 
imorredoura gratidão. Por onde quer que o 
destino incerto nos leve em mente teremos sem
pr2 as vossas sábias l ições, que constituirão 
poderoso estímulo em todos os passos de nos
sas vidas. 

O mestre é como o pai extremoso . 
Ê le, a rigor', não se pertence, porque divi

de com sua classe tudo qu.mto há de mais no
b re na jornada terrena. 
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. Êle ama seus alunos como se seus · filhos 
fossem, compartilhando de suas  alegrias e so
l idarizando-se com suas dores. 

E é justamente por isto que o mestre, anté 
os corações bem formados, há de sempre vi
ver  cercado de uma auréol a resplandesc.�nte de 
luz, de afeto, de emotividade. 

Ao envez da tortura de um adeus, preferí 
vel é que façamos entre vós presente a ima
gem inapagável do reconhecimento, que de
safia o guante do tempo e que zomba das 
distâncias várias a que formos levados nas lu
tas a empreender para que êste Brasil seja a 
Nação do futuro, a Meca de todos os que de
sejam realmente, progredindo individualmente, 
em trabalho conjugado e harmônico, fazer o 
progresso coletivo. 

A vós todos, portanto, reiteramos neste 
ensejo o nosso muito obrigado por tudo quan
to fizestes em nosso prol e que muito nos au
xil iará nos dias do porvir ! 

Caros colegas ! 
A vós, os que ficais ainda entre estas pa

redes amigas e Jgasalhadoras, neste templo de 
saber, a nossa mensagem amiga e saudosa . ' 

Desfrutar a vossa convivência foi para nós 
motivo da mz.is l ídima ufania . 

E' que soubestes cativar-nos pela bondade 
extrema e levar-nos a dedicar-vos a mais sin
cera e cordial estima . 

Conforta-nos a esperança de que ainda in
tegrareis a nossa classe de profission,JÍs, traba
lhando conosco pela grandeza ascensional da 
Pátria. 

Até breve, futuros colegas. 
Longa é a caminhada a percorrer, 
Pouco importa que comecemos a palmilhá

l a  mais cedo.  
O ponto de convergência é comum e jun

tos : 0  ápice haveremos de, irmanados num só 
pensamento, conjugados num só esfôrço, tra
balhJr com afinco e zêlo por uma Pátria cada 
vez maior ! 

Colegas de turma ! 
V árias são as encruzilhadas que nos condu-

zirão nos combates ásperos da vida ! 
'. 

Separamo-nos hoje, com os corações amar
gurados, porque, mal partindo, . já sentimos 
os grilhões da saudade. 

Uma saudade comovida e tema, fruto de 
contacto diuturno de tão grande período de 
tempo. 

Uma amizade indestrutível . porque bem 
lançada no terreno fértil dos mais acrisolados 
sentimentos. 

Tomemos no.ssos rumos com o ânimo de
l iberado e firme de dignificar a profissão por 
nós abraçada. 

FaçamOJ dela um fator evidente da gran
deza da  Pátria ! 

Bem servindo o Brasil .  estaremos bem ser
vindo a nós mesmo" olhando o futuro de vi
seira erguida e pugnando por tudo quanto 
possa reverter em benefício comum da cole
tividade ! 

Somente assim se consegue lançar os alicer-' 
ces duradouros de uma pujante nacionalidade. 

O Brasil entrou na fase decisiva do apri
morammto industrial. 

O setor por nós escolhido seduz à primeira 
vista . 

O Brasil precisa de técnicos para que as 
suas riquezas sejam efetivamente exploradas 
nos três reinos clássicos, de modo racional, 
tendo em mira o princípio hedonístico de ob
tenção do múximo resultado com o emprêgo 
de mínimo e:,fôrço. 

Uma turma que se diploma sempre é uma 
espe:ança parJ a Pátria .  

Saibamos corresponder a esta esperança no
bilitando a nossa profissão pelo trabalho que 
dignifica a existência humana.  

Com êste espírito c ívico saberemos impor
nos no conceito de nossos concidadãos e fa
zermos jús a dias melhores nos longes do 
porvir ! 

Unem-nos o ínterêsse de classe e o desejo 
de cooperar para uma causa comum. 

. Mais que isso, uma amizade sincera 
tempo não conseguirá diminuir, porque cons
truida em bases sólidas. 

Adeus, diletos colegas  meus 
E' tempo de concluir 
Eu vo; desejo, com tôda a abundância 

ma, felicidades, muitas felicidades nos dias 
nos esperam.  

Trabalhai verdadeiramente cônscios 
sos deveres ! 
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Grande é a nossa d ívida para com nossos 
pais, nossos mestres, nossa Pátria ! Iniciai a 
cruzada com ânimo perseverante pan que as
sim o vosso trabalho seja abençoado por 
Deus neste Brasil de tantas possibil idades e que 
reclama, em caráter imperioso, a nossa par
ceh de boa vontade para que êle a tinja, rá
pida e melhormente.  o zênite da glória ! "  

OUTROS ORADORES 

Em seguida, fez uso da palavra o dr. Se
bastião Sena Ferreira de Andrade, diretor da 
Escola de Lacticínios "Cândido Tostes " , o 
qual saudou o titular da . Secretaria da Agri
cultura do Estado,' dr. Tristão da Cunha, 
acentuando que, no momento, s. excia. repre-
senta uma das mais prestlglOsas figuras da 
vida política e administrativa do País, onde 
suas atitudes destemidas e de grande senso prá
tico, o tornaram justamente admirado. 

Prosseguindo, o dr. Sebastião  Sena Ferrei-
ra de Andrade agradeceu a presença àquele 

amigos dos novos técnicos em 
lactic ínios, aos quais, finalmente, exortou para 
que / ponham em prática os ensinamentos que 
receberam naquela Escola para que a economia 
rural de Min.::s e do Brasil tenha acentuadas, 
no futuro, tôdas as suas reais possibilidades. 

Ao terminar, após se referir ao apôio de
cisivo que tem d,ldo o dr .  Tristão da Cunha 
à Escola de Lacticínios "Cândido Tostes" , o 
dr. Sebastião Sena Ferreira de Andrade fez re
fer�nci.::s elogiosas ao sr. Otto Frensel, fun
dador e dir'2tor da publicação especial izada 
"Boletim do Leite "  e que se achava alí pre

te. E acentuou o il ustrado diretor da Es
çola de L:cticínios "Cândido Tostes" que o 

Otto PrenseI tem sabido imprimir àquele 
"Boletim" uma orientação eminen

técnica, que tem valido de maneira 
ordinária aos criadores e industriais de 
ínios, nos seus conselhos de alta e ficiên-

para a produção. 
Afim de agradecer as  palavras do dr. Se-

Sena Ferreira de Andrad� falou, a 
altura, o sr. Otto Frensel, diretor d o  "Bo

do Leite" e que  al í estava representando 
Sindicatos dos Lacticinistas de Minas Ge

Rio de Janeiro e São Paulo. 

E ,  após seu agradecimento ao diretor da 
Escola de Lacticínios "Cândido Tostes" , o sr. 
Otto Frense1 ofereceu à Biblioteca daquele tra 
dicional estabelecimento de snsino uma pre
ciosa coleção de l ivros técnicos de l acticínios. 

O orador seguinte foi o diplomando AI
v.:ro Vi tuzzo, que ao assinalar o bto de que 
a publ icação do "Boletim do Leite " estava 
comemorando seu 2 5 .° aniversário, naquela 
data, saudou também o sr. Otto Frense!, seu 
fundador e diretor. Após, o orador dirigiu  
o agradecimento da turma diplomandJ ao dr. 
Tristão da Cunha, pela sua presença àquele 
ágape, representando o governador Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. paraninfo dos novos 
técnicos em lacticínios pela Escola de Lactic í 
nios " Cândido Tostes" , o qual, a firmou, não 
poderia ter escolhido melhor representante .  

Finalmente, f ez  uso  da palavra o dr .  Tris
tão da Cunha para agradecer aos dignos anfi
triões ;:quela homenagem tributada à sua pes
soa .  

Em seguida, acentuou 1> .  excia. que, como 
representante do governador Juscelino Kubits
chek, paraninfo dos novos técnicos em l acti
c ínios da Escola " Cândido Tostes" era com 
imenso prazer que cumpria aquda incumbên 
cia que lhe foi deferida pelo eminente chefe 
do Executivo do Estado, por isso que tinhJ 
no mais alto concei to aquele estabelecimento 
de ensino técnico-profissional, de que se or 
gulba tôda Minas Gerais e . 0  próprio Brasi l .  

E disse, então, o dr. Tristã o  d a  Cunha que, 
como Secretário da Agricultura , tem, olhado 
com carinbo a Escola de Lacticínios "Cândi
do Tostes'.' e que,  não fossem as dificuldades 
por que passa a sua secretaria, já  teria dado 
àquele estabelecimento tudo o que de fato êle 
merece. 

Prosseguindo, o titular da Secretaria dJ 
Agricul tura afirmou que a Escola de Lactic í 
nios " Cândido Tostes" e a Escola d e  Viçosa 
v�m prestando os mais relevantes serviços à 
nossa indústria de 'lactic ínios, tudo fazendo 
para o alevantamento econômico de Minas 
Gerais. 

E, no que tange à Escola " Cândido Tos
tes" , mais particularmente, o dr . Tristão da 
Cunba disse que, por ser ela um estabeleci-
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mento padrão, está realizando em Minas o 
trabalho eminentEmente patriótico de dar ba� 
ses mais amplas e efetivas à sua indústria lac� 
ticinista, para colocar, nesse setor o nosso Es� 
tado como vànguardeiro em todo o Brasil . 

Ao terminar, o ilustre secretário da Agri� 
cultura do Estado cumprimentou o sr. Otto 
Frensd pelo transcurso do 25.° aniversário do 
"Boletim do  Leite" e reiterou seus agradeci �  
mentos pelas expressivas homenagens que, n o  
momento, l h e  eram tributc:das. 

Termin.:do o discurso do dr. Tristão da 
Cunha, voltou a fala r  o diretor da Escola de 
Lacticínios " Cândido Tostes" , dr. Sebastião 
Sena Ferreira de Andrade, o qual , em signifi� 
cativas expressões, levantou o brinde de honra 
a o  governador Juscelino Kubitschek de Oli
veira . 

A DIPLOrvIAÇÃO DOS 
NOVOS TÉCNICOS 

A solenidade de entrega de diplomas dos no
vos técnicos em l.:: cticínios pela Escola de Lacti� 
c ínios " Cindido Tostes" teve início às 2 O ho
ras, no salão  nobre da Escola Normal Ofi
c ial .  com a presença das famílias dos diplo
mandos, .l I tas autoridades c ivís  e mili tares e 
numerosas outras pessoas gradas. 

A cerimônia foi abrilhantada pela banda qe 
música do 2.° B.C.M. e teve início com a 
composição da mesa pelo dire tor da Escola 
" Candido Tostes " ,  dr. Sebastião Sena Perrei
a r  de Andrade, que convidou para dirigir os 
trabalhos os srs .  dr. Tristão da Cunha, re� 
presentante do governador Juscelino Kubits
chek ; general 2eno ' Estilac Leal. comJndante 
da 4.a Regiã o  Milita r ;  prefeito Obvo Costa, 
tenente-coronel Francisco de Assis Miranda, 
comandante do 2.° B.C.M. ; Antônio José So
breira, presidente da Câmara Municipal ; dr .  
Teófilo Custódio Ferreira, chefe flI?sta cidade 
do Serviço  de Inspeção da D.I .P.O.A. ; co
ronel Dante Bellei ,  fazendeiro neste Munic í 
pio ; revmo.  padre Wilson Vale da Costa e 
Otto Frensel, diretor da revista especializada 
"Boletim do Leite" . 

Em seguida, sob a presidência do general 

Zeno Estilac Leal, o dr. Sebastião Sena Fer
reira de Andarde, diretor da Escola de Lacti
cínios " Cândido Tostes" , declarou LACTICI
NIST AS, aos que terminaram . o turso, após 
terem êstes prestado o seguinte juramento : 

"Prometo, no exercício da profissão de téc
nico em lacticínios ,  trabalhar, com ho�estida
de, visando sempre o progresso da indústria 
nacional · e a emancipação econômica do Bra� 
sil " . 

Êsse compromisso foi prestado pelos seguin
tes diplomandos : 

Dra . Albina Romero Echauri (especializ.>, 
ção) , Paraguai :  Alvaro Vituzzo. orador da 
turma (São Paulo) ; Gildo Soares Pereira. 
Hélio Paulo Pereira, I tamar Ferreira de Morais, . José Divino Figueiredo, José Marinho Pinto 
Mesquita Neves, Nelson Homem da Costa, 
Waldir Theodoro M::ciel , todos de Minas Ge
rais. 

DISCURSA O DIPLOMANDO 
AL V ARO VITU2Z0 

Após a entrega dos diplomas. realizada 
pelos componentes da mesa diretora dos tra
balhos.  o diplomando Alvaro Vituzzo. em 
nome de seus colegas, proferiu a seguinte ora� 
ção : 

li Muito embora sintamos, vez por outra, a 
vitória sorrir para a gente no decurso de nos
S .1  vida social .  particular ou estudantil . que� 
remos cre r  tenha esta nossa formatura um 
sabor que escapou :l nós outros 
dos lauréis dantes conseguidos. 

A fel icidade imensa que sentimos por rece
ber um diploma, não é diferente da felicidade 
que abraça a todos os neo- formandos em tô� 
das as escolas do mundo, neste mesmo fim dê 
ano ; apen::s algo de especial tem profunda , 
signi ficação para nós : é que atrás do título de, 
" lacticinistas " ,  há pouco a nós conferido pelo 
sr. diretor, - sôbre quem falaremos adiante 

antevê -se uma escola sem 
alguma, tJlvez melhor que a própria 
da vida. 

Escola de Lacticínios " Cândido Tostes" 
Parece um sonho : ontem mesmo, atemc)m�aal()S 
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e receosos; passávamos as noites em claro, sô
bre os grossos volumes de química aplicada, 
de mecânica, de microbiologia, tecnologia da 
fabricação de queijos, economia,  etc . temendo 
FICAR na Escola ; hoje, sentimos um nó nos 
corações, por temer DEIXAR a Escola .  

E '  impossível falar n a  " Cândido Tostes" 
sem nos divagarmos um pouco pela vida sen� 
timental : foi lá  que tomámos contacto com 
as asperezas de um ensino vasto e perfeitamen

ministrado por professores idôneos e ínte
não medindo esforços e colhendo 

escreveram seus magníficos tratados, 
tão sàmente à mão ' livros escritos em 
francês. alemão, dinamarquês. i taliano, 
de cujos países a indústria dos lacti 

representa pontos de alto valor  econô
quando não signifique como na Dina

todo o país .  

Todavia, cobrindo as espectativas das pos .. 
sibilidades, foram 'ainda além os professores 
da "Cândido Tostes" ; nor"tearam seus alunos, 

em experiências por êles próprios 
labonosamente feitas e racionalizadas ; e tudo 

o esfôrço único de pessoas criterio
sas como o são. e integralmente interessadas 
em fazer ver aos brasileiros que lá aportam, 

aos homens públicos interessados em servir 
povo. como s .  excia . .  o SI.  Secretário dJ 

Agricultura, a real idJde da significação eco
nômica que esta, tantas vezes decantada, mais 

ileira de tôdas as indústrias de. veria ter 
o Estado e o País ; isto sem falar. acres

em tempo, no prodigioso valor al imen-
que os produtos do leite e o leite em na

possuem, e que bem poderiam dimi
e eliminar de vez as atribulações dos que 
m de males, por orência de fatores ali-

tares, quando, frisamos bem, sejam êst�s 
tos fornecidos pela o rientação de uma 

, segura, honesta, cri teriosa e científica, 
a.  que nos orgulhamos de ter recebido 

lugar em que o poderia fazer .  

não desconheçam os presentes. que 
. leites técnica e cientifi<.:amente preparados, 

o acidófilo, o lében, o Kefir e outros 
os mais perfeitos ántídotos contra 

s e males crônicos intestinais, como 

também seguros preventivos contra a tuber
culose e afecções da pele ; talvez saibam ain
da, que a manteiga higiênica e tecnicamente 
obtida, é a maior fonte accessível de valor ca� 
lórico e vitamínico A ;  que os queijos bem 
fabricados e maturados permitem uma diges� 
tão perfeita, facultando a ação das diástases 
dos sucos gástricó e entérico ; sabem que as 
bases das matérias plásticas conhecidas atual� 
mente estão na caseína do leite ; e são tantos 
outros os empregos do leite e seus derivados. 
senhores, que vão desde o mais simples re� 
fresco ( Ice-cream, etc . )  à complexidade das 
tintas, das lãs de caseína, e dos meios bacterio
lógicos, etc . 

Peço vênia pela exposição que fiz, l evado 
talVEZ pelo entusiasmo de me ver formado 
numa CJ rreira por que me dediquei com pn
ticular carinho, como o fizeram meus ou�ros 
colegas. 

E agora. sr. di retor, permití  que vos fale 
um pouco de como nos sentimos felizes em 
vos dizer um li muito obrigado" a vós que, 
norteando os empreendimentos dos vossos aI u
nos .  consegqistes em cheic penetrar nos cor,, 
ções de todos . al í  depositand� vossa franque 
za. VOSSJ espontaneidade. vossa democracia e 
vosws princípios sen ti:rpentais e bons de felc
tiano sincero. de fclctiano amigo, e sobrema
neira a1 truista . 

ModelJstes todos nós nos moldes cio bom 
discerni ment�, da honestidade e do servir bem 
para i:er bem recompensado ; nós vô- Io  Jgr:\ 
decemos. mineiro ilustre. e levaremos conosco. 
estejais certo, a saudade de vossa simpatia e a 
lembrança ' de vossa camaradagem . 

E nós outros. formandos, queremos deixar 
patente a disposiçã o  segura de que cumprire
mos o juramento feite há pouco ; seguiremos, 
com a galhardia que não fal tará nunca aos 
homens de bOJ vontade, o fanal sonhado por 
Carl os Pereira de Sá Fortes, o primeiro lacti-:
cinista das Alterosas do Brasil. que nas fal 
das da Mantiqueira construiu o berço da 
nossa indústria, talvez antevendo, quem sabe, 
a representação econômica gue os lacticínios 
teriam para Minas Gerais ou o Brasil . 

Outros nomes ilustres além de Sá fortes e 
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ulteriores a êle trouxeram ao cenário indus� 
trial brasileiro a compronnte do valor dos 
l acticínios : não há muito tempo, Jorge de Sá 
Earp, e nos dias de hoje, Manuel Arruda 
Behmer, Osvaldo Balarin, José Assis Ribeiro, 
Rubem Pêssego, etc . ,  autores de obras notá� 
veis e imprescindíveis a nossos estudos . 

Não deixaremos de citar a figura ínc1 ita .  
simpatlca, eivada de bonomia, dêste amigo 
sincero da Escola - sr. Otto FrenseI, que vem 
dedicando sua vida exclusivamente aos lacti� 
cmlOS, quer orientando os fabricantes, quer 
lhes , fornecendo o material necessário a u ma 
industrial ização perfeita. Anualmente , e na 
própria l inguagem dêle ,  faz�se de Papai Noel , 
trazendo à biblioteca dos alunos da Escola 
"Cândido Tostes" ,  bibl ioteca essa que tem seu 
nome, numerosas obras de real valor em nos� 
sa especialidade . 

Resta apenas render a êsses homens um 
preito reconhecido de gratidão pelo esfôrço 
abnegado com que se embrenharam nas l ides 
industriais em que penetramos hoje .  

E a s .  excia . ,  dr. Tristão d.l Cunha, que
remos lhe falar  um pouco de nossa gratidão 
que será perene, pel a representação tão simpá� 
tica com que nos brinda em apadrinhando nos
sa turma. Escolhemos s .  excia . o sr .  Governa
dor não por ser fIe apenas o presidente do 
Estado que possui uma escola única no gê �  
nero no  Pa í s  e em tôda a América do Sul ,  
em funcionamento ; mas também, porque re� 
conhecemos o êle a elegância de um vanguar
deiro ind ustrial ; honesto e de visões l argas, 
d inâmico e de decisões acertadas que como pri� 
meiro homem de Minas tem suscitado justas  
ponderações em todo o território nacional . La� 
mentamos sua ausência, mas lhe agradecemos 
pela magnífica escolha de seu representante 
porque, como homem público, excia . ,  muito 
lhe deve nossa "Cândido Tostes" , pois não 
deixou nunca de reconhecer nela mais que um 
patrimomo mineiro, e sim um centro que 
anual mente forma brasileiros de todos Estados 
da União, preparando-os para um t rabalho 
racionalizado no âmbito de uma indústria que 
s. excia . sabe ser uma das mais notáveis, em 
se l igando a ela pela secretaria da Agricultura . 

De há :llgum tempo notamos estar a terra 

mineira se cansando de fornecer o brilho das 
pedras preciosas à luz dos olhos ; talvez que 
algum tempo não demore para que nossas so
berbas- minas de minérios deixem de l ado o 
trabalho diário das siderúrgicas ; e então mes
mo sem que as searas acobertem nossa orogra
fia acidentada, o gldo a percorrerá '" de tódo, 
tirando da terra e fornecendo aos homens ; e 
assim será sempre, porque não faltará em tem� 
po algum, o apôio das gentes que amam sua 
terra e sua indústrÍ.l como os mineiros sim
ples e profundamente confiantes em De\ls .  

E de tudo que dissemos e eS,tamos sentindo 
no instante, resta apenas reforçar o muito 
obrigado" sincero e profuncfo, ao sr .  Govl:ma� 
dor, por nos honrar como paraninfo, na pes� 
soa do sr. Secretário da Agricultura, digni
ficando, assim, nossa modesta c ol ação de gráu ; 
ao diretor, pela fertil idade dos conhecimentos 
que nos legou, e pela magnificência das suas 
notáveis aulas sôbre aspectos da vida exterior ; 
aos professores, pela dedicação, zêlo. interês::e, ' 
esfôrço e camaradagem que sempre notamos 
nêles ; e aos nossos pais . pela orientação feliz 
que nos facultou estudar na �scob àe Lacticí 
nios "Cândido Tostes " " .  glória dos  que por 
alí passam e fanal dos que aspiram 
indústria honesta . segura .  c brasileira . 

a uma 

E assim. form.1dos técnicos' em lacticínios, 
queremos crer tenhamos obedecido a magna 
trilogia que nos legaram nossos antepassados : 
Fé. Esperança e Patriotismo. 

E, companheiros. sempre para frente e para 
cim.1 ! "  

COMO FALOU O DR. TRIST ÃO 
DA CUNHA 

A essa altura. discursou o dr. Tristão da 

Cunha. secretário da Agricultura do Estado e 
representant;! do governador Juscelino Kubits� , 
chek, p<lraninfo dos novos técnicos em lacticí
nios pela Escola de Lacticínios " Cândido To:;- : 
tes" . 

Antes de ler o discurso do chefe do 
cutivo do  Estado. o dr.  Tristão da ' Cunha 
disse que o dr. Juscelino Kubitschek não po 
dendo comp.1recer, o incumbira de representá 
10 naquela solenidade memorável , que 
para êle a mais alta significação.  
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E, então, s .  excia . passou a l e r  o discurso 
do governador Juscelino Kubitschek, cujo 
texto é o seguinte : 

"Senhores diplomandos : 

Fiquei m ui to sensibilizado com' o gesto, 
com que me quisestes honrar, elegendo-me vos� 
so par<lninfo. Nada conforta mais �m gover� 
nante do que saber�se estimado e compreendi
do pela mocidade das escolas.  O govêrno é 
sempre obra de moços. Não se vota apenas 

presente, a resolver os problemas, que res
salta a conjuntura, e a manter o equil íbrio de
mocrático das fôrças, que condicionam o bem 
estar e a segurança social . A sua principal ta
refa é talvez a de antecip.1r o futuro, abrindo 
caminhos e enfrentando soluções que, em aten 
ção aos anseios coletivos, sirvam para cons
truir dias melhores no porvir.  O govêrno, em 
sua ação e em seus programas, deve inspírar� 
se em dois fatores -- o idealismo. que expri 
me a vitalidade espi ritual das sociedades hu
manas, e o arrôjo, que é o testemunho de uma 
confiança firme e segura na própria capacida
de e no valor d:1s possibil idades da comunhão 
pol ítica. 

Quanto a mim. procuro exercer o govêrno 
alta acepção.  trabalhando com decisão e 

nos destinos gloriosos do 
mesmos motivos. nenhu 

se me afigura mais sensível 
do que a que parte dos moços, sobretudo da 

das esculi1s ,  a qual . procurando dis
tinguir o governante eventual. outra coisa não 

do que a sua perfeita sintonização com 
as iniciativas e todos os ideais que vi-

a criar, em Minas Ger2is, as condições in-
sávies 20 pleno florescimento de uma 
democrática e progressista. 

No caso presente de vossa escolha, há uma 
circunstância que mais me fez cativo de 
generosidade. E' que convocando-me a 

vos nesta festa, que é Uma dàs mais sig� 
cativas de vossa vida , oferecestes-me tam

a oportunidade de render, como Chefe 
Govêrno, uma homenagem que Minas Ge
sempre deve a esta Escola de Lacticínios. 

vai para mais de três lustros que o Go
o do Estado, numa iniciativa que ficou 

para sempre assinalada pela 'sua oportunida! 
de e pela sua felicidade, instalou esta Escola.  

A Escola " Cândido Tostes" ,  ' que tem como 
patrono justamente um dos maiores v�l tos da 
história desta ilustre cidade de Juiz de Fora. 
de tão marcadas tradições ' progressistas e civi
l izadoras, destinava-se a iniciar, entre nós, 
modalidade de ensino técnico-profissional in
teiramente novo . Era c é um estabelecimento 
único no gênero : foi pioneiro, portanto, e se 
tornou padrão, em seu ensino. no Brasil . 

O carinho que se colocou na organiz.::ção  
desta Escola denunciava bem a importância 
da missão a que era destinada. Tratava -se de 
criar, em Juiz de Fora, que é o centro de uma 
poderosa indústria e de uma criação pecuária 
florescente , um .. núcleo onde, ao mesmo tem
po, se formassem técnicos lacticinistas e se sus
citassem métodos novos e mais adiantados, que 
viessem a m.::.nter e a aperfeiçoar .  a hegemonia, 
que cabe a Minas nesse setor da produção eco
nômica nacional . 

A crônica brilhante dêste estabelecimento, 
através de mais de três lustros de funcionamen
to eficaz e proveitoso, mostr3 que foram sa
tisfei tas e uI trapassadas as esperanç<lS de seus 
organizadores . A Escola " Cândido Tostes " 
não sàmente tem formado centenas de espe
cial i st<lS que hoje estão atuando em todo o 
país .  contribuindo com os seus conhecimentos 
para melhor<l r os p<ldrões de nossa indústria 
de lactic ínios . Ela se tornou, também, um cen
tro de onde novas técnicas industriais se irra 
diaram e de tal modo afirmaram a sua supe
rioridade, que não será exagêro dizer-se que 
a presença da Escola "Cândido Tostes" inau
gurou um ciclo novo na indústria l acticinista 
desta região e de tôda Minas Gerais. 

Se mérito houve, portanto, na iniciativa do 
Govêrno, que criou êste estabelecimento, não 
menores homenagens se  devem aos dirigentes 
e professores que, no decurso de mais de 1 5  
anos, wuberam manter e elevar sempre o pres
tígio de seu ensino, tudo fazendo para que a 
Escola " Cândido Tostes" se transformasse em 
um centro de preparação técnico-profissional 
de projeção em todo o país, como símbolo de 
idoneidade e eficiência .  

Devo acentuar, com orgulho de ' mineiro. que 
o exemplo dest3 Escola tem frutificado tanto 
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que os outros Estados, levados a tomarem a 
mesma iniciativa, vieram buscar aquí os prin
c ípi.os orientadores e o padrão dos estabeleci.:. 
mentos que planejaram criar. 

A verdade é que a experiência da " Cândido 
Tostes" foi 

'
amplamente compensadora. Ten

d o  em vista a necessidade de estimular o de
senvolvimento progressista da indústria lacti
cinista em todo o Estado, o '  meu Govêrno 
providmcia no momento a in�talação de duas 
outras Escolas que, dentro do mesmo esque
ma  de organiução e finalidades. deverão fun
cionar em breve. nos centros de duas outras 
import"ntes zonas de produção leiteira de Mi 
nas, uma no Sêrro e outrJ em Três Corações . 

De fato. sàmente através de um corpo com
petente e cada vez mais númeroso de trabalha
dores e técnicos especializados e de técnicas 
industriais sempre renovadas. é que ' poderemos 
formar em Minas uma indústria lacticinista 
próspera . capaz de ganhar para a coletividade 
mineira a grande oportunidade. que oferece, 
nesses dias, o aumento sempre crescente do 
consumo interno nacional em matériz de lacti
c inios. 

Senhores dpilomandos : 

Se exaltei as tradições il ustres dêste esta be
lecimento. foi tanto para homenagear os seus 
organizadores e atuais dirigentes e mestres . 
como para acentuar as rzsponsabilidades com 
que deixais esta Escola .  Fostes preparados para 
uma profissão útil e a que se abrem grandes 
oportunidades. numa Escola. que é um galar
dão de honra para o ensino técnico mineiro. 
E m  tôda a parte em que fordes exercitar os 
conhecimentos que aquí adquiristes. a alta 
idoneidade do ensino dêste estabelecimento re
p resentará excelente recomendação e prova de 
capacidade . 

Estou certo de que sereis dignos da Escola 
que vos abrigou para vos preparar para ati
vidade em que Minas Gerais tem uma das 
maiores garantias de sUa prosperidade econô
mica. Com êsse sentimento. eu vos dirijo mi 
nha  afetuosa saudação" .  

Encerrando a tocante e expressiva cerimô
nia. o dr. Sebastião Sena Ferreira de Andra 
de. diretor da Escola de Lacticínios 1/ Cândido 

Tostes" . agradeceu a presença do dr. Tristão 
da Cunha. das demais altas autoridades e as
sistentes. exortando os dip!omandos a que se
guissem. fielmen'te. os conhecimento.'i adquiri
dos e .  principalmente, as normas ' de elevado 
sentido patriótico. que lhes traçara, no seu 
discurso de p3raninfo, o governador Juscelino 
Kubitschek .  

BAILE NOS SALÕES DO LACT ÁRIO 
SÃO JOSE' 

Após a cerimônia de formatura. os novos 
técnicos em lacticínios fizeram realizar um 
magnífico baile. nos  salões de  festas do Lactá� , 
rio S. José. onde as dansas se prolongaram até 
a madrugada. animadas pela "Eldorado Jazz" , 
da vizinha cidade de , S .  João Nepomuceno. 

A essa festa dansflnte comemorativa compa
receram. além de numerosos convidados, o dr. 
Tristão da Cunha. secretário da Agricultura ; 
o dr.  Sebastião Sena Ferreira de Andrade, dire
tor da Escola de Lacticínios "Cândido Tos
tes " , e professores dêsse tradicional estabeleci
mento de ensino. justamente famoso em tôda 
a América , do Sul .  

* Segundo informa " La Belgique Laiti er,; " 
os belgas se queixam da defici ência do consu
mo de leite no país. que atinge apenas a 96 
litros por pessoa e por ano. 

Aos exércitos suíço, hoiandês e americano 
é ieita uma distribuição regular de leite, sendo 
que o exército americano conta com esta dis
tribuição mesmo nos territórios ocupados. Os 
Estados Unidos renovaram recentemente seu 
contrato com a Dinamarca para fornecimento 
de leite às tropas de ocupação .  Durante o 
primeiro semestre dêste ano a Dinamarca lhes 
forneceu 45 mil l itros de leite diários, além 
de certa quantidade de manteiga'. de creme e 

de leitelho que se tornou bebida popular en
tre os soldados. A Dinamarca fez também um 
contrato para o fornecimento de 500 mil li
tros de leite engarrafado às tropas canadenses 
de ocupação, quantidade que espera 
mentada .  

Na Inglaterra se tem desenvolvido a cam 
panha pela distribuição de leite às escolas 
desde o fim da guerra 
mentado no paí� .  
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eegislaçã.o OfCRno N.o 30.691, De 29 de Março 
�e 1952 

Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

(Continuação) 
TÍTULO XI 

�Coagulantes, Conservadores, Agentes . 
de Cura e Outros 

Art. 773 Entende-se p or coagulantes, 
conservadores. agentes de cura e outros, subs� 
tâncias empregJdas na indústria de produtos 
de origem animal . tendo ' em vista sua tecnolo
gia e valor bromatológico. conservação e apre-

CAPÍTULO I 
Coagulantes 

Art. 774 Entende-se por " coalho" o ex-
concentrado a baixa temperatu

ra, dessecado ou não. preparado com o estô 
mago de bezerros . Distinguem-se os c0.11hos : 
líquido, em pó, em pastilhas e natural sêco. 

Art. 775 - São característios do coalho : 
a) coalho l íquido : 
I -- limpidez ou ligeira opalescência ; 
2 - ausência de despósito ; 
3 - chei ro ca racterístico que não denuncie 

fermentação ; 
4 - poder coagulante mínimo de I :  1 0.000 

(um por dez mil )  à temperatura de 35° C 
(trinta e cinco gráus centígr,.1dos) e em tempo 
in(erior a 40 (quarenta ) minutos . 

b) coalho em pó : 
1 - aspecto homogêneo ; 
2 - côr branca, l igeiramente amarelada ; 
3 - odor característico que não denuncie 

coagtllante mínimo de 1 :  80.00 
por oitenta mil ) à temperatura de 35°C . ta e cinco gráus centígrad�s) e em tempo 

a 40 (quarenta ) minutos. 
c) coalho em p3stilhas : 
1 -:- aspe�to homogêneo ; 
2 - desagregação fácil na água ; 
3 - côr branca, l igeiramente amarelada ; 
4 - ausência de conservadores ; 
5, - poder _ coagulante nunca ' inferior a 

1 :50.000 (um por cinquenta mil) à tempe
ratura de 35° C ( trinta e cinco gráus centí 
grados) e em tempo inferior a 40 (quarenta ) 
minutos. 

Art. 776 - Entende-se por " coalho na
tural sêco" o produto obtido por deshidrata
ção do coagulador de nona to, de bezerro, de 
c.::brito ou de cordeiro alimentados' exclusiva
mente com leite . 

P�rágrafo único O " coalho natural 
$êco" só pode ser usado após maturação em 
sôro lácteo ou por culturas puras de fermentos 
lácticos. 1 2  a 24 (doze a vinte e quatro)  ho
ras ' antes de seu emprêgo como coagulante. 
cozndo-o prev iamente para separar os sólidos 
não ut il izáveis . 

Art .  777 - E '  permitido adicionar aos coa
lhos l íquidos sal ( cloreto de sódio) . álcool 
e tílico 'e glicerina e aos coalhos em pó ou em 
pastilh2s. sal (cloreto de sódio) e lactose . 

Parág rafo único - E' também permitida a 
adição de ácido bóricc: em quantidade tal que 
não seja revelávd nos queijos. 

Art .  778 - Só é permitido o uso de CO.1 -
lhos aprevados pela D . I .P .O.A. e os labora 
tórios que  os  fabricam ficam sujeitos a sua 
fiscalização. abrangendo a instalação, o equ ipa 
mento. a elaboração. o acondicionamento e a 
rotulagem dos coalhas. 

CAPÍTULO II 

Conservadores, Corantes, Condi-. 
mentos e Outros 

Art. 779 -- Entende-s� por "sal " .  para uso 
na indústria animal. o cloreto de sódio obtido 
de jazidas. fontes naturais ou de águas do mar. 

Art. 780 Para emprêgo geral em produ -
tos de origem animal . o sal deve preencher as 
seguintes especificações : 

1 - teor em cloreto de sódio : no mínimo 
9 6. 5 0/é. (noventa e seis e meio por cento) ; 

2 - ausência de substâncias orgânicas e mi
nerais estranhas à composição normal do sal ; 
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3 - insolúveis totais na água : no máximo 
0,3 % ( três décim.os por cento) ; 

4) - gráu de turbidez : máxima de 5 O 
( cinquenta) . 

Art. 7 8 1 - Para o emprêgo na indústria 
de lacticínios e nas salgas finas, o sal deve ser 
refinado e esterilizado, devendo preencher as 
seguintes especificações : 

1 - teor mínimo em cloreto de sódio -
9 8 ,5  % (noventa e oito e meio por cento) ; 

2 - ausência de substâncias orgânicas e mi�  
nerais estranhas à composição normal do sal ; 

3 -:- insolúveis totais na água - máximo 
de 0 , 2  % (dois décimos por cento) ; 

4 - gráu de tul:bidez - máximo de 2 5  

(vinte e cinco) . 
Art. 7 8 2  - Nos estabelecimentos ' de pro� 

dutos de origem animal deve existir depósito  
apropriado para guarda e conservação do sal .  

Ar t .  783  E'  proibido o emprêgo de sal � 
mouras turvas, sujas, alcalinas, com cheiro 
a moniacal, fermentadas ou inadequadas por 
qualquer outra razão. 

Parágrafo UnlCO E '  permitida a recupe� 
ração dessas salmouras, após fervur,a e fil trq� 
ção, a juizo di) Inspeção Federal . 

Art. 7 84 - A Inspeção Federal deve veri� 
ficar a espaços regulares a qualidade do �al 
(cloreto de sódio) empregado fi.l fabricação 

dos produtos . 
Art. 7 8 5  - Entende-se por " condimento" 

o produto contendo substâncias a romát�cas, 
sápidas, com ou sem valor al imentício" em� 
p regado com o fim de temperar alimentos, dan� 
do-lhes melhor aroma e sabor . 

Art. 7 8 6  - Entende-se por " corante " subs� 
tância que confere um melhor e mais sugestivo 
aspecto aos produtos alimentícios, dando�lhes 
tonalidades de côr mais atraentes . 

Art. 7 8 7  - E' permitido o emprêgo dos 
seguintes corantes e condimentos : 

1 - açafrão (Croccus sativus, L) ; 
2 - aipo (Apium graveolens e Celeri gra� 

veolens) ; 
3 - alho (Allium sativum) ; 
4 - aneto (Anethum graveolens) ; 
5 - aniz (Pimpinela anizum,  L ) ; 
6 baunilha (Vanilla planifolia , Andrews) ; 
7 - canela (Cinnamonum ceylanicum, Breu�  

re)  ; 

13 - cardamomo (Elleterai cardamomulll) ; 
9 - cebola (Allium cepa) ; 
1 0  - ,enoura ( Dancus carota) ; 
1 1  - coentro (Coriandrum sativum, L) ; 
1 2  - cominho (Cuminum cyminum) ; 
1 3  - cravo da Índia (Caryophylus a roma� 

t�cus, L )  ; 
1 4  - curcuma (Curcuma longa L ) ; 
1 5  - gengibre (Zinziber officinalis, Ros� 

coe) ; 
1 6  - louro (Laurus nobilis, L ) · ;  
1 7  macis (envoltório da  Myristica fra� 

grans, Maute) ; 
1 8  - maiorana (Anethum graveolens) ; 
1 9  - mangerona ( Origanum majorana, L) ; 
2 0  - mento (M.  viridis, M. rotundifolia 

M. piperita , L) ; 
2 1  - mostarda : 
negra (Brassiva nigra, Koen) ; 
parda (Brassiva juncea, Hocker) ; 
branca (S inapis Alba, L) ; e 
misturas. 
22 noz moscada (Myristica fragruns, Mau-

te) çiesprovida de envoltório ; 
2 3  - pimenta : 
negra (Piper nigrum, L) ; 
branca (mesmo fruto, porém, descorticado) ; 
vermelha ou pimenta de Caie na (Capsicum 

bacatum, L) ; 
malagueta (Capsicum pendulum, Velloso) : 
24 - pimentão (Paprika ) (Capsicum an� 

nuum, L ) ; 
2 5  - pimento ou pimenta da Jamáica ou 

pimenta inglêsa (Pime;J.ta officinal is, Lindi) ; 
2 6  salvia (Salvia officinali s, L) ; 
2 7  -- tomilho (Thymes vulgaris, L) ; 
2 8  - urucu (Bixa orellana) . 
Parágr.afo único - Além dêsses corantes e 

condimentos pode ser permitido o emprêgo de 
outros, desde que aprovados pela D.I .P.O.A., 

Art. 7 8 8  - E' proibido o uso ou emprêgo 
de substâncias químicas conservl.ldoras, nocivas 
à saúde do homem, nos produtos de 
animal . 

Art. 7 89 - Os nitratos e nitritos, de sódio 
e de potássio, usados na elaboração de produ:. 
tos d� origem animal não devem conter 
tais pesados, nem substâncias tóxicas ou 
permitidas neste Regulamento. 
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Aniversários de Felctianos : 
MARÇO :  
Dia 1 .0 - Teófilo de Almeida Costa -

Aluno da 2 .  a série do CIL ; 
Dia 1 6 - José Osório Ornar da . Fonseca 

_ Aluno da 2 .a série do CIL ; 
Dia 2 2  - Di. José Marcelino da Rosa 

Silva Neto - Ep.genheiro�agrônomo ; 

Dia 3 0  - Dr. José Vieira de Aguiar -
ad FELCT. 

Dia 3 - Eolo Albino de Souza - Dd. 
professor da FELCT ; 

Dia 4 - Antônio Rodrigues Lima Téc� 
nico em Lacticínios ; 

Dia 5 - Dr. José Assis Ribeiro - Médico 
veterinário ; 

Dia 10 - Rubens Messias Bellei - Aluno 
da 2.a série do CIL ; 

Dia 1 1  -- Francisco Roberto Meireles de 
Andrade - Técnico em Lacticínios ; 

Dia 1 6  - Alv.:ro Costa - Aluno da 2 .a 
.série do CIL ; 

Dia 2 5  Alcino Machado Paraguassú 
Aluno da 2 .a série do CIL ; 

Dia 2 6  - Euclides Rodrigues - Aluno da 
2.a série do CIL. 

No dia 1 8  de 
janeiro, alunos e 
funcionários da F .  
E .  L .  C.  T.  pres� 
taram significativa 
homenagem ao Dr. 
Sebastião  S e n a 
Ferreira de An
drade, por motivo 
de seu aniversário 
natal ício .  

Às 8 horas, na 
igreja de Santa Te� 

missa em ação de gráças. 
residência do homenagea� 

oferecido, pelo mesmo, um aperitivo, 
só aos professores da Escola, como a nu-

F E L C T I A N O  
RUA TEN. FREITAS, S/N 

CAIXA POSTAL, 183 
JUIZ DE FORA 

Minas Gerais - Brasil 

lJi1'etor: 
DR. V. FREITAS MASINI 

R edatoT-che f e :  
DR. HOBBES ALBUQUERQUE 

A S S I N A T U R A : 
1 ano (6 números) . .  

Cr$ 30,00 

Podem ser reproduzidos os arti- . 
gos exarados nesta Rp./vista, com 
ind1�cação da origem e do autor. 

Os artigos assinados são de responsa
bilidade de seus autores. 

merosos amigos que vieram felicitá-lo, entre 
outros o prefeito Olavo Costa, o vice�prefeito, 
Dr. Arlindo Lei te, deputado S ílvio de Abreu, 
vereador l'vlou rão Neto, etc . 

Às 1 3  horas a Escola ofereceu um almôço 
festivo aos presentes, tendo sido oferecida , na 
ocasião ,  uma lembrança ao aniversariante, pelos 
funcionários da FELCT. Diversos oradores 
fizeram uso da palavra . 

De noite, agradável reunião dansante, pro� 
longada até a 1 hora, encerrou o programa 
em homenagem ao Diretor da Escola de Lacti
c ínios " Cândido Tostes" . 

CURSOS QUE 
FUNCIONAM 

NA FELCT 
a) Curso de Indústrias Lacteas, para os 

que terminaram o ginásio, O cien
t ífico e o Agro� Técnico. 

b) Curso de Especialização, para agrô
nomos, químicos e veterinários ; 

c) Estágios. 
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MET ALÚRGI.CA BARRA DO PIRAí L TOA. 
= Rua João Batista s/� - Telefone 460 - Enderêço telegráfico : METALlTADA = 

B ARRA DO PIRAí - Estado do Rio 

FABRICA· D E : 

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

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

c) - Coadores (com tela e t ipo ame- . 
ricano )  ; 

d) - Cortadores para coalhá da ( tipo 
americano) ; 

c) ,-- Depósitos para creme e manteiga 
com tampa e sem tampa ) ; ,. 

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

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

h) - Baldes para leite ( reto simples ; 
com bíco e com gradu.:1ção ; com 
bico, bóia e graduado ; oval, para 
ordenha) . 

P A R A  A S  G R A N D E S I N D O S TR I AS 

- CO A L H O  EM PÓ -

Marca AZUL (forte) 
Marca VERM ELHO (extra fOl te) 

E USO CASEIR� 
Coalho em pasti lhas 

D (concentrado 

"K" (extra concentrado) · 

Ta mbém LíQU IDO 
em VIDROS de 850 C. C 

.e I A. F A B I O  B A S  
COMÉR CIO E INDÚSTRIA 

Rua Teófílo Otoni, 81 - RIO DE JANE 

Rua Florênclo de Abreu, 328 - SAO . PA 

Rua Tupinambás, 364 - BELO HORIZU 

Av. Júlio de Castilho, 30'- PORTO 
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" H A L A "  
o M E L H O R  C O A L H O E M  P Ó  

DE 

F A B R I C A Ç A O  D I N A M A R Q U Ê S A 
À vend a na  CIA. FABIO BA STOS, Comércio e Indústria 

e em todas as casas do ramo 

C I A. F A B I O B A S T O S 

RIO DE J A NEIRO - Rua Teófilo Otoni, 8 1  
SÃO P A  U!..O - Rua Florêncio de Abreu, 828 

BELO HO RIZONTE - Rua Tupinambás, 364 
PORTO ALEGRE - Rua Júlio de Castilho, 30 

elA. DIA S  CAR D O S  S. A. 
SECCÃO GRÁFICA 

G r a n d e  Est a b e l e c i m e n t o  
Gráfico - Dispõe de ótima 
e 'bem apare lhada oficina 
gráfica para a execução 
perfeita de todo e q ual-
quer trabalho concer
n e n t e  a o  r a m o . _ 
F á  b r i c a d e I i v r o s  

merciais, para coope-
vas d e  l a c t i c í n i o s. 

ivros em branco e i m -
1: nr'A�!:::"c:: para contabi l idade;  

elos oficiais em geral ,  
d i ç õ es de gra n d e  v u l to .  

3 4 2  

ixa 45 - Fon e  3505 

SECCÃO DE MÚSICA 

o f i c i n a especi a l izada para 
fa brico e reforma de instru

me ntos de m úsica - S or
t imento variado de m éto

dos e a c c ess ó r i o s . _  
Harmônicas de bôca e 

de fo le,  art igos de 1 .  a 
Acordeões nacionais 

e extrangeiros - Vio
lões - V io l i nos - Banjos 

- Clarin ete - Req u i nta -
Flauta - Flautim - Pistão 

- S axofone - Contrabaixo e 
outros intrumentos de m úsica 

J U I Z  D E  F O R A  

E s t a d o  d e  M i n a s 
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PR DUTOS FABRICADOS NA 
F.E.L.C.T. 

LABORA TÓRIO 

Solução Dornlc , solução de soda décimo normal , solução de fenolllaleina o 2 
solução décimo Rormal de nitrato de praIa , solução de nitrato de praIa , 

IUfão d� bicromalo de potássio a 5% , Cu/lura de P.roqueforl em pó, 1-.'''''''111''';'''; 

lo láclico selecionado l!qurdo, Coranle líquidO para queijos , Cu/lura de Yoghurl . 

qui'c/o), Grão de /(elfir, Fermento selecionado poro queIJo Sulsso .  

ÇJUEIJOS 
� padronlsado. 

TIPOS : Cavalo, Cobocó, Cheddar, Duplo Creme, Emmenloler, Goudo , Lunch , PraIa , 
Parmezão, Pasfeurizado , Prov% ne . Reno -Edam , Roque/orl, Swsso , 

Suisso . Requeijão Mineiro . Requeijão CrI% , Ricola . 

MANTEIGA Extra e de primeiro. 

CASE/NA 1 Por div(!rsos processos. 

!Ji!jg,ir os pedidos à 
Fabrico Escola de Lactic:ínios 
Ruo Tenente Frei/as � ... 

Juiz de Fora " 

Candido Tosles . 

ex. Postal 183. 

Minas Gerais . 

Estabelecimento Gráfico elA. DIAS CARDOSO S. A. _ Juiz de Fora (29250) arvoredoleite.orgdigitalizado por




