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DESDE A MAIS SIMPLES GRANJA 
AO MAIS COMPLETO ESTABELECIMENTO 

• Batedeira combinada SILKEDORG. 
Tipo DU. Várias capacidades. 

Apar ::Iho de placas Inoxidáveis 
ALFA·LAVAL. Pasteuriza e res· 
fria leite em ambiente fecha· 
do e a diversas temperaturas. 

Equipe sua indústria de lati

cinios com moderna maqui

naria, aumentando a sua pro

dução, e, consequentemente, 

a sua renda. Oferecemos�lhe 

tudo que é necessário à sua 

indústria, quer se trate de 

uma granja ou de uma indús

tria completa de laticínios. 

CIA. F 

Distribuidores: I 
10 aSTOS 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
15001 ·50 

C o m pre ssor a a mônel 

VILTER. Fabricado em ta· 

manhcs para produSão de 

5.000 a 300.<;00 calorias 

por hora . Fornec:mos tam

bem compressores a Freon 

e Metyla. o 

• Máquina automática para eu-\ (her e fechar garrafas, ALKA. 
Com cápsulas de alumínio. 

-� 
RuCl Th,ophlJo Otonl, 81 - RIO Df JANEIRO 
Rua Florenclo d. Abreu, 828 - SÃO PAULO 

'
Rua Tuplnambá., 364 - BELO HORiZ )NTE 
Av. Julio d. Ca.tllho., 30 - PORTO ALEGICE 

Rua Halfeld, 399 - JUIZ DE FORA 
Rua Dr. Muricí, 538 - CURITIBA 

FELCTIANO NOVEMBRO/DEZEMBRO 

De regresso dos 
visitou os Estados de Wisconsin, Oregorl, 
Caliiornia e Missouri, além de uma per
manência de mais de um mês em Washin
gton, chegou ao Brasil no dia 25 de Ont�l' 
bro o professor Hobbes' AlbuqLlerq;.w, da 

cadeira de Tecnologia Aplicada da Es'�o
la de Lacticínios "Cândido Tostes". 

Em julho do ano passado a Escola Lle 
Lacticínios "Cândido Tostes" foi contem
plada com uma Bôlsa de Estudos para que 
um dos seus professôres fôsse aos Estados 
Unidos observar a Indústria de Lacticí
nios, conversar e discutir com técnicos 
americanos a :cespeito de produção, benefi
ciamento e distribuição de Leite e seus 
Derivados. 

Designado pelo Diretor da FELCT, par
tiu para a América do Norte o prof. Hob
bes Albuquerque, a 22 d� abril deste ano, 
'clomol'ando-se, de início, um mês na Ca
pital Federa} , a civilizada e encantadora 
'lvasLington, onde fez um "l'eireshment" 
no seu ingLês e acompanhou a organiza
çã:) c�o sou programa de estudos, no De� 
p3rtamento de Agricultura. 

Teve oportunidade, igualmente, de vi
sitar alguns estabelecimentos de lacticí
ni03 que abastecem Washington, e de 
passar um dia em Beltsville, Maryland, 
séde do Centro de Pesquizas Agrícolas 
do Departamento de .l'\gricultura. 

Em BeltsvilJe tomou conhecimento dos 

trabéllhos feitos para diminuição cb ter.\}Jo 

de fabrico do -iueijo Chfddar e cruzamen
to do gqdo zebú (Red Shindi) com vacas 
Ól :::aça Jersey,) 

Dr:'b�ando Washington, viajou para Mól
dison, capital do Estado do Wisconsin e 
séde da "University of Wisconsin". No De
partamento de Lacticínios da Escola de 
Agricultura da Universidade foi organj
zado um pequeno programa de estudos e 
visitas. 

UnidQs 

Rumando para a costà do Oceano Pa
cíficc, esteve em Corvallis, Oregon, séde 
do '�OREGON STATE COLLEGE". No 
'Departamento de Lacticínios da' Escola 
de Agricultura daquela Instituição, fez um 
estágio proveitoso e, em companhia do 
instrutor de lacticínios, visitou a zona pro
�lutora de queijo Clll?ddar, (ulminando com 
a estada em Tillamook, onde existe a 
maiOI fábrica de queijo Cheddar nos Es
tado� Unidos. 

Prosseguindo a viagem em direção ac 
'sul, chegou a San Luis Obispo, onde está 
loc::,lizado o "CALIFORNIA STATE FO
L YTECHNIC COLLEGE", ond,e esteve se
diado por três mêses, e em cujo Departa-

memto c�e LJ.diclnio:; da Escola de Agricul
tura foi planej ada uma visi ta à indústria 
leiu:il'a da Ca1i:í.'ornia·, abrangendo as se. 
gU;lj1eS áreas: San Joaquin Valle\,. Sal: 
Fr2.11cisco e Oakland, Sacrarnento e 1):'lV1S, 
Los A!lgc'ks e arredores de San Ll�is 
( l::.�.ç)po. 

Por fim, em Columbla, séc1e da "U11i·vl-:I.'
sity of 1\1issouri"; durante um mês, FeL. 

programa foi. plancja�>, com o intuito de 
ofe:ecer-lhe uma visi�' ':itida da indúst1'i:i 
leit�ira l�p Estado do l\tlíssouri, com visitas 
a Kansas City, Springfield, além de 
quinze dias de estudos, conferências 0. 
Cl.ic;clissões em Columbia, com professôres 
do Departamento de Lacticínios e Técni

cos de outros Departamentos. 
Deixando os Estados Uliidos e ainda, co

mo parte do progTa'::n traC'i..tdo no Departa
mento de Agricultura, daquele país, vi
�;it·):l Managua, capital da República da 

. (Conclui à pág. 27)-
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Obser·voçõessôbre O pre-aquecilnento do leite 

Suo influência sôbre o teor bocteriano em gerolecoliformes 

Dr. Cícero Ferraz Lopes 

Ao Departamento da Produção Animal 
da Secretaria da Agricultura de São Pau
lo cabe a inspeção do leite em todo o ter
ritório" estadual. Até junho de �. 951, a 
i.lJ.speção era orientada por legislação esta
dual própria . Contudo, como advent.o do 
Decreto Federal, 29.651, de 8 de junho 
de 1951, que aprova o Regulame:..lto da 
Inspeção Industrial e Sanitáría de Produ
tos de Origem Animal, a mesma passou 
a ser regida por êste Regulamento de âm
bito Nacional, e posteriormente por eutro, 
modificado pelo Decreto n.o 30,!}91, de 
29-III-52. 

Desde o primeiro Decreto Federal sur
giu a inovação da possibilidade de ser apli
cada mais uma operação para o bene.
ficiamento do leitv qu�l seja. a do pré
�quecimento, objeti�ando o seu transpor
te, até sofrer a pasteurização final. 

Constituia, então, o pré-aquecimento, 
uma operação de f':S.I:t8d()�.; e .�()n�('!lJ :'lf:: �) 

cias inteiramente desconhecidúc.: para nós. 
Por isso, fomos indicados para � (·alizar 
estudos e experiências com o fim de esta
belecer o melhor modo da 3'.m pcssível 
aplicação sistematizada, para obter lesul
tados compatíveis com a sua finalldade, 
dentro das normas estabelecida::;. 

Ora, o atual regulamento, na parte refe
rente ao pré-aquecimento - que é proibi
do para os leites dos tipos "A" e "B" -
estabelece para o tipo "C": 

"Art. 510. - Os diversos tipos de leite 
devem satisfazer às seguintes condições: 

c) o leite tipo "C", padronizado, deve 
satisfazer .as seguintes condições: 

§ 9.° Antes da remessa do leite da� zonas 
de produção para as usinas de benefi

ciamento ou entrepostos-usina. per
mite-se operações preliminai'es de 
pré-aquecimento e de congelação par_o 

Dr. Ocilio de Andrade Ferraz 

cial, a juizo da D. 1. P. O. A.,' aten
didas as determinações do presente 
regulamento. ('. 

Art .. 516 - Entende-se por pré-aque
cimento a aplicação do calor ao leite, em 
aparelhagem própria, com a finalidé:de de 
reduzir sua carga microbiana, sem altera
Ç&O das características próprias de leite 
crú. 

§ 1.0 Considera-se aparelhagem !)rópria, 
aquela provida de disposWvr; de con
trôle áutomático de temperatura, de 
tempo e volume do leite .. dE' modo 
que o produto tratado ,.:;atisH.ça as 
exigências dêste Regulam�nt'). 

§ 2.°0 leite pré-aquecido deve ser refrige
rado imed"iatamente após o c.queci
mento. 

§ 3.0 O leite pré-aquecido deve dar as rea
ções enzimáticas do leite crú, poden
do dêsse modo ser destinad0 à pas
teurização, para serem obtidos os ti
pos "C", "magro" e "desnatado" ou 
ser destinado à industrialização". 

Art. 923 - O atual equipamento de 
pa5teurização de usinas de benefki,1mento 
de leite localizadas no interior (lo país, 
a �ritério da D. I. P. O. A. pode ser aceito 
como pré-aquecedor, desde que fl' cione 
com eficiência e esteja provido ·i = dispo
sitivo de registro da temperatura r." pré
aquecimento." 

Assim, os principais objetivos ;1 obter
se com o pré-aquecimento, seriam a re
dução da carga bacteriana conservando as 
características do leite cru, com as �p.ações 
enzimáticas que lhe são específic3.s. 

Indiretamente, a obtenção de�ai� resul
tados viria beneficiar o produto, desde 
que, as condições de produção e tré.nspor
te ainda perduram deficientes. 82 bemos 
que a prática de ordenha e manir. vIação 

.do Je;ite 1,Ii)elo D:GSSO .momem .':lo. ·campo, 
:canstituem:mm lCOD,jumO denperaçÕES reali
zad.:lB, rem "iudedemn 'moo.0 ,;a. favrmecer 
ll.l.lina .intensa poiuição. ,Portan1n,(I esde o 

:mn:cin, le ..ieitejá smlfre.e ,:adquire furtes car
gas bacterianas,asquais ;sá-o :o.'Ponto de 
partida .para -o desenvolvimento mICl'obia
no,.dadas as condições desfavorá ds .de 
conservação e transporte. E essa e:Fagera
da carga' bacteriana, pelo metabolLmo de 
germes, pri-ncipalm-en.te . dos protp1\Jlítieos 
e eolH:0Dln:es, é q uecorif-ere'aolei te <ogôsto 
e '. Q odGrdesagr.adáveis.ptóprios rlt. . um 

mau p!l0duto. 
'Dêsse modo,opré-aquecimento deveria 

ser uma ,operação 'Com o caráter de bene
fiéiamento e n:ão um recurso de co.,serva
ção de leites ruins. 

1ST esse sentido, -as mais i:ndica�as provas 
a:que ueverlasubmeter-se 'O leite ·experi

. mem-almente, seriam a conta,gem eompara
tiva do teor 'bacteriano global e pesquisa 

d'e .co1J.iformes,dentre as 'bacteriológicas, e 
as de peroxidase eTosfatasedentre.as enzi
máticas, 'sôbreamostrasde leite cru, " do 
mesmo após o pré-aquecimento. De-mais, 
.essaspr,ovas .sãoparte integrant,= ·daouelas 
iLe elOOclillÇã0 ,obrigatória pelo Regu1amer.í.o. 

Porém, sendo 'o pré-aquecimento uma 
operação nova dentro das earae+e,:,ígticas 
e;j;a;beiLecidas pelo Regulamento e da qual 
tinhamos 'Completo rlescGnhecimento e 
inexperiência da :sua execução e .:rp-sulta
dps, procurámos nos valer de possível li
teratura existente sôbre o ,assunto, para 
nos .orientarmos 'no sentido de r�tnizar 
um programa a seguirA de modo a i.1'opOr
cionar 'maior segurança no desenvolvi
mento dos nossos trabalhos. Assi m, com
pulsamos literaturas e eódigos' donais 
p estrangeiros, -prinCipalmente a norte
americana e inglesa'"6 nada encontramos 
divulgado ou previsto. Não temos' conhe
cimento de .que ha,ja em algum país per
missão para ó pré-aquecimento :lu leite. 
A'0 ·ccmtrárro'disso, 'r-eferindo-se no aquedmen'to do 'leite, no:Qódigo Sanitário da 
'C!i'c1laGle de Nov:aY'GTk :consta que, "'o leite 
.00 -creme1lÚ.ão 56I'âG pas,teurizados segun
da vez .... '" 'Na lnglaterra neste porito, o 
R€g;lillamento.é 'mais ·e::x:p1icito, 'Ü:lI'denan-
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do: "O leite não será aquec�do mais do que 
uma vez e não deverá de outro modo ser 
tratado pelo calor". 

Sendo assim, por iniciativa prnpria, ti
vemos que formular um prograni.a expe
rimental compatível cem as cirCl;'lstâL·C,t!.·, 
atinentes aos métodos de trabalho, omuns 
aos postos de recebimento dI) leite no jn
±erior., ao tr.ansporte,àsusina3 de' Capital, 
e às .rrossas possibilidades n-:-aterial e 
técnica. 

Experiências e resultados 
:Inicialmente estabeleceu...;se que as ex

periêpcias seriam conduzida\ em Postos 
de recebimento de leite no mterior) de 
plropriedade <;le uma emprêsa re2ronsável 
por grande parte do tot81 do leite ti po 
"C" consumido em São Paulo, e que se 
mostrou interessada pelo assunto . 

A operação seria processada em apare':' 
lhos comuns de pasteurização rápida em 
camada laminar, dos mais moderItu['. dos 
quais retirar-se-iam as câmar3.s de retar
damento ou retenção, que têm no "ocesso 
C!e pãSteurização propriamente ('ito, a 
função de manter o leite na temperatura 
adequada durante o tempo neccssádo, isto 
é, 20 segundos. 

Contudo, achamos ser mais convenien
te procedermos primeiramente a uma série 
de provas sôbre amostras de leite do in
ter20r, sem ter sofrido aquecimento algum 
e colhidas em São Paulo, e sôbre amostras 
do mesmo leite após a pasteurização co
mum. Isso, para nos assegura:rrr'�" das 
condições de cheg'lda em Sã0 Paulo dos 
leites crus de determinadas proceclf.:ncias 
e dos seus respectivos comportamentos 
após a p'�steurização. 

No decorrer dos nossos trabaJhos, :-:ôbre 
todos os tipos de amostras, indistintamen
te, fossem de .leite cru, pré· (!'Iecido, ou 
pasteurizado, realizamos análisp.3 compre
endendo as seguintes provas: 

1 - temperatura; 
2' - acidez; 
3 -- peroxidase; 

. -4 -amil�se· , 
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5 - fosfatase; 
6 - contagem de colônias de' germes 

(gelose-padrão); , 
7 - tipo de germes predominantes: 
8 - pesquisa de coliformes; 
9 - termófilos; 
10 - termodúricos. 
Tôdas essas provas foram realizadas 

pelos métodos comuns, e mais indicados,; 
Os Postos de recebimento de leite no 

interior escolhidos para enviarem o pro
duto para São Paulo para ser submetido 
às experiências, foram os de Caçapàva 
e São José dos Campos, nos quais estão 
instalados' aparelhos de placas, modernos, 
de marca e eficiência comprovadas. Aí, 
nesses Postos, conforme Ó, estabelecido 
em Regulamento, o leite remetido pelos 
produtores dava entrada até às 12 horas; 
filtrado, resfriado (5° C) e acondicionado 
em latões era embarcado em estrarla de 
ferro. O horário de chegada em São Paulo 
só nos permitia a colheita das amostras 
cêrca das 8 horas da manhã do dia seguin
te. Colhidas as amostras de leite cru das 
respectivas origens, separadamente do tan
que de recepção da plataforma da Usina, 
era o mesmo submetido à pasteurização 
rápida em camada laminar, também se
paradamente. Então procedia-se a colheita 
de novas amostras, na torneira instalada 
logo após a secção de refrigeração do apa
relho. Imediatamente transportavam-se às 
mesmas para o laboratório do D. P. A. on
de eram submetidas às provas diària
mente. 

Os resultados dessas provas são apre
sentados em conjunto no Quadro I que, 
passaremos a analisar ligeiramente . 

Leife cru 

O leite cru refrigerado a 5° C no in
terior, chegava cOm uma temperatura de 
cêrca de 12-14° C e com uma acidez nor
mal entre 16 e , 18° ' D. Quanto. ao compor
tamento bacteriológico, nada de particular 
poderá ser notado, pois reyelou-se mais ou 
menos idêntico aos demais de outras pro
cedências. 

A contagem total de colônias de ger
mes mostrou que os leites de Caçapava 

e de São José dos Campos" tinham uma 
certa correlação entre, ume 'outro. Obser-:
vamos ambas as procedêncIas, verificamos 
que: a 'menor ,contagem foi de 5 milhões 
e a maior de 38 milhões d� colônias' por 
nil com a média 'de 14.736.000., 

A flora acidificante foi 'constatada' ser o 
tipo de germes predominantes neste teit't� 
cru. 

Quanto aos" coliformes, infalivelmente 
mostraram-se 'presentes em tôdas as amos� 
iras de ambas' as procedências até em di
luição de 111.000.000 de ml, observando- , 
três casos, (amostra:, 7, 9 e 11! tôrlas d� lei
tE: de Caçap�va), nos qu�is foram asslna
ladas as presenças dêles 'em diluiç�o. até 
1110.000.000 de ml. ' 

Com referência aos termófilos e te:t;'mo
dúricos, nada há a assinalar ,de pa,rticular; 
os resultadoos obtidos foram de uma quan
tidade normal, levando-se e;r. conta s�r 
um leite cru qlle sofreu divers2.s manipu
lações, com muitas horas de transporte e, 
portanto, com um desenvolvimento ,ml
crobiano bastante eleva,do. 

As enzimas Dcrox�jasf!. fosfatase e am:i
lase, resultar�� normais em tôdas as 
amostras com as característica" definida
mente de leite cru. 

Aí ,estão em linhas gerais, as condÍções 
de chegada de leite cru, daquelas pro
cedên,cias, em São Paulo. 

Aliás, em análises anteriores e posterlo
res a estas; sôbre amostras de leiteeru erp., 
geral, as quais são sempre reaH'zada� ro
tinéir�mente pelo D. P:A. em 'São Paulo, 
os resultados obtidos não !ogf1m � ê�se 
aspéto, com pequenas varfH�Ões sô�'� 
ponto de vista bacterIológico c,m, vi�t�o� 
das diferentes condições' da. época do" �;t?-(), 
transport�, etc. 

Leite' ' pasfeurizad� , " , 
Essas mesmaS part�da!L de", ]e�te' ' cru, 

após a' pasteudzaçãQ, "nq.- US:,1j.Çl central, 
em São Paulo, e:ma,par�lhQs 'd,e 'plaças 
(camada laminar), à temp'�ratuJla.de,.7J)P .0, 
mostraram-se ,com-:t;'azoávelreciução do 
número total de germes �,dos co1iformes� 
como podemos ver: 
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LEITE CRU Após l?asteurização, 
colônias de coIiiQ'rmes 

germes / mI. 
CoÍô'nias de coliforr..,es de 
germes'ml. presente ate 

5.800.001� 
5;300.000 

16.000.000 
8.000.000 

16.000.000 
5.0ÓO.OOO 

19:000.000 
20.000;000 
10.000.000 
20.000.000 
38.000.00r. 

46.000 
,50·�PQ , 
26.!)í;Ü 

1/1 milhão 
1/1 milhão' 
1/1 milhão 
1/1· mi1!lão 
1/1 milhão 
1/1 milhão 

'1/10 milh6es 
1/1 milhão 
1/10 milh0es 
1/1 m1l'.ão 
1/10 milh,-IE';': , 

positiv,) em 1 
positivo em 1 

negati"\!o em 1 , negativo eln 1 

ml. 
m�. 
ml. 
ml. '22.00U 

3 7.00[' 
90.000 
65.00U 

ne'gativo em 1 ml. 

,40.000 
26.00fJ 
45.000 

145.0011 

negaH�'Q 
negativo 
positivo 

negativr. 
negativo 
negativ'.) 

em 
em 
em 
em 
em 
em 

1 ml. 
1 ml. 
1 ml. 
1 ml 
1 ml. 
1 ml. 

, Geralmente, após a pasteurização) n,ão 
se evidenciavam mais coliformes mesmo 
'em 1m1., isto'é,'inoculação de leite puro, 
notando-se, f6davüi, que as' amostras 'ns. 

'la, '2a, e 8a, do Quadro 1; den:onstraram 
sua presença'; Porém, isso explica-se pela 
deficiência :de recursqs:; de esteblização 
c1�. torn�ira de Gqlheita. de amostras, tan-

. to que, providenciandõ-:?e mei�or processo 
'1).8. 'sua esterilização, foÍ', :sanad� essa" fa,14a, e não ma,is 'tivemosóph�·tunidade de 
constatar a' presença, de"coliforme$ 'lo"go 
após a pasteurizaçã(f em 'qua:squer par
tidas de leite,durantei todõ ntranscorrer 
dos trabalhos. 
"Quant� 'aos 'termôli1os;houve"em ger�l, 

· .. um ligeiro áumento 'após a: pasteurização 
o, que não é de estranhar,' tratando-se de :léite, que sofr'eu a,ação do ca1ór, 'ao passo 
que, os termodúricos, sofriam,ao cOntrá
rio, uma diminuição. 

A fosfatase também revelou sempre, 
pelos resultados obtidos, que o processo de 
pasteurização foi bem conduzido . 

Constatou-se que a peroxidase, como 
,era de se prever, bem ,comI) a amilase, 
não foram destruidas em tôda:: , as amos
tras. Constituen'l' provas de re}ativo valor 
� de interpretação diversa atu . .umente, com 
os modernos processos de pa�teuri?;ação, 
IstO é, pelos (;.:nlco::; permitidos pela le, 
gislação, pelos quais não se OBstroem de 
modo sensível; nelas obserVé<m,-se aitera
ções a partir de 77° C, durar.1tc 30 segun
dos, variando com maiore� ou menores 
temperaturas e tempo, em combinação. 

A enzima fosfatase é a únir.;; que pode 
e deve ser pesquisada eficientemente, com 
objetivo mais rigoroso na veI1ficação de 
alterações inínimas no leite, desde que, 
ela é das mais sensíveis ao :-iqliecimén1;G, 

Após a realização desta primeira fase 
de nossos trabalhos, demos inicio à se:
gunda fase; que consistiu da parte mais 
objetiva, isto é, das provas sôbre amostras, 
nas quais estão envolvidas as d.o leite que 
sofreu o préaquecimento no:; Postos do 
interior, e que foram 'enviadas para a Ca
pital nas mesmas condições e conjunta
mente cem �arla p;núda inteiramente crua. 
Isso nos permitiu fazer um cotejo entre 
ambas as partidas de leite das mesmas ori
gens, e nas mesmas condições de transpor
te, apenas que, uma era de leite comple
tamente cru e outra com o aquecimento 

, recomendado '. 
Assim, passamos a operar com o léite 

subJ;l1etido ao aquecimento t,révio nos 
Po�tos de São José dos Campo� e Caça
pa va já' citados. 

Para isso, foi determinada, a insta lação 
das' secções de pré-aquecimen�o do leite 
nos' respectivos aparelhos que até então 
vinham funcionando apenas como :fütro� 
rcfrjgeradores. SuTIl o fim de �elhor con
trolar e dar instruções aos opl"radores 'lo� 
cais, pessoalmente, estivemos presentes no 
dia da realização do pré-aquel.izllento das 
primeiras' partidas de leite em ambas as 
cidades. 

Constatando-se que os aparelhos de São 
José dos Campos e de Caçapava tinham 
rendimento de 7.800 e 10.000 litros de lei-
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te por hora, respectivamente, e que, por 
cálculos realizados, isso correspondia, aos 
respectivos períodos de tempo de passa
gem na Secção de aquecimento de cêrca 
de 1,2 3' e 0,96 segundos (pràticament.e 1 

S. José c1o� Campos 
Caçapava 

Capacidade 
pm..' hora 

7. 800 litros 
10.000 litros 

Dado o ensejo, nesse dia for.am transpor· 
tadas para São Paulo após, amostras co
lhidas no próprio local do pré-aquecimen
tú, e realizadas as provas no �esmo dia. 
Essas amostras erám constitllidas de par
tidas de leite cru e das mesmas após o 
pré-aquecimento recomend�do nas duas 
cidades (ns. 1, la, 2 e 2 a  do Quadro II). 
Dessas mesmas partidas de leite, devida
mente identificadas, acondicionadas ('m 
latões e remetidas para São Paulo ntilizan·· 
do o meio d� transporte com'Jm por estra
da de ferro, foram aqui novamente colhi
das amostras a sua chegada. isto é, no 
dia imediato e' também submetidas a 
análises. 

Desde então, até o término dos traba
lhos, somente colheram-se amostras à 
chegada em São Paulo nos· (lias subse
quentes. 

Desta parte experimental, envolvendo o 
pré-aqueci'TIento do leite nos Postos do in
terior para ser pasteurizado ('m São Fau
lo, apresentamos o Quadro lI. onde estão 
especificados os reshltados alcançados � 
que passamos a relatar . 

Para maior clareza, ao o 'Sservarmos o 
Quadro lI, assinalamos que as amostras 
de ns. 1 e la colhidas em Gaçapava, cor
respondem às amostras de ns . 1 b e las·, 
respectivamente, das mesm:lS origem e esc.. 
pécie, porém, colhidas· em São Paul"''. A 
de n.O 2 a, colhida em São Jo�é dos Cam
pos, corresponde à de n.o 2 aa, do ll'wsmo 
modo colhida em São Paulo. 

Pelas análises das amostras dêsse pri
meiro dia colhidas no interior e depois, 'ua 

5egundo)" determinou-se que a temperatura 
de aquecimento em São José d(J� Campos 
fosse de 73° C., �·em Ca�apava de 75° C, 
seguidas de imediato resfriamento a 5° C. 

Resumindo temos: 

Secção de aquecimen� 
T"mp,� de Tempei·: . Refrig;eraç. 
pas.c;agan 

1.2 3 segundos: 
0,9f3 segundos' 

5.0" C 
so"e 

chegada em São Paulo, mais mna, vez fi!'
cou positivado que' o leit.e cru. tem :re]fa:t�,;. 
vamentet unL número de germes bastante 
menor que o' mesmo após ser t:rnnspoxta:
do demoradamente por estrada:. de: fel"l�o 
nas condições ordinárias, e aqui chegado 
no dia seguihte. Idêntica vr-rifreação foi 
observada para o leite pré-&(lUeddo. 

,Assim, 
o leite cr:u de Caçapava. (amostra 

n.o. 1) colhido no. local, con'" 3..0oo.oeo de 
colôniaB. €'- colifoFmes presentp.� até. � . . . . . 
111.0'00.000 :ml., após a che��Bda; em bão 
Paulo (amostra' n.o 1b) eviJE'l'l.ciou .... 
23.000.0.00 de, colônias e coliformes presen
tes também até. 111.000.000 lu 1. () m?�mo 
leite, p0rém, pFé,-aquec1do, ('nia amtI'f,tra 
foi colhida no local (amostra n.o la) te
ve o número de colônias reduzidO' para 
100.000. p.or ml" com coliformes au",';:ntes 

em 11,1.00.0 mL Contudo"r.c; seu destino 
(S., Paulo,) re.velou ÜLOOo, .. Ooa d� co1€lnias' 
p.or mJ.� eom co1Í:ÊoFmes piE"êsE:'-Bites. até . r .. . 
11100.0'0(;)· ml .(amos:tr:a n.o 1::J:a1 

Dos leites" colhidoS" em S50' Sosé dos 
Campos, o cru (amostra n.O' 2')' �eve]'or�, . . . 
2.900.000 colônias, por' mI�. após o pró'''' 
aquecimento (amostra. n.ó 2'a) ficou redu
zido á 96.000 colônias: por ra1 E!: c.olifo;:mes 
até 1110,.000. mL Êsse mec:;m'O leite.' pIé
aquecido, à chegada em São: Ea:-ma. (amos;
tra n.O 2 aa) passou a: ter 6 ... 71)0 O(j.CP éolô!r!ilas 
por: rol e c.oliformes até 11:100:J)00t m!:,. A 
amostra de leite· cru d:esta.. prr:>c.edênci:a:: fui 
pFejudicada" imp.oSflibHitando' sua. co�lil'E!ifia 
em São: Paulo .. 
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, Em resumo observamos: 

(Cru colhido em Caçapava) U) 
(Cru colhido em São Pal,llo (lb, 
(Pré-aquecido colho em Caç:lpava (la) 
(Pré-aquecido colho em são Paulo (laé'.: 
(Cru colhido em"S. José Càmpos �2' 

' (Pré-quec. colho S. J. Campos (25..1 
Pré-aquec. colho em São Paulo (2 aa) 

Leite pré-aquecido, 

Quanto aos resultados gerais obtidos sô
bre o leite pré-aquecido propriamente di
to, temos a comentar o seguinte: , 

Temperatura: Sôbre a ter..;eratura, é 
óbvio que, seja qual for o tratamento a 
que se submeta o produto, não l;averã in-

,fluência, desde que isso depende dos cui
dados da sua manutenção. Em todo caso. 
temos a, observar que' a temperatura de 
chegada dos leites em ge"al Dé: plataforma 
da Usina após o transporte, dtl.:'ante o pe
ríodo de experiências variou de 1 f a 15° C. 
Tendo sido resfriado no máximo a 5° G 
como é obrigatório no intf'rjoI', verifica· 
se que" durante o transporte há perda de 
razoável taxa de frio para vtingir um 
grau de temperatura, na qual Q desenvol
vimento de germes já se procec:sa com cer
ta facilidade. 

Acidez. Nota-se que a variação da aci
dez entre o leite cru· e o pré-aquecido 
não se verificou de u'a mane1!.'a ponderá
vel. Algumas vêzes; contato{l-se uma di
ferença mais significativa de cêrca de· 2 
a três, graus Dornic para menos no pré
aquecido; e isso, sempre nos procedentes 
de Caç�pava, onde o processo era realiza-

e do em maior temperatura �7f.° C) po
rém, com menor· tempo de passagem no 
aquecimento (0,96 segundo). E' bem ver
dade que a. carga bacteriana· responsável 
pela acidez de fermentação .:10 leite, em 
Caçapava era superior a de São José dos 
Campos, como veremos maH,' adiante. O 
cru daquela procedência at:ngindo um 
máior grau de-acidez, é nltpral, que em 
consequência de redução do número dc"! 
germes pelo pré-aquecimento,' êste acu�e 

COIÔlllBS de 
germes !mI. 

3.000.000 
23.000.000 

100.00G 
llJ.UOO . OOO 

?900.000 
96.000 

7 00. 000· 

CoHtc.,nnêS 

Até 111.000.000 ml. 
Até 111. 000.000 ml. 
Aus. em 1!1.000 000 '111. 
Até 1 \ 100.000 ml 
Até 1 1.000 000 ml. 
Até 11 100.000 ml 
Até 11 100,000 ml 

maior diferença de acidez na comparação 
entre os dois produtos diferente.mente tra
tados, ,embora da mesma procedência. Em 
geral, porém,. o que se verifica é '-una 
pequena diferença de cêrca de 0,5° Dórnic 
para menos, no pré-aquecido. 

Pel'oxidase. Esta é uma prova que, como 
já foi assinalado, não permite revelar pon
deráveis alterações no leite, desde que êste 
não tenha sido aquecido a maiores tem
peraturas do que as prescritas para os 
t:pos de pasteurização previstos pelo Re· 
gulamento. 'Assim sendo, ela se mostre 'l 
positiva em tôdas as amostras, fossem de 
lelt.e cÍ'u, pré-aquecido ou pasteurizado, 
com igual inten�idade . Contudo conside
rando-se a hipótese da possibilidade de 
um super aquecimento, isto é, de um pré
aquecimento a temperaturas mais altas do 
que as recomendadas, poderão surgir ca
sos de a prova de peroxidase revelar-se 
irregular, seja pela sua negatividade abso
luta ou pela sua fraca intensidade. Isto 
no entanto, é de mais fácil ou fréquente 
constatação, só quando um, produto já foi 
pasteurizado após ter sofrido um pré 
aquecimento exagerado que o "sensibilí= 
zou" ou destruiu parte da enzima peroxi
dase o que será agravado pela pasteudza
ção, mesmo que esta seja perfeitamen
te reguIar. 

Amilase. A amilase constitui uma p;ro
va antiquada, e podemos mesmo afirmar 
superada, que perdeu muito do seu valor 
atualmente, com o advento dos modernos

' 
proce$sos de pasteurização e, principal
mente, quando hoje se possui o recuItSo 
da fosfatase. 

Apesar disso" �oi realizalia ,por ,diversos 
processos, porém, não nos foi permÚido 
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tirar maiores conclusões dela . Isso por
que, as temperaturas de pré-aquecimento, 
mesmo a da pasteurização, não modificam 
de um modo ponderável a amilase presen
te no leite. Por outro lado, os métodos de 
pesquisas conhecidos, não são .suficiente

mente sensíveis, produzindo resultados 

irregulares. TodavIa, de 'um modo ge1:al, 

podemos 'acrescentar que a amilase sem

pre esteve presente nas diversas amostras 
examinadas. ' 

Fosfaiase. A excelência desta prova, per
mitindo-nos verificar alterações mínimas 
quanto à destruição da enzima frente à 
ação do calor, nos conduz a afirmar que 
ela constitui o "test-chave" no çontrôle 
do pré-aquecimento do leite. Ao contrá
rio do critério adotado no contrôle da pas _ 

teurização, pelo qual se observa se a fosfa
tase foi destruida até um certo gráu, no 
contrôle do pré-aquecimento, com outro 
objetivo que vtse não haver modificações 
bio-químicas dos componentes do leite por 
mínimas que sejam, deve-f.e verificar sua 
presença, com tôd� ou quase tôda intensi
dade, como se fosse leite cru. 

Assim, foi observado durante êste tra

balho, que o leite pré-aquecido nas tempe

raturas determinadas não diferia do leite 

cru da mesma origem, q1lanto a presença 

qa fosfatase. Sendo uma prova colorimé

trica, porém, de extrem� sensibilidade, ra

ras vêzes tivemos oportunidade de observar 

diferença mínima entre um e outro, até 

um grau permitido pela nossa acuidade 

visual. Observa-se no Quadro II que, em 

um ou outro caso a prova de fosfatase re

velou menor valor que o leite cru. porém, 

sendo isso uma exceção, pode-se levar 

em conta de casos acidentais de opera-

ções menos perfeitas. ' 

As provas de fosfatase foram realizadas 

Delo método lento de Kay e Graham e 

observados pelo tintómetro de Lovibond, 

que perm,te uma leitura máxima de 30 

unidades (Us Lovibond). Êste máxÜno 
" . 

cortesponde ao do leIte Ct'Ll normal. Leites 

pasteurizados adeQua .. !a·"jente por qU;:lis

quer dos processo:, re1:rnitidos' '(lento ou 

rápido em camada la.minar) têm o seu teor 

de fosfatase destruido até um certo grau 

e não deve}ll prodm-ir mais do que 2,3 

Uso Lovibond. Pois, nos leites ,préaqueci
d:.>s, obtivemos em quasl a totalidade de 

amostras,resultados iguais ou superiores a 

30 Us Lovibond, o que pràticamente, é 

idÊ'ritko aos do leite cru. Isso tem um 

si["nificado,muito importante, porque é um 

índice de gue o pt'é-aquecimnto nos mol

de!: como foi procedido, não afetando a 

ser:sível enzima fosfatase frente ao calor 

ele um modo perceptível, também, é me-
, , 

rlO� possível afetar outras enzimas menos 

t;:,!rmolabeis. Portanto, vem concordar com 

LC: exigências' regulamentares de que "o 

leite pré-aquecido deve dar as reações en

zimáticas do leite cru e "sem alteração das 

características ,próprias do .leite, (�ru" . 

Vejamos as consequências do pré-aque

Clll1p.nto do leite e o seu comportamento 

sob o ponto de vista bacterioiógico
A• O 

objetivo principal seria a redução do teor 

�)acteriano total e em particular: dos co

li10rmes. 

Teor Bacieriano. Podemos afirmar, que 

o teor bacteriano do leite que sofreu o 

pr�-aquecimento, em relação ao primitivo 

nu da mesma origem, revelou-se bastante 

inferior, nas condições comuns de trans

i_orte conjunto e ele chegada à usina lo�al. 

, ,Ilustrando, apresentamos os seguintes 

rc sultÇl.dos, comparativo;; em riúmero de 

germes entre o ,leite cru e o pré-aquecido 

aa mesm� partida de ambas as localidades. 
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cru 

3 . 000 . 000 
4 . 250�000 
1.800.000 

18 . 500 . 000 
33 . 000 . 000 

7;500 . ÓOO 
'12.'000 . 000 ' 
20' . 000 . 000 
25 . 000 . 000 
20 . 000 . 000 

CAÇAP.AVA 

Pré-aquecido % de 
75° C 0.96 Reduçã ,o 

segundo 

100 . 000 
400 . 000 
600 . 000 

'1 . 000, . 000 
3 . 000 . 000 
3 . 500 . 000 
1 . 400 . 000 . 
4 . 500 . 000 
2 . 000 . 000 
4 . 000 . 000 

96,7 
90,6 
66)7 
/94,6 
91,0 
53,4 
?8,4 
77,5 
a ü 
80,0 

85,0% 
(média) 

Deduz-se dos .dados acima que no leite 
de Gaçapava houve .uma redução de cêr
c� de 85, % ,  e no de São José dos Campos 
cerca de 93,6 % .  

' 

Nota-se que em geral o leite cru de 
C�çapa.va indicava. maior contaminação 
mlCroblana e apresentava menor porcenta
g�m de redução dos germes pelo pré-aque
CImento do. que o de São José dos Campos. 
Sendo aqUl o pré-aquecimento realizado 
em um período de tempo um pouco mais 
longo, embora a uma temperatura 2° C 
abaixo do realizado em Caçapava, isto 
nos faz supor que, neste processo em ca
mada lamiar, o aquecimento mais demo
rado é m�i$ eficiente do que uma tempe
ratura maIS alta, apesar de isso correspon
�el a uma diferença mínima. Cremos que 
este fator exerça mais influência nos re
sultados da redução bacteriana do que a 
temperatura mais elevada, porém, não 
exageradamente, como aconteceu. 

�s leites pré-aquecidos após a pasteuri
zaçao, quanto ao número de germes, não 

CAÇAPAVA 
Cru Pré-aquecido a 

75° C. - 0,96 segs. ' 
1/1, . �00 . 000 -+ -- 1/1 . 000 . 000 + +-1/1 . 000 . �00 + + - 1/1 . 000 . 000+ +
}/ 100',000 + - -:- 1/1 . ,000:000 + +-

S JOSÉ DOS CAMPOS 

cru 

�.900 . 000 
5 . 000 . 000 
4 . 000 . 000 
9 . 200 . 000 
0 . 00(1.000 

17 . 000 . 000 
19 . 000 . 000 
15 . 000 . 000 

Pré -a,quecido % de 

73° C _ 1.23 Redução 
segundo 

96 . 000 
260 . 000 
260 . 000 

1 . 100 . 000 
1 . 500 . 000 
1 . 100 . 000 

870 . 000 
550 . 000 

66,7 
94,0 
87,5 

97,8 
75,0 
'96,8 
95,5 
92,7 

93,6% 
(média) 

revelaran: ponderáveis diferenças em 
comparp'çao coI1). os crus. Seu comporta
mento, neste caso, foi idêntico aos leites 
cqmuns sem pré aquecimento . Isso deve
se .le;v�r em conta da eficiência do ma
qUlx;ar�o �e pasteurização, que na realiqa
de e teclllcamente das mais perfeitas, de 
mod? a pr9duzir resultados bacteriológi
C?S 19ualmente bons para ambas as espé
CIes de leite. 

Tipo de Germes Predominantes. Invaria
velm�nte em tôdas as espécies de leite 
exammad�s, a predominâne:ia do tipo de 
g�rmes fOI de

. 
qcidificantes. O pré-aque

CImento d,O lel�e no intel'ior, não alterou 
a flora rmcrob�ana aciclificartc, o mesmo 
aco�tecendo, amda quando submetido a 
r:aIs uma operação que foi a pasteuriza
çao. 

Coliformes. Vejamos em destaque a cor
resp�ndência existente entre o leit� cru e 
o pl'e a 'd d - C]J.leCl o as mesmas origens e das 
mesmas partidas, após a chegada em São :'a�lo, com �ef�r�ncia aos coliformes po
"lÜVOS nas chlUlçoes máximas verificadas. 

S. JOSÉ DOS CAM;POS 

Cru Pré-aquecido a 
75° C. - 1,23. segs. 

1/1 . 000 . 000 + + - 1/1 . 000: 000 + 
1/1 . 000 . 000 + + - 1/1 . 000 . 000 '_ 

,
1/1.000 . 000 + + - , I 
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1/ 100.0001 +!+ + 1/1.000.000 + -:--1/1.000.000 + -- 1/1.000.000 +--
1/1.000.000 + + _ 1/1.000.000 + + _ 1/1.000.000 + -'- 1/1.000.000 + + 
1 /1.000.000 + + - 1/1.000.000 + + + 1/1.000.000 + -- 1/1.000.000 + + -
1/1.000.000 + -- 1/1.000.000 + + + 1/1.000.000 + -,-
l/ 100.000 + + + 1/1.000.000 + -- 1/1.000.000 + +-

1/1.000.000 + + + 1/1.000.000 + +.+ 1/1.000.000 +--
1/1.000.000 + + + 1/1.000.000 + + + 1/1.000.000 + -- 1/1.000.000 +--
1/1:000.000 + + + 1/1.000.000 + --; , 

Como vemos, os coliformes estiveram 
presentes nas amostras de leite cru, na 
maioria das vezes, nas diluições até . . .. 
111.000.000 de ml. Positivos até êste títu
lo de diluição verificamos em 11 amostras, 
quais ,7 de Caçapava e 4 de São José 
dos Campos. Até 11100.000 ml encontra
mos 7 amostras, das quais 3 de Caçapava 
13 4 de São José dos Campos, e uma ne 
gativa desde êste título em Caçapava . Afê 
1110.000 somente uma vez foi encontrada, 
iE!to em amostra de São José dos Campos. 

Nas amostras de leite pré-aquecido fo
, :10S encontrar uma amostra que foi nega-

Coliformes nas diluições diversas 
negativo em 1./ 1.000 ml 

positivo em 1/ 1.000 ml 
, positivo em ,/ 10.000 ml 
positivo em 1/ 100.000 ml 

negativo em U 100 . 000 ml 
positivo em ] / 1. 000.000 ml 1 

1 

Considerando-se que o mais comum 
quanto a presença de coliforme no leiJ�e 
cru corresponde ao título da diluição ,de 
111.000.000 ml' nota-se, a vista dos resulta
dos acima, que o pré.,.aquecimento do lei
te,- de um certo modo favoreceu, sob êste 
aSp'écto, as condições de chegada do mes
mo na usina de destino para pasteuri-
zação. 

As amostras de leite pré-allw�Ctrlo, tô
das revelaram ausência de coliformes em 
1\1.000.000 ml., denotél.l,j\' uma tC'ndência' 
de só se mostrarem presentes em diluições 
de títulos inferiores. É o caso do trata
"'ll( rito rC'clizado no p()��C de São José dos 

,Campos, em cujas amostras, na maioria 
só foi observada presença de coliformes 
na diluição de 111.000 ml. 

Somos de opinião que, apesar de'consta
tarmos a presença de coliformes em me-

tiva desde 1.11.000 ml (Caçapava) e 5 posi..:. 
tivas até esta diluição (São José dos Cam
pos). A�é 1 \10.000 ml observamos em5 
' amostras (3 de Caçapava e 2 de S. José 
dos Campos). Até 11100.000 ml 9 vezes (7 
de Caçapava e 2' de São José dos Campos). 
Desde aí, isto é, a partir da diluição de 
li 1 .000 '.000 

ml . não encontramos colifor

mes positivo8 nas amostras de leite pré
aquecido . 

Esquemàticamente mostramos êstes re
sultados abaixo. 

5 ' 
3 1 2 

3 7 4 2 
1 
7 4 
1 11 9 9 

nor quantidade no pré-aquecido em com
paração com o cru, na chegada a São Pau
lo, essa benéfica diferença é muito mais 
f;igniifcativa antes de se realizar o trans
porte. Este, como é sabido, é executado 
em condições precárias pela estrada 'de 
ferro, incluindo-se o longo tempo de per
curso, o que constituem fatores para neu
tralizar até certo ponto, o benefício pro
porcionado inicialmente pelo pré-aqueci-
mento. 

Os resultados quanto ao teor de colifor
mes nos leites pré-aquecidos, fazem' rés
saltar a mesma observação verificada para 
[) teor de germes em gerc.LL É que os 
resultados de São José dos Campos são 
melhores que os de Caçapava., A. menos 
que a operação tenha sido melhor con
duzida naquela cidade, ou não tenha ha
vido um fator adverso qualqlWl' em Caça-
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pa�a, é-nos lícito, ded,:zir que, para os 
collformes, uma duraçao de tempo um 
pouco maior no pré-aquecimento é de 
melhor efeito que, a temperatu�a m�is ele
vada. 

É óbvio acrescentar, que após a pasteu
rizaç&o o comportamento dos leites pié
aquecidos foi igualmente satisfatória isto 
é, resultou negativa a pesquisa de

' 
coli

fO,rmes 'nas inoculações de 1 ml., o que' 
quer dizer leite puro. ' 

Bac�érias iermófilas. Inicialmente o 'lei
te cru já sê apresentou com um certo nú
m�r� de, bactériàs termófila 1, , apesar de 
pratIcamente sem significw�ão. , 

C?ns�derando-se que, entre os fato�:es fa
voraveIS ao dcsenvolvimE'nto jesre ti:r:o de 
germe:,. 

podem-se incluir as dÍ<.r(·!·s[\,:) -:-nam
pulaçoes. do leite em maquin;1.L�0 c I rinci
p�lmente um aquecimento n§.') e:n.agerado, 
na� ('ons:itu� surpresa sua (';'Jostatação em 
maIor numero nas amostras do leite que 
sofreu :r;>ré-aquecimento, embora êste de.., 
sen:,�lvImento de térmofilos não tenha se 
ver.lfl:ado de um modo substancial 'na 
maIorIa dos casos. Seu maior número se 
r�vel� nas amostras de leite após a pasteu
rlzaçao, que constitui outro aquecimento e 
t:-ortanto, outra oportunidade favorávei 
para o seu desenvolvimento. A seguir da
mos a correlação do número de colônia � de 
germes te�mófilos encontrados no de�or
rer das dIversas fases d .. ) trat�lu�rlto de, 
'eite, 

Após Após 
Número. Cru Pré-aquecido Pasteurizado 
1) 30 260 20.000 
2) 40 70 2t.OOO 
3) 150 260 4 . 95r, 

, 4) 60 290 25.300 
5) 10 210 :1 tiOO 

6) 150 130 8.000 
7) 80 170 1.300 
8) 40 70 400 

9) '90 120 700 
10) 130 80 5.000. 
11) 280 40 2.600 
12) 30 30 200 

13) 
14) 130 
15) 120 
16) 50 
17) 250 
18) slacresc. 
19) 30 

150 
80 

100 
30 
50 

200 
100 

900 
1.700 

500 
1.700 

400 
29,.000 

3.000 
Observamos que os resultados obtidos 

nas amostras de ambas .as cidads citadas 
não fazem ressaltar 'qualquer diferenç� 
que, indique seja uma de melhor efeito 
do que a outra. 

A tItulo ilustrativo dizemos que o� 
germes termófilos se desenvolvem duran
te o processo de pasteurizaçãO em virtu
ele da formação de pequenos focos em 
qualquer ponto do aparelho, os quais vão 
servir de pontos contaminantes de todo 
o leite em trânsito. Esse é um dos moti
vos pelos quais, conforme recome�da a 
técnica, não permitimos, :1as Usinas de 
beneficiamento de São Paulo, que um con
junto de pasteurização trabalhe ininter
ruptamente um período de tempo superior 
a 4 horas. Findo êste prazo, são obrigadas 
a paralizar a operação e proceder um ser
viço de limpeza e esterilização da apare
lhagem. Isto evita e não permite que haja 
tempo suficIente para a formação de focos 
contaminantes no aparelhamento. 

Bactérias iermodúricas. Quando aos ter
modúricos, pesquisados por meio de pas�eurização em laboratório, foi observado 
Iam diminuindo nas sucessivas amostras 
que, inicialmente numerosos no leite cru, 
correspondentes àqueles leites que so
friam subsequentes operações pelo calor. �erificou-se que, em geral, o leite pasteu-

, Ilzado continha �enor número que o pré
aquecido, e êste, por sua vez, menos que 
o cru. Destacamos esta ocorrência no es
quema a ,seguir, no qual repomos os 'suces
sivos números de germes termodúricos 
nas, amostras de leite das mesmas origens 
as quais iam sofrendo as operações indi
cadas. 
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Após 
Número Cru Pré-aquecido 

1) 88 . 000 70 . 000 
2) 95 . 000 43 . 000 
3) 35 . 000 36 . 000 
4) 36 . 000 30 . 000 
5) 18 . 000 30 . 000 
6) 21 . 000 2 . 500 
7) 30 . 000 3 . 500 
8) 80.000 126 . 000 
q) 32 . 000 150 . 000 

10) 106 . 000 13<1 . 000 
1 1) 40 . 000 
12) 300.000 65 . 000 
13) 67 . 000 24 . 000 
14) 170.000 52.000 
1 5) 108.000 . 54.000 
16) 130.000 30.000 
17) 1 60.000 45.000 

Após 
Pastellriz3.do 

44 . 000 
30 . 000 
10 . 000 
30 . 000 

1 . 000 
1 . 000 

500 
60 . 000 
20 . 00(! 
1 6 .  u�l() 
30 ( iDO 
25 . 000 
18 . 000 
25 . 000 
1 5.000 

' 15.000 
20.000 

Notamos, que, contràriamenl c, ao geral 
sucedido, há leites que mostram maior nú
mero de termodúricos após o pré-aqueci
mento (ns . 8 e 9) do que na meSm8 'lmOS
tra cru . Essa discrepância, aparentemen
te é contraditória na interpretação contu-

de um modo mais ou menos definitivo as 
normas técnicas aconselháveis para o pro
cessamento do pré'-aquecimentb ' do leite 
no interior, afim de atingir os objetivos 
colimados. 

• 

N esse sentido, foi autorizado o Posto de 
recebimento de São José dos Campos, a 
proceder o pré-aquecimento de . todo o 
leite a ser remetido para São Paulo. Para 
isso foi efetuada uma remodelação no 
aparelho, o qual passCiu a ter um rendi
mento de 10.000 litros 'por hora. Com essa 
capacidade e em virtude da adaptação de 
uma peqüena câmara de retenção (tubu
lar), o leite passoU: a ter um tempo de 
aquecimento de 0,9 de segundo, ou pratica
mente 1 segundo, sendo que a temperatura 
foi fixada a 73° C controlada por 'um ter
mo-reguléidor . 

Todavia, afim de nos certificarmos até 
que máximo de temperatura a fosfatase 
e portanto, as outras enzimas existente� 
no leite cru não seriam afetadas, proce
deu-se a mais uma experiência com tem
peratura mais elevadas no aparelho com 
aquelas características. Sabemos que o lei
te cru e o pré-aquecido sempre resulta
ram fosfatase com mais de 30,0 Uso Lovi
bond, portanto, verificamos qual o grau 
térmico que interferiu a iniciar o abaixa
n:ento do número das unidades, ci que vale 
dIzer, a destruí-la. 

' do, constitui fen6men0 bacteriológico não 
, raro. Por um motivo c;ualquer que l:ão nos 
interessou elucidar �.la ocasião (acidente 
na técnica da exec ução da prova, etc.), o 
o leite pré-aquecido mostrou ,maior núme
ro de termodúricos do que o cru, porém, 
no mesmo após a pasteurização, tudo vol
tou à normalidade. Essa temperatura interferente foi enÊste período experimental nos forneceu contrada ser de 75° C., conforme os daresultados que permitiram fossem fixadas dos abaixo obtidos. 

Natureza 
do leite 

Cru 
Pré-aquec. a 73° C 
Pré-aquec. a 75° C 
Pré-aquec. a 77° C 
Pré-aquec. a 79° C 

Colônias de 
germes lml. , 

1 . 280 . 000 
190 . 000 

70 . 000 
10 . 000 
10 . 000 

Então, acirna de 73° C, Ja a 75° C, du
rante 0,9 segundo, a fosfatase do leite é 
alterada sensivelmente, sendo que a 
77° . ' , 

C e aCIma apresenta-se com a caracte-
rística de leite pasteurizado. 

Êstes resultados foram convincentes pa
ra que não seja permitido o pré-aqueci
mento acima de 73° C, durante .0,9 de 

Ausência 
, coliformes 

1/10 . 000 ml. 
1/100 ml. 
1/100 ml. 
1/100 ml. 
1/100 ml. 

Fosfatase . 

+ 30,0 Uso Lovibond 
+ 30,0 U s. Lovibond 

6,4 Uso Lovibond 
2,3 U s. Lovibond 
2,3 Uso Lovibond 

segundo, e isto, como já foi dito, foi esta
lecido. 

Efetivada a autorização para a remessa 
de leite pré-aquecido de São José dos 
Campos, continuou-se a colheita de amos .. 
tras diàriameute durante um eerto tempo 
em São Paulo, já agora, a título de contrô-

le. Apenas, não mais remetia-se leite 
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. tas e afetada. Assim, resultaram em 5 cru, : somente leite ' pré-aquecido, '  cujas 
amostras eram colhid as ns tanques de re
cepção da plataforma dá: Usina com os 
cuidados técnicos recomendáveis. Após 
pasteurização .desse leite colhiam-se npvas 
amostras na torneira do pasteurizador, 
refrigerado a 5° C. 

o amostras, valores tais& com.o 14,0; 10,0; 6,3 ;  

No decorrer desta nova fase foram con
troladas 'mais 73 amostras de leite pré
aquecido e outras tantas 73 corresponden
tes ao mesmo leite submetido à pasteuri
zação em São Paulo, o que perfaz um total 
de 146 amostras. 

As amostras colhidas, tanto as de leite 
pré-aquecido como as de pasteurizado, 
eram submetidas às seguintes provas : 

1 �. temperatura; 
2 - acidez; 
3 � peroxidase; 

, 4 - fosfatase;  
5 -, contagem de colônias de germes; 
6 - pesquisa de coliformes; 
7 - termófUog; 
8 - termoduricos . 

Os resultados obtidos são mostrados em 
conjunto no Quadro lII, que passaremos a 
analisar . 

Quanto à temperatura, a acidez e pero-

o xidase, nada hà a ressaltar de especial nas 
nossas verificações . O ! leite pré-aquecido 
dava entrada, comO comumente acontece 
com qualquer leite remetido do interior 
onde seja refrigerado a 5° C, com uma 
temperatura que variava entre 9° a' 16° C, 

· o que mostra uma perda de frio normal 
durante o transporte . .  A acidez também 

· conforme 'verificamos, era cêtca' de 16 
_ 180 Dornic. A peroxidase sempre apre

" sentou-se francamente positiva ao ser; pes
quisada nos leites pré-aquecidos. 

f'osfatase. Como já tinhamos observado, 
� fosfatse pesquisada nos leites pré-aque-

· cidos, não se apresentou alterada, deno
tando um valor de mais de 30,0 US .. Lovi
bond, equivalente ao do leite cru. Contu� 

. do, em virtude , de possíveis falhas na ' 
técnica pelo enCarregado da operação, a 
temperatura ultrapassou ligeiramente 
730 C, é eÍn consequênda foram produzi
dos valores correspondentes aos de fosfa-

13,0 e 5,0 Uso "Lovibond (amostras 13, 15, 
16, 17 e 21) . 

Fora disso, a fosfatase das amostras de 
leite pré-aquecido sempre se mostram apa
rentemente inalteradas, como originària
mente as de leite cru. 

Nos mesmos leites a];)ós a pasteurização, 
os resultados foram condizentes ao espe
rado. A enzima foi inativada quasi total
mente, dando valores de uma pasteuriza..;. 
ção bem conduzida, isto é. menos de 2,3 
Uso Lovibond; 

Teor bacteriano. Efetuamos, como já foi 
dito, contrôle de mais de 73 amostras de 
leite pré-aquecido, porém, C0mo todo leite 
remetido de São José dos Campos sofria o 
síveis confusões entre os �atões se não fos
pré-aquecimento com o fim de evitar pos� 
sem todos da mesma espécie, não tinha
mos outro meio de comparação entre êle 
e o cru. senão lançarmos mão de recurso 
de aproveitarmos outras procedências. 
Com a aparelhagem dos Postos de recebi
mentá do leite no Vale do Paraíba, onde 
está localizada São José dos Campos, per-

. tencentes à mesma firma, são todos idên
ticos e de eficiência equivalentes, e até 
da mesma marca, mostr'1u-se indicado 
compararmos as amostras do leite, pré 
aquecido com as de leite cru do mesmo 

dia e de igual hora de chegada na Usina, 

poré�, de" procedências diversas. Não hou
ve algum inconveniente nisso, desde que, 
os leite; Vale do Paraíba se equivalem a 
na sua produção, no tratamento, chegando 
todos na mesma hora e pelo mesmo trem, 
portanto, com igual consumo de tempo 
no transporte . 

Assim, das 73 amostras de leite pré
aquecido, 58 puderam ser. comparadas com 
outras tantas do mesmo dia, de procedên
cias diversas como. segue: 
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Colônias ' de 
g:ermeslml . 

até 1 milhão 
entre 1 e 2 milhões 
entre 2 e '5 milhõe� 
acima de 5 milhões 

Total: 

No grupo de ' amostI:as pré-aquecidas 
com resultados até 1 milhão, ressaltHmos 
QUE:', �lefi1 re ;1 '; ; o�  7 deias ::ão atingiram 
500.000 germes , por ml. 

Como vemos, das 58 amostras de leite 
pré-aquecido, 21, o que corresponde a . .  ' . .  
36,21 % do total, ou seja, a maioria se 
enquadra na classé entre 1 e 2 milhÕes de 
germes por ml e apenas 7, ou 12,06% na 
classe acima de 5 milhões, por ml. 'N c en
tretanto, das correspondentes amostras de 
leite cru obtivemos de O % até 1 . 000 . 000, 
0% entre 1 e 2 milhões, para obtermos 

Colônias de 

germeslml. 

até 1 milhão 
entre 1 e 2 milhões 
entre 2 c 5 milhões 

acima de 5 milhões 

Êstes resultados do total de amostras 
não diferem substancialmente dos já es
postos sôbre as 53 amostras comparativas . 
A rné1.io�· pr.,'C('1l1 agem está compreendida. 
na classe entr e 1 e 2 milhões de germes 
por ruI. 

É de se notar que, entr� as amostras 
de leite pré-aquecido da classe acima de 
5 milhões, apenas 2. deram acima de 10 
milhões (12 e 22 milhõés) ; as outras 7 dê0-
se grupo estavam compreendidas entre 5 
e 7 milhões. tAo passo que, das 53 amos
tras ,de leite cru acima de 5 milhões, ape
nas 18 se enquadram entre 5 e 10 milhões ; 
20 e 30 milhões, 9 ;  e acima de 30 milhões, 
entre 10 e 20 milhões, 20 amostras ; entre 
6 amostras, entre as quais ' l 'at'ingia o má
ximo . de 44 milhões. 

Número de amostras 
Leite pré-aquecido 
a 73° C - 0,9 sego 
16 - 27,54% 
21 � 36,21% 
14 - 24,13% 

7 '- 12,06% 

Leite cru 
, 0 - 0% 

0 - 0%' 
5 - 8,62% 

53 - 91,38% ' 

58 

apenas 5 amostras, 'ou 8,62% na classe en: 
tre 2 a 5 milhões" e o restanté, ou a abso
luta màioria, 53 amostras acima d e, 5 mi
lhões, 9 que corresponde a 91,38% . 

Por êsses resultados, é patente a supe
rioridade, do le ite pré-aquecido comparati-, 
vamente ao cru de origens semelhantes, 
quanto à carga bacteriap.a . 

Procedendo-se a porcentagem dos rE'�ml
tados obtidos com as 73 amostras de leite 
pré-aquecido, incluindo-s.e as 58 que ser
viram para comparação com o leite cru, 
temos o seguinte : 

- " 

Amostras de 
leite pré-aquecido 

a 73° C - 0,9 seg . 

17 - 23,28%, 
27 - 36,98% 
20 - 27,39% 

9 - 12,32% 

Total: 73 

Infelizmente' é êste o quadro representa
ti v do nosso leite cru, que é produzido 
em más condições de higiene, ai) <;luah; 
se agravam com' um transporte demorad.') 
até chegar à Usina de pasteurização para 
o seu completo benefici�mento. 

-

Dêsse modo, como vimos, quanto, ,à car
ga bacteriana, (' pr. > -aql . i' c :.rr. ::' " tt;  traz pon
deráveis benefícios ao leite, tornando;,o 
melhor pasteurizável. 

Após a pasteurização., êsse ! leité,: pré-
. aquecido mostrou-se excelente, com qlfasi 

a .totalidade de resultados quanto ao, nú
mero de germp.s, abaixo de 10 . 000 por m�., 
' não se notando, -sob êste aspéto, algo mais 
digno , de observação. 
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Coliformes. O s  resultados sôbre a pes
quisa de coliformes , foram, de um modo 
geral, bastante satisfatórios . Consideran
do-se, que as amostras de leite cru chega
do do interior em S. Paulo, em geral, 
apresentam-se com coliformes positivos na 

Coliformes 
, presentes até 

DILUIÇÃO 
" 
" 
" 

1/1�O ml . 
1/1 . 000 ml. 

1/1 Ó : 000 :inl . 
1/100 . 000 mL 

Incluindo-se estas 58 no .. total de 73 
sultados seguiI).tes : 

Coliformes 
presentes até 

DILUIÇÃO 
" 

1/100 m l .  
1/1 . 000 ml. 

1/10 . 000 ml . 
1/100 . 000 ml . 

diluição de 1 ) 1 .  000 . 000 de ml . e não raro 
até 1110.000.000 de ml., podemos observar 
pe10 resumo abai}�o, que os resultados das 
58 amostras primeiras que serviram para 
comparação com as de leite cru; foram 
bons : 

' 

Leite pré-aquecido 

73° C -' 0�9 seg . 
6 - 10,3% 

22 - 37,9% 
15 - 25�8% 
15 - �5,8% 

r,�ta l ' 58 

amostras experimentadas, temos os re-

Leite pré-aquecido , "  
73° C -:- 0,9 s�g , 

9 "- 12,3% 
25 -- 34,2% 
17 - 23,3% 

, 22 - 30,1% 

Total: 73 

de cultura seletivo. Considerando-se que 
o Regulamento vigente tolera a presença 
de coliformes no leite pasteurizado tipo 
" C", até na diluição de 0,2 de ml, releva 
notar, que a quantidade de leite subme..; 

'tido à prova (l ml . ) , isto é, inoculado, é 
de 5 vêzes maior do que o tol�rado, 8 
no entanto, foi, negativo. 

Como vemos, a maioria das amostras, 
quanto aos coliformes, está enquadrada no 
grupo até 111 . 000 ml., representando . . . .  
� 4,2 % 'do total. A maioria absoluta, ou se
ja, cêrca de 70% , apresentam ' ,coliformes 
l)ositivps apenas éité 1110.000 de: ml., e até 
11100 . 000 de ' mÍ cêrca de 30 %. E' desne
cessário encare'cer o signi:ficado dêsses 
resultados, desde que, como sàbemos e já 

' dIssemos, o leite cru raramente apresenta Bactérias :l:erniófilas . Como já tinhamos 
, colifotmes , abaixo de " I ILOOO .OOO de ml. observado em nossas' primeiras experiên

dúvida nenhuma favorece as condições cias; '  as pesquisas ' de germes termófilos 
de chegada dó leite destinad.o' à pasteuri- mostraram que êles , apresentam-se sem 
zação. significq.do prático no leite pré-aquecid9 . 

Após a pasteurização, nada há digno de , Pur êsse moti vC?, deixou-se de realizar 
comentários sôbre , os - resultados das P�s':'. " Ets'ta ,prova a pa�tir da amstra 38 de leite 

. quizas de coliformes, porquanto, quasi � a -pré-aquecido. " ,Contudo, das 37 amostras 
" tot�lidade das a�ost�,as mpstrar�"se ne- . , ': dess.a "espécie de leite ,:submetidas à pro

?Rt
1
lvas

l 
pela serne�dur,a �e

,
)eit� pu'!??, ���ó ' , " Xa 4;e termófilos, apenas 14 apresentaram 

e, m . ' . . 100 I A ' p.r'r ! � , : , "  ' .. � ,  " ." r, U1l1 �umero supen�r, a, ' : CO omas po" 

. Apenas 6 das 73 amostraS' rey�la,I'a�.: cO- , í ffi1  { ap�pas umá acima: de 1.000 (1.260Iml) , 
l1formes fraca�ente P?sit�vo� '" (1 tubo', S?:: , �m res'ü�o, damos os res\ll��dos .elas pro
br, e 3), com a moculaçao de 1 ml no melO vas de termófilos em geral. 
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Termófilos 
(col�nias'ml.) 

até 100 
entre 100 e 300 

entre 300 ,e 500 
entre 500 e 1 . 000 

acima de ' 1 . 000 

Após a pasteurização, os germes termó
filos experimentaram ligeira elevétção, e do 
mesmo modo, pràticamente desprezível . ' 

Bac:l:é:d.as �e!'modúricas . Ê.ste tipo de 
germes termoresistentes, no decorrer das 
provas para sua elucidação, também não 
revelaram nada mais de extraordjnário do 
que já dissemos quando das primeiras ex
periências,. Apresentaram-se com uma 

Termodúricos 
(colôrtiaslml . ) 

até 5 . 000 

Número de 
amostras 

23 - 62,4% 
10 - 27,0% 
1 - 2,7 % 
2 - 5,4% 
1 - 2,7 % " 

Total: 37 

quantidade normal nos leites pré-aqueci
dos para diminuirem de número após a 
pasteurização . 

Pelo mesmo motivo- que para os termó
filos, deixamos de realizar as provas dê
les, a partir da amostra 38. 

Apresentamos a seguir resumidamente, 
os resultados de suas pesquisas: 

\ � 
.

. . " 

Número de 
Amostras 

:18 - 48,6 % 
entre 5.000 e 10.000 4 - 10,8% 

entre 10.000 e 20 . 000 9 - 24,0% 

acima de 20 . 000 6 � 16,2% 

Observamos que, cêrca de 60 % das 
amostras (22) évidenciaram termoresisten
tes até 1 0 . 000 colônias por ml e apenas 
6 ou ' 16,2 % ,  acima de 20000 colônias por 
ml, sendo o ,  máximo observado entre, es
tas, de de 32 .,000 por ml . 

Quantos a,os caracteres organoléticos dos 
leites pré-aquecidos, temos a acrescentar, 

Total: 37 

que durante o transcurso de todo o nosso 
trabalho. nãp notamos qualquer alteração . 
As , característiCas 'de aspéto, odor e sa
bor sempre se mostraram normais e co
ml,ms a um produto adequado ao consumo 
humano . 

Aí estão em linhas gerais os resultados 
alcanç�dos nas experimentações' desta' úl
tima fase . 

(Conclui no próximo número) 
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'O " Y O GH U RT" 
Dr. José Furtado Pereira 

Professor da F .  E .  L .  C. T .  

Generalidades 
O f'Yoghurt" é uma variedade de coa

lhada obtida de leite integral , concentrado 
e esterilizado, pela inoculaçâo de uma cul
tura mista de bacterias láticas especificas. 

Sua grafia é variada, consoante o país 
de origem: yoghurt, joghurt, yahurt, ju
gurt, yaurt; · yo-ourt etc. ; adotámos, em 
nossos estudos, a forma "Y0gr.urt", por ser 
a mais comum nos tratados de bacteriolo
gia lática e a mais coerent0 com a origem 

'búigara. p�on'Ó.ncia correta é "lügur . ". 
O . "yoghurt" forma com o "kefir" -:

outra variedade de leite fermentado � a 
parelha de , coalhadas rriáis '�ünhecida nf, 
mundo. A causa de sua popularidade fun
damenta-se na antiguidade '.i.e seu uso ep 
principalmente,- em 'determlr-,<ldus proprie
dades de prolongar a vida , nJcrcê de um 
consumo constante, que lhe eram confe
ridas até bem pouco tempo . Hoje, no en
tretanto, seu pretenso valor na longevida 

. de não tem razão de ser - pdo menos não 
tanto quanto o julgavam alguns cientistas 
no, princípio do século - graças aos co
nhecimentos que o progres.so c i entífico nos 
proporcionou' no âmbito da microbiólogia. 
Dizia-se (Metchnikoff foi um })F:'rtinaz de
fensor desta idéja) que as bactérias fer-

, mentadoras do "yoghurt", mormente o Lact. 
hulgaricus, "modificavam;' a flora intesti
nal, pela . eliminação dos "vorazes e pérni
ciosos" 1:;>acilos da putrefaç;:ío patogênica e, 
por conseguinte, evitando um grande nú
mero de doenças; já sabemos que esta in-

. teressante propriedade é ' apen�s. inerente ' 
ao' Lact. acidophilus, que não integra a flo
ra do "yoghurt" ; o que de importante há 
nesta coalhada é seu conteúdo vitamínico 
em riboflavina e, principalmente, a 
grande quantidade , dos componentes do 

como proteínas, gordura, sais de cál
cio etc., aumentados relativamente devido 

a concentração. A coalhada feita com lei
te , integral concentrado ao 1.'ácuo e pasteu
rizadó em temperatura inferior a 80° C en
cerra, também, eievado teor de vitami
na A. Sua fama ,atingiu o apogeu em 1908, 
época em quê seu consumo se gneralizou 
por tôda a Europa, graças a Metchnikoff; 
seu sabor pronunciadamente ácido é, tam
bém, motivo de sua apreciação entre os 
povos europeus, admiradores qu,e são de 
alimentos de gôsto picante ou pronunciado, 
o que não se dá, todavia, com 8 maior par
te da população sul-americana. O seu aro
ma, devido à formação de dineetíl, é ca

racterístico e muito ativo, favorecendo-lhe 
o conceito em relação às demais coalhadas, 
no êxame organolético. 

O têrmo "yoghurt" generalizou-se de 
tal forma que muito poucas são 3S [..essoas 
a saber que êle se refere a um tipo de coa
lhada; acreditam mesmo que todo leite 
fermentado seja 'yoghurt", contribuindo 
para êsse equívoco a quase 4:otalidade dos 
fabricantes, que nomeiam :';f!US produtos 
de tal forma a evidenciar essa palavra: 
YOGHURT egípcio (em vez de "lében") ,  
reforen , YOGHURT (em vez de acidó
filo) etc . 

Sem ' dúvida alguma, o "yoghurt", é 
uma ótima coalhada, quando feita com lei
te de boa procedência e com técnica e hi
giene devidas ; o seu renome; entretanto, 
é exagerado, e não se adapta, por mereci
mento, aos produtos feitos nas grandes ci
dades (com honrosas exceções) ,  onde a 
fraude criminosa campeia, apoiada numa 
fiscalização deficiente, e pondo em perigo 
a saúde do consumidor. 
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Histórico 
Pela denominação "y o g h u r t" de

signava-se, até 1930, aproximadamente, 
qualquer coalhada ácida obtidv do leite de 
vaca, o q1:le · explica, mas nã.; justifica, as 

referências dos fabricantes atuais. O pro
duto · verdadeiro, ou seja ' o primeiro yo
ghurt, é originário da Bulgária, onde até 
hoje o prepàram com leite {l� cabra, comu
mente, sendo a coalhada con .lecida pelos 
nomes de kisselo mleko e ks�aveno mle
k6 ; · em escala ' menor é, também, obtido a 
partir dos leites de ovelha e bufala, sendo 
o leite de vaca o que melhores condições 
de fabricação oferece. Não podemos pre
cisar, com segurança, quando e como sur
giu o yoghurt ; temos' citações que contam 
de seu uso no palácio do Xá da Pérsia no 
século XVII, onde era nomp.ado "yughurt 
choneh"; outras publicações antigas cem
fh'mam seu consumo usual em algumas 
regiões da Asia, e afirmam que Marco 
Polo ,e Genghis Khan muito o apreciavam, 
considerando-o "acepipe dos deus�s"; mais 
remotamente, narra a Bíblia çue "quando 
Abraão foi visitado pêlos t .... ês anjos em 
semblante humano, ofereceu-lhes um bom 
leite coalhado, para honr;í-Ios" - alguns 
excertos de publicações balcânicas ates 
tam que era yoghurt . . .  .l.lão faltando al
farrábios que dizem ter o rf'Íerido Abraão 
aprendido seu fabrico com un, anjo espe
cialmente enviado dos céus . . .  

Microbiologia 

A flora do yoghurt é constituida, essen
cialmente, de três bactérias : Lactobacilus 

. bulgaricus, Lactobacillus yoghUltii (Ther 
mobacterium yoghurtii, de Q-::1 a  Jensen) e 
Streptococcus thermophilus ; não é rara a 
presença de outras bactél'léts láticas ' em 
culturas aparentemente boas de yoghurt, 
quais sejam: Str. lactis, Laet. helveticus, 

, e Lact. casei que, embora não sendo pre
judiciais à saúde, são consirle:::-adas perni
ciosas ·:à perfeita simbiose dos três mi
croorganismos essenciais, em detrimento 
outrossim, do sabor especial da coalhada

'
. 

Os Lactobacillus yoghUl'tii e bulgaricus 
se assemelham bastante, C'Jmo tivemos 

: oportunidade de ,citar em publicação ante-

tior, principalmente, na fa�e de desenvol
vimento; terminada esta notam-se grânu
los esbranquiçados no Lact. bulgar� cus, ( 
que constitui meio de diferenciar;ão. Seus 
caracteres gerais . são os mesmos. 

Características do Str. thermophilus: 

ESPÉCIE - pertence ao grupo "viri
dans". 

MORFOLOGIA -- apresenta-se isolado 
ou em longas cadeias, de 0,7 a 0.9 micron; 
produz ácido lático dextrógü'o: 

COLORAÇÃO - é gram positivo. 
CULTURA - cresce em meios contendo 

leite, dextrose, levulose ' e suc-arose ;  é ae
róbio ou an,aeróbio facultativo. 

AGAR (nutriente) - apresenta-se em 
cv1ünias circulares, puntiformes . 

TEMPERATURA - 37 a 45° C (ótima), 
mínima: 20° C, resiste à pasteurização len
�a (ojU C por 30 minutos) ,  

l,..S , três fermentadores vivem e m  sim
biose, . parecendo haver uma -t} ligeira pro
p ... ll.,dO uo Lact. bulgaricus em preuommar 
quando a temperatura de incubação pen 
lllal1ece Íl:xa em 45° C, por mais de ' 24 ho
ras. lStO se deve, possívelmente, à prolIfera-
ção l'àpld.a do Str. thermophilus, que pro
voca uma diminuição do potencial d.e 
óXluo-reCiução, favorecendo o::, lacto-ba-
cilos. ' 

Uma das características mais importan
tes do Str. thermophilus é a de produzir 
o dlacetil, . substância qumuca altamente 
o.dorifica, produto final da decomposição 
dos citratos do leite, e que dá ao yoghurt 
um aroma acentuado e agradável. Tal fer
mentação é semelhante à provocada no 
creme, a partir do . ácido cítrico. pelo Stl'. 
cremoris, e que origina o odor especial 
da manteiga. 

Os exames microscópicos da coalhada 
em aprêço facilitam a verificação de con
taminações porque a flora normal é bas
tante cara( tCl'lzável: 

A .flora do yoghurt tem. outro" ,;;im al-. . ' gumas propnedodes peptOl1lZanL€S, o que 
se explica pela sua fácil digestibilidade 
(proteinas degradadas em aJbumoses, e 
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peptonas) ,  de duraçãó , inferior a duas 

horas. 

Caracferes organol�ticos
, 

da coalhada, 

Aspecto _ o. Cremoso, rmdto denso; tona
lidade , que varia do creme ao levemente 
róseo, dependendo do tempo .:te t:x p . .'siç2,::> 
ao , fogo direto, necessário a concentraçi1n; 
nUo há presença de bolhas ou trálcas (ves
tigio de acidez elevada) nem desprendi,o 
mento de sôro . 

Sabor - Muito agradá'!.!l e substancial, 
tomada sem açuçar provoca 'ldstl irlglric·Ll. 

Odor ---.: Misto de diacetil e creme fresco 
aquecido; muito pronunciado. 
, 

Consistência - Firme, compacta; não se 
desmorona fàci lm0nfe, quando cortada. 

Cà.rac�eres ' químicos 

Acidez - É a mais ácida das coalhad a� ; 
quando fresca, 0,80 a ,0.85 por cento de 
ácido lático; conservada em geladeira che
ga oa um máximo de 1 ,6 % t té o quarto 
dia ; depois de atingir essa porcentagem 
o aumento de ácido lático é pequeno 
um vez que as bactérias não suportam um 
melo de pH muito baixo, não n:iais proli-
ferando. 

Gordura - De 6 a 8 % ; '?stá na depen
dência do ·teor gordu�oso do leite usado ( 
no grau de concentração. 

' 

Extrato sêco - 15 a 1 8 % .  
Lac10se - 4 a 5,5 % ; não deve ser infe

rIor a 3 % ,  no quarto dia. 
Proteinas totais - 3 a 4,5 % .  

' Proteinas degrádadas - 2 a 3 % .  
Sais minerais - 0,7 a 1 ,3 % .  
Ag'ua - 7 2  à 78 % .  
A coalhada mãe, alhures conhecida pela 

dos é ideal, sendo um dos alimentos mais 
perfeitos conhecidos. 

Tecnologia da obtenção de yoghurt 
,A coalhada mãe, alhures conhecida pela 

designação d'e "maya", pode ser obtida 
em laboratórios especializados. A existen
te na Escola "Cândido Tostes" é originá
ria da Argentina, e sua mantença vem 
seJ;ldo cudadosamente feita por nós" 

Sequência da fabricação: 

1 )  - Ferver o leite até reduzir seu volu
me a 213 (E. g: ferver 3 litros até reduzi
los a 2) ; 

2)' - Arrefecer a 45° C, em água co1r-
rente, e juntar 1 : 1 000 da cultura pura (uma 
colherinha das de café para cada litro de 
leite, aproximadamente) ; homogeniza1 
com agitador metálico ou colher, por 1 
minuto; 

3) - Levar à estufa regulada para 45° C 
ou lugar tépido, até se formar a coalhada, 
o que se dá, normalmente, em 10 horas. O 
uso de garrafas térmicas de bôca � larga é 
aconselhável, para quem não disponha de 
estuf�s ;  

4 )  - Levar ·à geladeira, oL.de s e  conser
vará e de onde partirá para o consumo. 

A colhada assim obtida é yoghurt ; 
uma cultura mista, . em leite, das três 
1;>actérias estudadas. Em vez de concentrar 

o leite, pode-se adicionar, também leite 
em pó integral. A fim de se manter a 
cultura sempre pura, para as renovações 
dos dias seguintes, aconselhamos as se
guintes regras gerais: 

1) - Usar sempre leite fresco de boa 
prQcedencia e da melhor qualidade; 

2) - Esterilizar todos os utensilios a 
serem ' usados, por fervura em àgua, vapor 
ou autoclave, antes de sua utilização : 

3) Os recipientes utilizados dev,\ffi 
ser de alumínio ; evitar o uso de louça ; 

4) - Antes de $e renovar (repicar) para 
o dia seguinte, nunca descobrir o conti
nente; 

5) - Usar uma cultura nova, pelo me
nos a cada mês. 

Como vemos, o yoghurt é outra coalhadé'l 
notável; um consumo usual evitaria as 
infecções gastro-entéricas e, em face da ri
queza em sais de cálcio e '  elementos ener
géticos, torna:-se altamente nutritiva. Con
tudo, é preciso muito cuidado em verificar 
se o produto é realmente bom ou contami-

' 

nad�. N este último caso provoca danos 
perigosos para a saúde. O conhecimento 
se faz tomando-se como base os caracte
,res organoléticos apresentados no presente 
trabalho. 
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Alcalinidade do leite 
o problema da conservação do leite, 

tecnicamente 'resolvido onde a cadeia do 
frio pega o produto na fazenda e o leva 
até a usina pasteurizadora-distribuidora 
nos centros de consumo, encontra nas re
giões de difícil acesso ou atingida por nu
merosos entraves. Ora é ·  a fazenda que 
não'· está aparelhada nem para I) �imples 
resfriamento do leite, ora {; a !)s:nH, cu�o 
resfriador parou de repente, ora · é a pró
pria falta de energia elétrica, parnlizando 
tôda a atividade mecânica da usü1a; ora 
é o transporte precário, . com demorar. ir;,
justiifcáveis, ou justificáveis por achlpn
tes possíveis, . enfim tôda uma série de 

. condições q'lJe podein fazer perigar o pro
duto, extre,mamente perecível e precioso 
que é o leite, sofrendo o impacto de defi
cientes . condições de ordenha e de outras 
tôdas conhecidas. 

. 

Mas o leite é 'não sómente alimento 
procurado e des�jado, essencial até certa 
idade, mas também "negócio", isto é, de 
sua produção vivem fazendeiros e seus 
prepostos, usineiros e seus empregados, 
centros de recepção e de distribuição 
e os distribuidores propriamente ditos. Ca
da vez que falha um dos élos da cadeia 
de produção 'os prejuizos tornam-se em 
quasi todos os casos totais: desenvolve-.,e 
a flora microbiana, aumenta a acidez, coa. 
gula o leite. Nem ao menos, na maior parte 
dos casos, pode-se fazer um aproveitamen-

, to condicional - extração da caseí:ç..a, da 
lactose, preparação de alimento para por
cos e aves e tantos outros possíveis com 
diminuição do prejuizo total. Muitas vêzes 
� o ralo puro e simples. 

Naturalmente que êsse problema ocorre 
em todos OP países onde há produção de 
lacticínios e os interessados aceitam tod, ) 
e qualquer meio que evite o prejuízo , ain 
da que em detrimento da higiene àc 
produto. Então surgem os eonservad,ore:s ' 
formol, dantes um dos mais ' empregaàos 
por ser barato e exigir peqeuna q w:mti 
dade, fácil de identificar mesmo ' Eas 
�epois dE;! adicionado, o que restringiu seu 

Dr. José Sampaio Fernandes 

uso;  a âgua oxigenada, também fácil de 
usar sob a forma do peridrol (300 vIs .. ), 
que dificilmente pode ser identificado 
depois de 24 horas; o cloro , ativo, menos 
usado mas podendo ser usado e' outros, 

. ainda. Entre êstes outros situa-se o bicar
bonato de sódio (que em ' certos casos estâ 
associado ao carbonato de sódio) e também 
o leite ou água de ' cal. 

Êles não são conservadores no sentido em 
que se emprega o têrmo. Agem sÓ como 
neutralizadores da acidez, diminuindo-a, 
portanto, e diminuindo os riscos da coagu
lação sem efeito bacteriostático, antes fa
vorecendo o desenvolvimento da flora mi
crobiana que cresce ràpidamente em nú
mero e dé tipos menos desej á'., eis. Sabe
mos que o bicarbonato não é tóxico e na 
dose habitualmente usado pa,r':1. ser eficaz
que Qé de cêrca de 1 gr. por litro - con
correrá apenas para formar um pouco de 
lactato e de citrato de sódio, sais habI 
tuais da economia alimentar dos mamí
feros. Contudo, além de favorecer o desen
volvimento microbiano por baixa acidez 
do leite que atua favoràvelmente contra 
a flora prejudicial, êle constitui um corpo 
estranho ao leite e portanto sua àdição I 
uma fraude. Como as misturas neutralizan. 
tes sãp utilizadas para limpeza e lavagem 
do material e da aparelhagem e como en
tre tais misturas neutralizantes são dar 
mais usadas as constituidas de carbonato 
e de bicarbonato de sódio, é natural que 
em certas usinas ou em certos casos usi
neiros ou fazendeiros a êles recorram, �omo 
tem sido verificado não só aqui mas no 
estrangeiro. Referências a essa prática se 
encontram principalmente na literatura 
técnica francesa e italiana, bastando citar 
Georges Denigés, no seu "Précis de chi
inié analytique" , Monvoisin em "Le lait", 

. Rochaix .e Tapernoux em "Le ' lait e ses 
derivés, Elia Savini em seu conhecidc 
tratado "Analisi deI latte e dei ' latticini' 
e na literatura americana Leach, em "Food analysis". 
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As doses indicadas por alguns dêsses 
autores variam de 0,5 a 1,5 por litro de 
leite assinalando Monvoisin que o mínimo 
útil 

'
é de 1 por mil, ' conforme j á  foi dito. 

A pesquisa pode ser realizada por meio 
de provas de rotina ou por provas espe
cializadas, difíceis de realizar na rotina. 

A mais conhecida prova de rotina é a 
de aÜzarol, realizada segundo a té,cnica 
de Gerber, com um quadro auxilia:: in· 
terpretativo .· Em doses superiores a 0,30 . 
gr - 0,40 gr por l itro' em leites de acidez 
normal é de interpretação relativamente 
fácil. Em torno de 0,20 gr a 0,30 gr. já 
a interpretação é duvidosa, confonne pu
de verificar no laboratório, . submêtendo 
amostras adicionadas, ao julgament.) àos 
técnicos. ' Equivalente é a do ácido 1'0-
salico. 

Outra prova de rotina muito boa mas 
mais demorada é a de ;Eble e Pfeiffer, 
descrifa na' revista "Analyst" , ano de ,  
1953, v01. 58, pág. ; 109. :É a prova� do alr.:ooL 
metílico, seguida 'da verificação do, pH do 
sôro. Foi essa prova que nos serviu sem
pre de teste prévio para condenar, con
firmando depois pela alcalinidade das cin- . 

zas e pela reação entre a alcalinidade e o 
pêso das cinzas, de que tratarei depois. 

A prova do alcool metílico se realiza to
mando d.uas partes ,de leite pa�� três 'de 
aleool metílico (em geral 10 ml de leite, 
aos quais adicionam-se 15 ml de meÚmol 
em um tubo de ensaio) .  Arrolhado o tu
bo, agita-se fortemente duas 0'\1 três vêzes, 
com intervalo. O leite puro pode coagular 
'com separação do sôro com certa rapidez 
ou apresentar pequeninos coágulos ade
rentes às paredes sem evidente separação. 
Filtrado, dá um sôro lÍmpido, transparen
te, com virágem ao amarelo com . o azul 
de bromotimol. O :eltE' alcalinizado não 
coagula mesmO com doses de 0;25 gr de 
bicarbonato por litro, desde que sua acidez 
esteja em tôrno. ,de 1\,11 D. O sôro custa a 
filtrar e pode, quando a dose .de alcali é 
superior a 0,25-0,30 gr por litro, apresen
ta r-se , turvo, semileitoso, apresentando , co
loração esverdeada ao azul, conforme o 
teor em alcali. com o azul de bromotimol. 

A alcalinidade ' das cinzas foi estudada 
por Georges Deniges, que citqndo Padé 
assinala que as cinzas de 10 ml de leite dis
'solvidas em 20 ml de ?gua aão um líquido 
que, adicionado de � gvtas �e ácido sulfú
rico 0,1 n, ainda em\'ermelhece pela adi
ção de fenolftaleina q.13ndo há bicarbona
to Çl.e sódio. Ir.cinenmdo-se 25 ml de leite, 
lixi,viando a quente- as cinzas e filtrando 
o lÍquido alcal.l.no, dará o. alcali livre, ex · 
traldo pela água. As provas realizadas com 
leJte3 alcalinizados e não alcaliniza
dós no ' I a b  o r a t ó r i o, I por DorJ.a 
Maria da;' Conceição Velloso, que me au
xiliou, demollstram �:_le quando o. teor de 
picarbonato é aba5.>.o de 0,5 gr por litro, 
;essa difel'enéiação é ' 1 regular e pr�cária, 
;motivo pelo qual temos efetuado só a al-
calinidade tota�" tra�élndo as cinzas ' de 10  

. ,  ml  de leit� ·p·or 10  ml de' H2 804 0 ,1  n, 
fervendo e titulando.. o. excesso de áCido . 
pelo hidróxido 0,1 n. Assim, dessá manei
ra, mesmo com 0,20-0,25 gr de bicarbonato 
por litro encontra ·.se pequeno acréscimo 
de alcalinidade. representado. por 0.1 -0,2 
de sohJ,to 0,1 "1 alca.!ino, ou sejam 1 a 2 
ml de soluto normal por 100 ml de leite. 
Ferris estudou também a alcalinidade das 
cinzas ' do leite em ] 920, mas só conhece
mos um resumo do. �eu trabalho. Savi l l i  
assinala 2 gr rle alcali sobre 100 gr d ,.' '-::in
zas expressas em C03 Na2, cifra calcula
da, creio eU,a partir somente do aleali li
vre, pois a I :!bção �lçali total-cin7.as é 
muito mais alta - 10 vêzes mais, i.nd.) 
de 16-20 em 1.0ites furos e 21-24% em 
leites alcalinos e mais em C03 Na2. De 
acôrdo com a illdicaç[t� de Savini: os leites 
com alcali liv�e, segundo penso, alcança'
riam algarismos rl� 4 : 5, 6.8 e mesmo 1 1- '  

, 13 % .  
A relação al:-ali t()tal-cinzas nos lçites 

puros da' Fomonto foi sempre inferior 
a 27-31,B % em bicarbonato. Certos leites 
condenados '1a J rova n' etílica deram 32-35 
e até 40% -l.e relação em alcali total, 
e,m bicarbonato. 

A prova da a1cdinidade não pode porém 
ser empregada na rotna. Também exige 
bom conhecimento da composição do leite, 
pois a modifi..:!ar;:fio dos componentes,. co
mo, por exem'!;)b, a adição da água, pode 
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levar a êrro lla interpretação da relação 
alcali-cinzas. 

Como prova l onfirl!latória expressa em 
Re03 ou C03 sSbre 100 ml de leite ou 
sôbrC' 100 gr ela.s cinzas, esclarece bem o 
técnico. 

Trabalhos e pesquisas - Há muitos 
anos venho estudando a questão da alcali
nidade. Creio CI.ae desde 1944. Êsse' traba
lho' acentuou-se há dois anos, quando o en
treguei como trabalho de se,:ninàrio 
ao Inspetor V�tcrinãrio Wandick que, sob 
m,inha otientaçi-to rea�:í:")a um. traball1f' 
comparativo entre a al::! 'l�:,n(dnd(' das cin

. zas do leite de €!:i.1trepos �ús e do leite lrü';" 
co recolhido de gado impol"tado, estabu�;. ·  

do  nas dependências do Departmento. Ês
se trabalho efe �'.wu-se 8(.·tJIe 60 amt.:'��tr:-lS 
de leite dos 'ent repostos e 42 do leite do 
.Fomento. 

As cinzas m-9dias do J eite do entreposto 
alcançaram 0,738 grl100 ml de leite . .P 
alcalinidade total média. isto é, de leites 
considerados a�c.alinizaéhs :-� leites consi
derados isentos de alcali de adição' 

foi 
igual a 0,26451100 ml de leite. A alcalinida
de sôbre 1 00 gr de cinzas �calculada em bl 
carbonato foi :35 . ,� e em carbonato de só
dio 22,� sempre em alcalinidade total, nú
meros que me parecem �empre mais re

presentativos do que os relativos ao alcali
livre extraído por lixiviação, indicado pe. 
los autores citados. 

. 

. Quanto ao leite fresco do Fomento, eis 
os números: 
Cinzas média .; . . . .  O 7 • • • • • • • • • • • • J 339 
Alcalinidade média . . . . . . . . . . . .  O,2N'3 
Alcali, em 'bicarbqnato de sódio 

sôbre 100 .gr cinzas . . . . . . . . . . .  31,8 g .  
Alcali e m  ca .... bonato a.� sndio 

(máximo . . . . .  . .  . .  . . . . . . .  20 !1 gr 
A relação de alcaJinidade em bicarhe . . . 

nato encontri-::;e consu1')danciada nos nú
meros 35,8 para leites dt..! Entreposto � 
31,8 para leites fr;-:r( 0� do li'�merito. E se a 

diferença é relat � \:anlente pequena, deve 
se a que .::erta perce�1tagem ' do leIte do 
Entreposto estava pf:.L·fe�to. 

N o ano passado, em virtude do estudo 
do padrão do leite do Entreposto, q:'H.: 
vinha rea ·.�zando reinidei à. ynrifl. açãc 

. da alcalinidade, cujos resultados quarifo 
à relação alcali -cinzas, con::::rmam em lf
nhas gerais os obtidos por Wandick, nc 
tando apenas que tanto ' no caso dêsie 
técnico como nas minhas ob::;ervações, :/) . 
das as amostras, mer,'.r.o as CO( ISl(� cl adas 
perfeitas, entraram no cálculo da m:,,"j la, o 

que rebaixa muito o valol{, real da dife · 
rença da relação. Wandick também ana
lisou muito maior quantidade de leite 
do Fomento. 

A observação do valor em carbonato de 
sódio sôbre as cinzas, qu� Savini destaca, 
dá para os leites . do Fomento algarismos 
que vão de 16,6 a 20, e, em leite que jul-

: gamos 'alcalinizados� de '21,7 'a 24,0 de a:� 
éali toÜü em carbonato ' de sódiO. 

As experi:ências q�e reali?,:amos adicio
nando ' bicarbonato, carb�mato . �. ãgu�' d,e 
cal nestes últimos dois meses para fins 
desta palestra são ainda mais interessan
tes, pois demonstram que mesmo com a 
adição de 0,5 gr de bicarbonato de s6dio 
por litro em leite fresco do Fomento não 
apresenta a relação alcali-cinzas algaris
mos como os que encontramos no leite de 
Entreposto. Em geral o leite puro ap;esen
ta relação entre 21 e 29% e no leite com 

. alcali raramente ultrapassa 30% , embora 
sempre maior do que no leite sem bicar
bonato. Isso mostra ,ou que a fraud� é 
muito mais extensa do que se pensa, ou 
que é necessário estudar o comportamento 
do leite das Jazendas, colhido com abso l u
ta segurança de pureza, excluídas tõdas as 
causas de êrro ou fie COl'Jtam:"l i é" <::5.0 aCi -
dental. . 

� 

O quadro de alcali que figura na perl,,:,.::! 
mostra o alcali de leites sem adição com

. pa:.ado com as mesmas amostras adiciona
dos de. alcali. 

Leite' n. l , I 
' 1  

R'elação I I 
I 1 

�ta:l:caU 
O�18:4' 

20,R% 

c I 0·,2. Iiitro 
0,226-

24,8-% 
.� ,,-, ..... ! ... 

qo:,.:l� 

CIO,5 IIttíre-
0,21:1:3' alcali nas' 

Cinzas 
26',5%, R' 
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I 
Leite n. 2. I 

1: 
Od;8,9. 
25,3 %  

0.210 alcali nas cinzas 
29% 

CI,O;2Q; 1 Leite n. 3, I 
I 

0)59. 
21,5/fó: 

Orl7.24 alcali nas' cinzas: 
23,2% R 

) 
Leite n. 4 I 0,151 I 

ClU�O 
0,1 6'& alcali nas ch'lzas:' 

I 21 %  2�4% 

A relação depende do . teor en;l �lcali e 
de teor em cinzas;: de modo qne é neces·· 
sário trabalhar em condições estritamente 
iguaIS para' haver. uassibilidade de com
paração. Também tudo aquilo que, depois 
de adicionado o bicarbonato" fizer baixar a 
cinza, como por exemplo, a aguagem, pode 
elevar a: relação a algarismo susJ?eito. Por 

isso,. a. )::e:laçã;Q. é 'lil'il:1íJ'P.les;: €:üml,QI'.efrií,í,elilÚli:lt da 
prova CQlorimétL'ic� excelente: ne· eaS(1}· de 
cmas. IL<1>:rma:i&f' isto,., é. Ç!:Cima; de O;;;7,2(}i e 
:forte aI '!a-Hnidade. total.. 

Nos porta-,túE,.-;s podem ver tfpos" d'e en
� aio com n1ü-a:rol (� CiJlTI az.ul cl t:>  }'rromo ·  
time!: 

o que é: a p·asfeu-rizacão· do leit:e 
Mesmo quando pL'oduzido: nas melhores 

condições. ne higiene,. SI nã€) fôr resfriado 
imediatamente e c.ons.ervado a baixa tem
peratura,' o leite. oferece a todos os germes 
microbianos um excelente meio de cultu
ra; é um 'produto extremamente fragil e 

deteriorá vel que de:"le' sel!'" protegido, serm 
cessarr ron1::rra 05., mscos; dia ef>ntaminaçãh 
e a pastenri7.a;ão constitui um dos mei�s 
mais . eficazes l)afa se chegar a êsse 
resultada. 

A pastet,'·r.iza�o tem por finalidade prim
. cipal a ' ie des1!.m:iT, :gOl" 3;(;{uecimento, as 

bactérias pato�as que' se possam enCOR'
; trar no leite : segundo Porcher ela deve 

destruir, pela. a�ão . do . ca1or,- a totalidade 
da. floM microbi:a!aa patogena,. alteFandfi>, 
o menos::. possível, estrut:tl1!a física do 

: leite, seU: equilíbrio químico e seus 
' elementQs. hiQ-El!l�.os (diastases €i vita
. minas) . 

No estado atual das' cousas, dois pro· 
cessos de pasteuriza',ão, reoousaMo sÔbre 
t�enicas diferentes e empreganrto,. carla 
um; apari'!1'Pra/[eTIs bem determÍnBda!:: s :::' (' 
utiil:ilzade>s:: o p:t"::i::Eneii"<Ji, eonhecido sob o 
nome de pR:!teurização baixa, assegura a 
destruiçâ'O CQ l:ficilo da tube:rreulOS'e (mn 
dos' mais' I'�s�stentes) por aqueciment�, a 

630 C :iurc1nte 3!� mmuto.s, o, s�gundo, cc
nhecido scb (i n�)me cJe pasteurização alt a 
ass:egura:. a  dQst};u� do mesm.o. bawo por 
um aqu2cimentn a 72° ' C durante· 15 se
gundos.. . . 

Ern n·=nh1:1: .. 111 caso: a tem.pe1!a::fi1a,ra deve 
ultrapassar 95° C di1.r.ant.e.: uma fração de 
segundo. A :-:�im o leí1ie: pasteurizado con
serva qun�e irJ' .egralmente tôdas. as. suaf 
qmrlida,te·:; ,n:::trHiv<lS; 

Convem, contudo;: na.tar que a pasfeuriza
ção. não· pretcF.d� meU..ol1'aE' a. qpalidade cl!.aJ 
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leite : '  �la p'ode '\órnâ.t inofensivo um leite 
perigoso, mas l"'la , n�,·"; po:d� fazer' com que 
um leite de q da] 1(�t. eC!� inedi6cre, venha a 
ser um leite ele alta , qualidade, pois, ela 
tem por finalidade destruir os germes e 
constitui unicamente um remédio de ur
gência contra a contaminação; eis porque 
a: limpeza do leite entregue na usina cons
titui um fator fundamental na qualidade 
do leite pásteurizado que será fornecido 
aos consumidores. 

' 

Para conservar o benefício da pasteuri 
zação' o leite deve ser resfriado imedhtta .. 
mente e depois mantido a bàixa terl1pe
ratura até o momento de sua utilizacão : 
com' , efeito; desde ·' que a corrente do frio 
é interrompida, os germes recomeçam ' T 

, se ;  multiplicar e isto tanto mais ràpida
mente, qU:ll1tn mais , c-jevada 10:- :' a lem
g�r,ªtu:r�, é,lpl9iynt� e , qua,nto mais l<:mgo o 
período até a sua .. utili�ação. , ( ,  ,- i ,  ... � i .' " ,: . " . : ;. . . .. .. . , " , ,: ' : :  ;:' :. " , J:lor outra, a fim de evitar qualquer con-
taminação, após a pasteurizaçãq, é neces
sário evitar a maninulção do leite ao ar 
livJ;'e; convem, pois, utilizar, desde a saída 
do pasteurizador, recipientes perfeitamen
te esterilizados e fechados., que possam ga
rantir a . �igietle � do leite ' durante .'o tra:D.s� 
porte e a venda. 

Em resumo, a pasteurização representa 
uma proteção importante, entretanto uma 
proteção de cooperáção, constituida pela 
"corrente do leite" ;  os esforços de todos 
devem contrib'uir para , �ssegurar 'o êJÇito. 

(Do Boleiim do ' Leite) 

, �  .:: '. . Rati1i(ClÇão , e ' retificçJçãO' ,' 
. BOLSA DE ESTUDOS 

Ratificando o que inserimos no núme
ro anterior desta Revisl:t . a -Sociedad� 
de Lacticínios CATUPTRY Ltda. ofe

, fé,ceu uma Bôlsa de EStlHJOS a urr" e� tu
dante , a  ser, indicado pela Diretoria da 
• I ;  I �l e Côrpo Docente. 

Retifir� -.. :h) ' a  r· ' : itc co;;'I ç1''::ll1entar da 
nota publicada, esclareçamos que a f' '
Tida Sociedade, 'sâbêndo da vinda do Sr. 
Oldano 'de-�'Carvalh<1 à FELCT, para" as- '  

sistir ,a 5.a Semana d.e Lac;tic}ilj�l,a, ere
dencioU-iO.:it�'oi.( r ��tr a BôlRa de Estudos 
em questãó� er! l nome , d?. S. Lacticínios 
Catupiry Ltda. 

( CQnclusão' da páginà' , 3)  
Nicaragiléi : 'é San José, capital da ;Repúbli
ea de Costa Rica, observando o trabalho 
de cooperação do Govêrno dos : E�itaêlos 
Unidos' e, daquelas repÓblÍccts . centro-ame
ricanas, " no setor çla produção de lEiite' c 

" s tta industrialização. ' . ' .  
Em número esp�cial d o  FELCTIANO, 

::,ob o título que encima estas notas, será 
, pl!p.j·,cado um relato minucioso da viagem 

.fé' 'E'stud,o�. e , ob�erv;aç�o, bem. cO�no', . as 
irnpres.sões do pi:'ofes�or Hoqbe.:." Alh·..! , q u'.:rq\le, sôbre , a  produção de ]eitc e ,su� 
{ ' idu::.trialização, ' métodos , <:l.� ',ensino. :.:à 
,o;)(',raç,ão' corri ,os produt.or�s de leIte, pQr 
iHrt0 do') \ �()� .. érn') e das : 0n ivelsidádesf en
f] r.1 tu�o d que: 'ihe fo� ."dado " pbs�r'�ar 
nt,,: ; �s seis mêses nos Estados Unidos da 
. \merica do Norte. 

Rua Ten. Freitas, StN 
Caixa Postal, 183 

JUIZ ' DE FORA 
Minas Gerais : � : Brasil 

: Diretar: 
,nIt� , V. l"REITA.S , ���I�I� 

, ', ,' /?:edat.or-::c hef e, :  '. ;, .' 
' DR. " :HOBBES ' . ' :ALBUQUERQUE 

: ' Secretário : ' -' 
DIt. MAlUO' A�Sí:S DE LUCENA 

A ·8 S I  N A T 'U R A : 
1 ano .(6 números) 

Cr$ 30,00 ' 
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Aniver�áríos de ,FelctÚ:uios: 
�lês 'de Janeiro:: " , J ' . 

O ! .\ , , :  

,' , . 

' : . .  o-,-Jesus' da Silva , Btandão ........... ' Aluno 
,da 2.a :série ' do' .CI�� · , 

5�Walter Rente Biáz '� Técnico em 
, : 'Làcticíhios. i , . 

10"':""'Luiz 'de MelÓ' 'Dias - Lactléinisd . 
i'I:�Arlij1(l� L�ite Junior - Aluno , da 
" {a 'sétie d.o Clt'. . . 

1 3�J e'��nym'o :�Pinto Saiú�a�a � .  Láct�
cinista. 

1 6-J osé Marcelo de Araujo - A lune 
da 2.a série do CIL. 

1 6�Sebastiao Dútra de Morais - FIm
cionário do Serviço Administrattv\1 
da FELCT. 

1 1 8-Dr. Paulo Wanderley ...:...- 'M�(jic<, 
Veterinário CDm o Curso de Aper- , 
feiçoamentQ em Lacticínios ' . pela 
FEtCT. ' , 

, \ 1 8-Dr. SebClstião Sena Ferreira de .A�-
; " (Ira'de, Engenheitó�Agrorionio� Di-

retor da FELCT" à qu:al vem, em
prestando seu idealismo por fl1ai,:, 

, de, 1 2\ ' an()s. ' ' 
'lO! ; " , ' • •  � • .' • •  ; 1" • •  , 

� 2o-"::""':':José Sebastiã,) P.a'bdo Lactici-
� nista. 
�3-Alvaro Vituzzu -,.,.. .. :La.cticin��ta,. " 
' 23-0rdelind1· :.'Mota:, ...,....\. , Al�n() da, .z.a 
� , série 'do ,CIL�' , ; � ' ,:" ,: ' . i 
: 

3 1-Zoreth Salo�,�o :: ; ' �tW.cioi1ária 'da 
�E.I:,C1'.. ' 

Mês de Fevereiro : . " " " " , . ; , . .  . ; " 
,p:!�,� , ; i '" 

.. ; r:4', 'i! 'br. ,Rôgerió ,Maránhão �.�. M,t.�dicb 
" ,  Veterinário, com : () curso de Aper,

feiçóamento ' em ' LactiéÍnÍos" pelá 
( de' Inspeção de ': Produtos : de. '�ri

;., ' c  FELCT; '  Inspetor Chefe da :DIV!:)�I.O 
, ' : , ; ' gem Animal, com séde: no Rio de 
; '. , , ' Janeiro. " " ,: " ' ' '. '  " � 

5-José Wilbaur JUhquetta de Barros 
- Lac�icinista (DIPOA) .. , " , 

6�Mario Mo�eiia :d� , C�rvalho 
" . " ' Téc,nicoi �ml Liç�iç,ínios.' 

l I -Alberto Mendes de , OliY,éii'á.' �� 
' : ' 'T�Cl1jCQ\ �in Lacticm.io&.:: 

l I-Fausto t:esar Bellotti . ..,...;. , Lactici
:l1ista. " 

I 6�:"'::'Sebastião Speranz,a 'Palv� �_: �L(.cti-
, cinista. · . 

1 g.:.-�Aluizio de ACll:lÍno ' Andr�d� .,..

Técnico c:m 1.1acticínios" pertencen
te ao corpo de técnic1 :) da FELC'I . 

27 -J osé Sergjo S8.rn1=';�úo :-- Laêticinista� 
Parabens do FELCTIANO ( 

Excursãà dos' fqf:mandos de 1 954 

Em comp�nhia dps professores �obbes 
Albuquerque e Benedito NogueIra, df 
Cadeira de Tecnologia Especial do Cur�o 
de 1,ndJÍstrias 1,1;.-açte�s, ()s �lu�os, que ter; 
minaram o referido Curso, fIzeram um� 
excursão através, a indústria de �acticínios 
nos Es'tados de S. P�lUlo ' e  Minas (Sul)). 

VisÚaram S. Paulo (Capital) , Caro;
pinfls, S. Lour�,ilço, Itanhandú e Cru�eii�O:

, Na Capital paulista pei:cof.rt�rF'lJ) ... lOS 
seguintes estabeleci�ent�s :  Bsim�s, el e Bc; 
' neficiamento de ,LeIte Vlgo�i ,  Um';'., ; Do:
miniQ ' e . Coope!at�v�, ' �� ;seçç�;� 'ae �J�. l:tir 

, ' cínios, �'ô Mercado Murii�ip':ll , .  a !abnc� 
' dê; , queij? ' .  Ca�upi!i , .  as  instalaço�s . da 
f�brica' de sorvetes KIBON, a s�çao df 

' lacticíIÍios dó-Departamento da Produçãp 
'Animal 'do" Estado, o entreposto, de qU�h-
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jo de Polenghi & Cia. e .  o entreposto de 
manteiga da firma Alves, Azevedo �. A. 

Em Campinas foram visitados OS 'se
;g� es.tab.eiecimwtos: .Gnll�jasJ >roou
.ÍlOOes ·<k Lcite tipG A. : ';Santa ,Cândida, 
,santana ·�e ;São Mru:tiooq; .Usina .de be
.nenciamento de 4eite .tipos .H · . .c C, LECO� . 

'De ·V(l)'.1!ta ;à , $.. ·PJil'l'do mitar.1 '''' ::;a Us i fj �1 
d,: ib.ene:fiici� rle J.eite ,� 'Cidade 
Universitária e a F(\culdade rt. ;�lh:·dh:ina 
Veterinária da U.a:i7�I'iidade de Sã·) 
fatilo. 

Ero S. Louren,ço l Dram visitadas a Fá
l'ika de Nlm1teiga nr Siivestrini 'lr:n :�C\:s :.: 

I Osin i ( e B-011��·i.I''��·�en�· ·· -de 1 .I.:.i tc 
VIGOR. 

. 

Em Itanh-andu, estiveram · na �Usina de 
B:emeficiamento de .Leite" ·Rábrica de 
Lacticínios e Entreposto de Queijos da 
firma Cia . .  Baptista ScaI7pa" .nos Entrepos
tos ;de queijo J� 'j . Rebouças e I. Chaves, 
na fábrica de leüe cDndensado e usina de 
beneficiamento ;de lleite PLfSA "e na .. gran
ja leiteir.a dm '.Dr. Sc.arpa. 

Em Cruzeiro fc:ram vjsitadas tôdas ;:!:-, 
instalações da grande e moderna fábrica 
de leites deshidratados t condensado e 
em pó ) da VIGOR. 

Foram os seguintes os estúdantes que 
tomaram parte na excursão; Adernar 
Vouguinha, Armando de Ca.:'f'·'tl. . ermarn 
Moreira de Albuquerque, Helio Osorio 
da Fonseca, Angelo Martins Rossi, Pau
'ro Mendes de Rezende" QsnY TaUman, 
Sergio Ferreira Leite, Roberto Silveira, 
Fausto Bellotti, Jeronim0 .Pinto Santana, 
J aciQto Godinho, Miguel Archanjo A'  
drade, Luiz d e  Mejo Dias, José Sergio 
:S-amp.aio"} looé Geralào .1(1 Silva, Blias 
Nassif Neto, Mnacir .;M:,oo.teiro dos Santos, 
I vo Arantes Vieira. 

Desejamos agradece-r a :cooperação d;} 
Faculdade .de Veterinária da Universi
dade de . São Paulo, nas pe.-' soas do Dire
tor do estabelecimentó e dos professore� 
Dr. Pascoal Mucciolo e Df. J osé As� 
RibeIro. 

c ,c :a::: .A.. L ..A. � , 

O M E L H ;O .R C O .ALH O .E .M ,P Ó 
D E  

,F A R  ;R I ,C A lÇ  Ã lO D I N  A 'M AR Q U  É S  A 

A" vend-a na iCIA. FABIO "BASTOS, Comércio e Indústria 
,e .em todas as casas do xamo 

BIO �DE .JANEIBO - Bua Toofilo Otoni, 81 
SãO 'PAULQ - Bua Fiorêncio de 1\breu, 'S2S ,/ 

BELU HORfZONTE -:- ·]tua 'Pupi.'Damb,ás, $4 . 
. PORTO ALEGRE - Rua Júlio de Castilb'O" OO 

nIlZ DE . FORA -:- Rua Halfeid, 399 
VIJRITlBi\. - Rua ·'Dr. 'Muricl, �536 
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Influência da maturacão do Creme no sabor e 
• 

aroma da manteiga 

A maturação d o  crême consiste em uma 
fermentação especial e controlada" na 
qual se desenvolvem certas substâncias 
químicas, constando de princípios aromá
ticos e gustativos, provenientes de ações 
de diferentes bactérjas. Êsses princípios: 
expandindo-se no meio, vão ser absorvi
dos pelos lipídios do crême, proporcio
nando à manteiga excelente paladar e 
arôma agradável. 

Uma bôa fermentação de um crême de
ve ser precedida de pasteurização do mes
mo, seguindo uma técnica criteriosa, jun
tando-se-lhe, após, afim de favorecer a 
maturação, fermento lactico selecionado. 
Êsses fermentos, como sabemos, são cons
tituidos de diferentes espécies de ' bacté
rias, cuidadosamente, escolhidas que, co
mo dissemos acima, agem duplamente, in
fluindo na formação de corpos produtores 
de sabôr e arôma. 

Os microorganismos que atuam na for
mação do gosto são os que determinam 
a produção de acidez no crême. Essa aci
dez é proveniente do ataque daquelas 
bactérias sôbre a lactóse que é desdobra
da em acido lactico. São chamadas, por 
essa razão, de acidÍficadoras. Os germens 
produtores de arôma decompõem os aci
dos lactico e citrico e os I transformam em 
diacetílio, (CH3 - CH.OH - CO - CH3),  
substância fundamental na arôma da man
teiga. 

As bactérias do primeiro grupo, perten
cem os Streptococcus lactis, Streptococcus 
substância fundamental no arôma da man
cremosis, lac.tobacillus1 acidophiluse, o Ter
mobacterium bulgaricus. Ao segundo per-
1 E:'licem os Betaciccus cremosis (Orla-Yen
mer). Portanto, as primeiras, aquelas do 1 .0 
meiras, conhecidas pelos norte-americanos 
por Streptococcus paracitrororos (Hàm.

' 

mer) . Portanto, as primeiras, aquelas do 10 " 
grupo, proporcionando substâncias que in
fluem, favoravelmente, no gosto da man
teiga, preparam terreno para a aç�o das 
segundas, que têm papel saliente na cons
tituição dos elementos da formaç�o do 
arôma daquele produto. ' 

Por Carlos Fa!)undes 

As bactérias aromatizantes, desdobran
do os ácidos lactico e citrico produzem, du
rante a fase da maturação do crême, ain
da, além do diacetil0, os seguintes corpos : 
_ acidos - carbonico, acetico e propio
nico - aleool etílico, acetato de etilio e al
deido acetico . .  

O que influe de uma forma preponde
rante no arôma agradável e particular da 
manteiga é o diacetilio, que embora o per
fume da avelã, sendo quasi, na totalidg.de, 
absorvido pelos lipidios da manteiga. 

Uma das condições ess�nciais para que 
a fermentação do crême se proceda 
de uma forma Te guIar, está na seleção do 
fermento lactico empregado. Êste deve 
ser constituido de um coagulo homogeneo, 
uniforme, brando, tipo gelatinoso, branco, 
livre de bolhas gazosas, com arôma agra
davel e próprio de avelãs e com um sa
bôr levemente acido, quando ainda novo. 

. Os fermentos lacticos que apresentarem 
gosto de malte, provocado pelo desenvol
vimento do Streptococcus maltigenes as
sim como, de aspecto viscoso (Streptococ
cus Thermophilus) ou com diferentes co
loridos em sua superfície, devem ser aban
donados por impuros . 

Algumas vezes os fermentos lacticos 
apresentam-se com acidez mais ou menos 
pronuciada e com ausência de arôma, 
perdendo, quasi completamente o sabôr. 
Nesse caso, por mTI "test", bnstante sim.:. 
pIes, po��mos apreciar a qualidade do 
fermento em dúvida, e verificaremos a 
sua capacidade de produção de gosto. To
mam-se 2,5 ml. de fermento a ser testado e 
junta-se-Ihes uma pec;: ue:r...a porção de crea
tina, a seguir, adiciona-se 2,5 ml. de soluto 
de soda caustica com 409é em volume, agi-o 
ta-se e deixa-se repousar por 15 minutos : 
a maior intensidade da côr vermelha i 

observada na superfície da mistüra, é de
nunciadora das condições provaveis de um 
bom fermento. 

Excedo da "Revista do Leite" 
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Água potáve l 
A água potável é a que se presta a ser 

bebida. Deve ser <te aspecto físico atra- ' 
ente, clara) cristalina, incolor, sem chei-
ro e sabôr. 

. 

A água potável contém ar e sai-s mi
nerais em dissolução, tornando-se, por 

' isto, agradável ao paladar. 
Náo deve conter micróbios, parasitas, 

ou substâncias nocivas à saúde. 
Em média, ,a água potável contém de 

15 a 50 centigramos de 'sais minerais 
por litro. No, caso de apresentar certos , 
sais minerais, em quantidade mais ele
vada, recebe o ' nome de ág':.ua mineral, 
apresentando qualidades medicinais. So 
03 sais minerais se auresentam em' ex
cesso, a água deixa de ser potável, tor
nando-se imprópria para a utilizacão 
pelo homem. 

� 

Contaminada por. I11.lcróbios ou para':: . 
sitas p atogênicos a água pode tornar
se veículo de doença. Assini, pode gozar 

o excesso de 
mula do ' material 
cendo ' a '  gordura . eXl:l!gE�raida, 
de, , o  diabete, .etc. 
mf:ntar também ' é prejudicial " o 
nismo ' não pOde suprir as sua� "ll,''Vl.J.t;;:,;:,.l
dades e :vê-se obrigado a reduzir os 
gasto§; pouco produzindo, . ai à,narf�p.R'h
do a preguiça, o cansaço 
sub-nutridos. ' .. 

(Do SPES de Minas Gerais) 

Para a s  grandes Indústrias 
- COALHO E M  ' PO' -

l\'Iarca AZUL (forte) 
Marca , VERMELHa, (extra, forte) 

E USO CASEIRO 
Coalho em pastilhas 

D (concentrado) 
"K" (extra conce�trado) 

Também LíQUIDO 
em VIDROS de 850' C. 

Cia. F a b i o  
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i Máquinas e Api::l.relhos para Usinas de Leite e Fábrica de Laticínios ti 
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l.a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL 

1\ 1 � f3 ," Á  & C I Â a.  
FABRICANTES DO SUPERIOR C () a I h () t= 12 I J I A 

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

Único premiado com 10 medalhas de ouro 
MANTIQUEIRA - : - E. F. C. B. - : - MINAS GERAIS 

FABRICA E ESCRITORIO : 
MANTIQUEIRA - E .  F .  C .  B .  

MINAS GERAIS 

Correspondência : 
Caixa Postál, 26 

SANTOS DUMONT 
MINAS GERAIS 

RIO DE JANEIRO 
Caixa Postal, 342 

SÃO PAULO 
Caixa Postal, 3191 

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

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

Criadores de bovinos da raça holandesa. Vendemos ótimos animais puros de pedigre�, 
puros por cruza, etc. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



r3 
� 
� 
H ;,j fi ., 

P ODUTOS EABRICADOS NA 
feE.L.Cot 

ti 

� LABORATÓRIO 
�So!ução Dornic . solução de soda décimo normal , solução de fenolftaleina a 2� 
� solução décimo normal de nitrato de prata , solução de nitrato de prata I so 

fução de blcromato de potássio a 5% I Culfura de P.roqueforl em pô, Fermen 
to láclico selecionado IfqúidoJ Corànfe t!qukJo para queÍjos � Culturo' de yogh.urUlí

, quído), Grâo de Kefl/rJ Fermento selecionadD para queijo Suis'só . 

ÇJUEIJOS 
/ttinas" padronlsado. 
TIPOS : Cavalo I Cobocó, Cheddar, Duplo Creme , Emmenlaler, C;oudq , Luhch I Pralo , 

Parmezão , Pasteurizado t Provolone , Reno -Edam , Roque/orl , Suisso , Crem 
Suísso , Requeijão Mineiro . Requeijão Cri% , Rico/a , 

MANTEIGA Ex/ra e de primeiro. 

r,i,l ru CASE/NA ! Por diversos procesaos. 

Qf[j!1ir Os l2eçfldos b. 
FabrIca Escolo de Lacficínios 
Rua Tenente Frei/as Sfn .. 

Juiz ' de Fora .. 

Candido lostes. 
Cx. Postal 183. 

Minás Gerais. '  
BRASIL 

Tipogra fia do «LAR CATÓLICO» Juiz: ' de Fora arvoredoleite.orgdigitalizado por




