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AVALIAÇÃO OPERACIONAL DO 
CRIOSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL 

LAKTRON 312-L (*) 
Operational Evaluation of the Digital Cryoscope Laktron . 

312-L . 

Alan F. Wolfschoon-Pombo(OO) 
Otacílio LopesVargas(* **) . 

RESUMO - No presente trabalho são apresentados os resultados da avaliação operacio
nal do crioscópio Laktron 312-L. Nesta avaliação foram considerados os seguintes 

.aspectos operacionais: adoção de padrões comerciais e alternativos, precisão e exatidão 
do instrumental, manutenção da linearidade da leitura digital, operações com o termopar e 
. vibrador, erro de determinações em séríe e a influência da estocagem e do uso de 
c.onservadores (formalde/do e bicromato de potássio). A precisão do aparelho, determi
nada através do desvio padrão de determinações repetitivas foi de sd = 0,0007, o que 
implica num coeficiente de variação (cv) de O, 13%. Os dados obtidos para a exatidão das 
qeterminações, expressos como sd e cv foram, respectivamente, 0,()()(J8 e 0, 15%. O 
aparelho apresentou linearidade excelente (r = 0,999) para concentrações de c/oreto de 
sódio (mg/1{)() ml) de 299 até 2.688 (-0,173 até - 1,635°Cl. O erro experimental médio 
determinado durante o fluxo de análises foi de 0,6% da diferença absoluta entre o ponto 
criospópico para as amostras que se sucedem; na prática isto foi representado por um erro 
médio de determinação muito menos que 0,{)()2 °C. Além destes aspectos, sugestões para 
o aperfeiçoamento do instrumental são apresentadas. 

1 .  INTRODUÇÃO 

Na fase aquosa do leite estão. d issolvi
das, a nível molecular, substâncias (ex. 
lactose, cloretos, etc.) que contribuem pa
ra as propriedades coligativas desse fluido . 
biológico (COLE & M EAD, 1 955). Dentro 
destas propriedades, a depressão do ponto 
de congelamento = DPC (neste trabalho 
utilizado como sinônimo de abaixamento 
crioscópico), tem sido utilizada como mé
todo de determinar fraude por aguagem no 
leite visto a pouca variabilidade natural 
que apresenta o "ponto crioscópico do lei
te. 

A literatura especializada é rica em 
trabalhos relativos à crioscopia do leite 
(SHIPE, 1 959; HENNINGSON,  1 966; SAl
TO & SHIFTAN,  1 973; CARVALHO, 1 977; 
EISSES & ZEE, 1 980), razão pela qual o 
presente trabalho não pretende fazer uma 
revisão"exaustiva do assunto. 

Recentemente foi desenvolvido no Bra
sil o crioscópio (termistor) Laktron mo., 
dei o 31 2-L, que automatiza, de forma rá-.. 
pida e confiável, a determinação da de
pressão do ponto de congelamento do 
leite. RUEGG et alii (1 981 ) observaram di
ferenças de DPC entre os resultados o bti
dos para lei.te e creme, q uando avaliaram 
crioscópios e osmômetros disponíveis no 
mercado suiço. Neste trabalho apresen
tam-se resultados da avaliação operacio
nal (calibração, estabilidade, etc.) do refe
rido modelo brasileiro. 

2. DESCRiÇÃO DO APARELHO 

O crioscópio Laktron eletrônico dig ital 
é simples, compacto e de fácil operação. 
Suas dimensões (450x440x350 mm), peso 
(20 kg) e alimentação (1 20v/60Herz) per
mitem adequada acomodação em qualquer 
laboratório (Figura 1 ). 

(*) Trabalho desenvolvido no Instituto de Laticínios Cândido Tostes EPAMIG/ D PTAI ILCT CP. 183 - 36.100 - Juíz de Fora - MG (**) Chefe do Laboratórío de Pesquisas Físico-Químicas do Leite e Derivados (*0*) PesqUisador do DPTAI ILCT/EPAMIG 
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Figura 1 - Crioscópio Laktron 312-L 

2.1 . Princípio de Operação 

Basicamente o aparelho Laktron é um 
crioscópio eletrônico, digital , funcional
mente equivalente ao sistema termistor de 
outros aparelhos no mercado. Diferenças 
básicas são observadas, por exemplo no 
sistema de frio adotado no aparelho na
cional . 

Apenas 2,5 ml da amos.tra �e leite sã? 
necessários para a determl naçao. No pn
meiro estág io da determinação, a amostra 
é esfriada até -3,000°C, ponto no qual 
aciona-se automaticamente um vibrador 

Figura 2 - Equilíbrio térmico da OPC. 
Resfriamento rápido 

eletromecânico induzindo o congelamento 
da amostra com subseqüente l iberação do 
calor latente de fusão (isto é, expresso de 
forma simples, .a energia a mais que foi 
fornecida ao sistema para congelar a 
amostra). Isto faz com que a amostra 
atinja seu ponto de congelamento verda
deiro, ou seja, a temperatura de equi l i brio 
entre os estados l iquidos e congelado. 

Esse equi l ibrio é mantido durante u� pe
riodo determ inado de tempo (denominado 
"plateau") e neste intervalo o sensor do 
aparelho faz e fixa a leitura (Figura 2). 

Inicio do plateau Leitura do Indice de crioscopia 

E 
::J E " c. E " I-

Temperatura _____ _ ___ ____ _ _ _ ____ :. ____ _________ ---------------_ 
de congelamento 
da amostra. Calor da fus�p 

Congelamento 

Tempo 
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O tempo normal da determinação é de 
1 20 segundos, possibi l itando assim um 
f luxo de análise de aproximadamente 
26-27 amostras / hora. 
2.2. Banho Refrigerador 

O banho refrigerador é uma mistura de 
g l icerina e ág ua destilada na proporção de 
1 :2. Prepara-se facilmente, por exemplo, 
adicionando a 400 ml  de água 200 ml  de 
gl icerina. Adiciona-se esta mistura ao re
cipiente dentro do aparelho, através do ori
fício de entrada, o mesmo onde se coloca 

_ o tubo de ensaio. durante a determinação. 
Para facil itar a operação, pode ser usado 
um funi l .  A temperatura do banho é de 
-7°C e é mantida constante através de um 
termostato eletrôn ico, que pode ser aferi
do com o controle de ajuste fino de tem
peratura, situado na parte posterior supe
rior esquerda do aparelho. Girando esse 
controle para a esquerda aumenta-se a 
temperatura do banho, e para a d ireita 
diminui  ( isto é, esfria o banho).  É impor
tante a verificação periódica do nível da 

solução do banho através do "ladrão" na 
parte posterior do instrumento. 

2.3. Calibração do Crioscópio 

O manual do Laktron 31 2-L fornece 
todas as informações necessárias para a 
cal ibração do aparelho. No delineamento 
experimental do nosso trabalho expl ica-se 
detalhadamente a preparação de padrões e 
seu emprego na cal ibração do instrumen
to. 

3. AVALIAÇÃO OPERACIONAL DO 
LAKTRON 312-L 

3.1 . Avaliação dos Padrões Comerciais 

In icialmente, os padrões comerciais fo
ram testados em relação ao seu valor , de 
crioscopia. Uti l .izou-se o método de cri os
copia manual (termômetro aferido em 
graus Celsius) como referência. Os resul� 
tados obtidos encontram-se na Tabela 1. 

THBELA 1 - Comparação dos valores de crioscopia (padrões) com o método termistor e 

Valor 

padrão 

Valor 

padrão 

manual. " 

Laktron 
Referência 

Mod. 312-L 

teórico do 

= -0,422 -0,4205 -0,420 

teórico do 

= -0,621 - 06206 -0,620 

TABELA 2 - Precisão do Laktron 312-L usando, o padrão holandês(1) 
N9 Repetição 

10 
Valor médio 
Desvio padrão 
Coeficiente de 
variação 

Leitura Digital (9C) 

-0,538 
-0,539 
-0,538 
-0,539 
-0,539 
-0,540 
-0,539 
-0,539 
-0,540 
-O ,540 
-O ,5391 
:to,aeO? 

0,13% 

Diferença 'do 

Valor Teórico 

-0,002 

-0,001 

(1 ) 896 mg de NaCI / 1 00 mlágua fornece o valor crioscópico de -540°C. Norma NEN 3460-

:' 
" 
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Os resultados indicados para o crios
cópio Laktron referem-se às mé�ia.:s de 8 
determinações (4 tubos e repetlçoes de 
cada), o que forneceu um desvio �ad�ão de 
0,0008 e um coeficiente de vanaçao de 
0,1 8% .  

3.2. Precisão e Exatidão do Aparelho 

Confirmada a calibração dos padrões e 
do aparelho, (as diferenças estavam den
tro da faixa de variação permitida) foi 
realizado um teste de precisão. Para isto, 
foi preparado uma solução de 'cloreto de 
sódio conforme a técnica holandesa ( EIS-, 
SES & ZEE, 1 980) e feita a determinação 
com 10 repetições. Os resultados estão 
indicados na Tabela 2. 

Na Tabela 2 observa-se que o desvio 
padrão das leituras foi inferior a 0,001 °C, o 
que denota a alta confiabilidade do instru
mentai quando em condições ótimas de 
operação. Ao mesmo tempo é necessário 
apontar que o valor médio determinado 
(-0,539°C) difere em 0,001 °C do valor 
teórico (-O,540°C) indicando que o apare
lho potencialmente é preciso e exato. 

Para verificar a exatidão do aparelho foram 
analisadas 45 amostras de leite cru, prove
niente de diferentes linhas de fornecedo
res do Instituto de Lat icín ios Cândido Tos
tes-ILCT/DPTA-EPAMIG;  a cada 5 amos
tras analisadas determinou-se (determina
ção simples) a DPC (depressão do ponto 
crioscópico) para o padrão holandês; os 
resultados estão na Tabela 3. 

TABELA 3 - Exatidão do Laktron 312-L usando padrão holandês (-O,5400C) 

N9 de Amostras Leitura Digital Diferença do 

Analisadas do Padrão Padrão 

O -0,539 -0,001 

5 -0,539 -0,001 

10 -0,539 -0,001 

15 -0,539 -0,001 

20 -0,540 0,000 

25 -0,540 0,000 

30 -0,540 0,000 

35 -0,541 +0,001 

40 -0,540 0,000 

45 -0,541 +0,001 

Dos dados apresentados na Tabela 3 

calculou-se um valor médio de -0. 5398, 

com um desvio padrão de 0,0008 e corres-

3.3. Linearidade da Leitura Digital 

Para verificar se o aparelho fornece 
uma resposta linear para uma faixa de tem
peratura superior áquela normalmente de
lim itada pelos padrões utilizados, prepa
raram-se soluções padrões de cloreto de 
sódio e determinou-se a DPC de cada solu
ção. A Figura 3 mostra a curva obtida. Uma 
perfeita linearidade é obedecida na faixa 
de -0,1 73°C até -1 ,635°C, o que corres� 

.ponde a 299 e 2.688 mg de cloreto de sód io 
por 100 mililitros respectivamente. 

pondentemente um coeficiente de va,riqção 

de 0,15% para a
' 
determinação intermiten-' 

te (isto é, cada 5 amostras) do padrão. 

Pode-se verificar desta forma a alta preci- u 
Q. 

o 
o 
o 
N 
I 

E?r�p�::-: � '''"::= r")Ç" � 11 cr 
81GL!QTECô 
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Na figura 3, o coeficiente de correlação 
determinado para as duas variáveis foi de 
r = 0,999; na equação matemática Y = a 
+ bx, que descreve a curva da Figura 3, o 
valor de "a" ( intercepção) determinado foi 
0,006 e o valor de "b" ( inclinação) igual a 
0,61 1 .  

3.4. Padrões Alternativos 

Para o preparo de padrões alternativos 
pode-se adotar a seguinte Tabela 4 que 
relaciona concentração de cloreto de sódio 
e OPC em graus Celsius. Para evitar pro
blemas e confusões desnecessárias reco
menda-se a eliminação da un idade grau 
Hortvet em crioscopia do leife, tal qual 
sugerido por RICHAROSON (1 979). 

TABELA 4 - Padrões alternativos 

NaCl DPC 

g/100ml 9C 

0,6861 -0,408 

0,8960 -0,540 

0,9421 -0,557 

1,0152 -0,600 

Para o preparo dessas solúções deve
-se seguir  a segu inte marcha operacional: 

utilizar cloreto de sódio de alta pureza 
(min . 99,6%); 

colocar os cristais em vidro de relógio; 
secar durante 6 horas em estufa de ar 
circulante, a 1 05°C; 
colocar em dessecador 1 -2 horas, con
tendo cloreto de cálcio anidro ou pen
tóxido de fósforo; 
pesar os cristais de NaCI em balança 
analítica; 
dissolver em água bi-destilada, fervida 
e resfriada sem agitação (temperatura 
ambiente); 
deixar estabilizar antes de utilizar; 
manter o padrão em recipiente fecha
do. 

3.5. Operações com o Termopar e o 
Vibrador 

O termistor, embora aparentemente 
frág il, é um dispositivo relativamente re
sistente; isto não sign ifica que não de
vam ser tomados cuidados no manuseio 
(na limpeza do mesmo. Da mesma forma 
que para o termistor, deve-se limpar cui
dadosamente o vibrador, usando-se lenços 
de papel. Entretanto, essa operação no 
fluxo de análises não precisa ser realizada 
de uma amostra para outra, desde que as 
amostras em questão se situem dentro do 
triângulo de confiança (-0, '530, -0,540 e 
-0,550). Essa última afirmativa baseia-se 
em observações experimentais, sumariza
das na Tabela 5. Para elaborar essa tabela, 
escolheu-se uma amostra e determinou-se 
sua OPC em quadruplicata, logo após, rea
lizaram-se determinações alternadas des-· 
sa amostra, tendo o cuidado de limpar a 
sonda do termistor e o vibrador após cada 
minação das outras amostras analisadas. 

TABELA' 5 - Efeito de não limpar a sonda do terrnistor e do estilete de vibração, no. 
resultado �() DPC. 

Diferença em Valor DPC 

(amostra-padrão) 

+0,012 

+0,020 

+0,025 

-0,024 

-0,180 

.-0,271 

+0,196 

+0,197 

Diferença do 

DPC esperado 

+0,001 

0,000 

+0,001 

0,000 

-0,001 

-0,002 

0,000 

0,000 
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3.6. Erros de Determinações em Série 

Quando se utiliza o Laktron para a de
terminação da OPC do leite, é possível que 
se sucedam nas análises amostras com 
OPC's m uito diferentes, o que eventual
mente poderia ocasionar em? �as determi
nações; isto porque resqu lclos .de uma 
amostra anterior podem influencl�r. o �e
sultado da amostra seguinte. A venflcaçao 

TABEL.t\ 6 - Erro de determinações em série 

Amostra DPC (9C) 

a
1 

-0,592 

b
1 

-0,417 

b
2 

-0,416 

b3 
-0,417 

b
4 

-0,418 

a2 
-0,592-

a3 
-0,593 

a
4 

-0,592 

a
5 

-0,592 

b
1 

-0,418 

b
2 

-0,417 

b3 
-0,416 

b
4 

-0,417 

A conclusão prática que se deriva des
sa experiência é que o erro experimental 
médio durante o fluxo de análises é em 
torno de 0,6% da diferença de OPC das 

amostras que se sucedem; na nossa expe
riência (Tabela 6) essa diferença corres-

pondeu a aproximadamente O,1 74°C, ou  

seja, erro médio muito menor do  que 
O,001 °C.  

desse erro, conhecido como "carry over" é 
feita através da fórmula b1 � b2'x 1 00, 

a - b  

onde bJ - b" é a diferença entre a deter
minação em duplicata e a-b é a d iferença 
entre as amostras sucedentes. A Tabela 6 
mostra o efeito de "carry over", quando se 
utilizaram tubos originais Laktron limpos e 
secos. 

Erro da Determinação 

b
1 

a
1 

% 

a
2 

b
4 

g, o 

b
2 

= 0,001 

b
1 

= 0,175 

erro = 0,57 

a
3 

= 0,001 

a
2 

= 0,174 

erro = 0,57 

b
2 

= 0,001 

b
1 

= 0,174 

% erro = 0,57 

3.7.  Influência da Estocagem da Amostra 
Sobre a DPC 

_ O propósito de realizar esta experiência 
foi o de verificar a influência da estoca
gem da 'amostra (durante 3 d ias) sobre a 
OPC. Escolheram-se 4 amostras recebidas 
na sexta-feira, determinou-se 'a OPC e es
tocaram-se durante o fim de semana, em 
geladeira, a aprcxi�adamente 6°C. Na se
gunda-feira, determinou-se novamente a 
OPC para as 4 amostras. A Tabela 7 mostra 
os resultados obtidos. 
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TABELA 7 - Influência da estocagem (6°C/3 dias) sobre a DPC. 

Amostra DPC }2H 
n9 ° 

1 -0,542 

2 -0,544 

3 -0,511 

4 -0,523 

Na Tabela 7 observa-se que a diferença 
determinada no valor da DPC após 72 
horas de estocagem é pequena; entretan
to, essa diferença torna-se significativa 
quando ocorre uma mudança grande de 
p H ,  como no caso de amostras mantidas a 
temperatura ambiente por longo período ,  
durante o qual desenvolve-se acidez. O, 
armazenamento do leite a baixa temperatu
ra conduz a mudanças físico-químicas no 
equilíbrio mineral desse fluido biológico, 
fazendo com que na maioria das amostras 
ocorra um ligeiro aumento na DPC. Isto 
está de acordo com as observações de 
SHIPE (1 959). 

O efeito da acidez, entretanto é con
siderável, visto que devido a ela,

' 
aumen

ta-se a concentração molar de certos cons
tituintes do leite, e por conseqOência, há 
uma redução (distanciamento do zero) do 
valor DPC. Para corrig ir o efeito da acidez 
existem fórmulas, como por exemplo, a 
apresentada na norma holandesa NEN 
3460 (1 972). 

72 h ° 72 h 

-0,541 6,69 6,68 

-0,540 6,70 6,65 

-0,512 6,78 6,75 

-0,524 6,86 6,82 

É necessário apontar os cuidados que 
devem ser tomados no sentido de não de
termi nar a DPC em amostras com não' 
menos ,�e, 3 ho"ras de pasteurizadas, te 
,inclusive;-nunca antes de '3 horas após a 
ordenha. 

Para se obter resultados dos máis
' 

re-: 
producíveis e acurados possíveis, é neces-· 
sário manter as mesmas condições de de-o 
terminação, isto é, temperatura e nível dOI 
banho refrigerante; tamanho; diâmetro. 
fundo e espessl!ra do tubi ,nho de vidro; 
posição da sonda dentro do tubinho; trans
ferência de calor; '1Qlume de amostra, etc. 
Para isto, recomenda-se, primeiramente, 
testar todos e cada um dos tubinhos" à 
disposição. Pode-se fazer uma mistura 
ág ua + álcool e verificar a DPC obtida com 
cada tubinho; essa diferença não deve ser 
superior a O,002°C. A amplitude da oscila
ção do vibrador é de extrema importância, 
já que amplitude maior que 5 m m ,  provoca 
a incorporação de ar e formação de espu
ma, podendO alterar o valor da DPC. 

TABELA 8 - Efeito da adição de formaldeído a 37% e de bicromato de potássio 
(20 mg/100ml leite) sobre a DPC. 

Amostra n9 

2 

3 

4 

Antes 

-0,542 

-0,544 

-0,511 

-0,52 3 

HCHO 

Após Adição 72 h. 

-0,566 -0,569 

-0,567 -0,567 

-0,535 -0,5 39 

-0,544 -0,555 

K2Cr2O,,-

Antes Após Adição 72 h. 

-0,542 -0,555 -0,555 

-0,544 -0,558 -0,557 

-0,511 -0,527 -0,527 

-0,52 3 -0,540 -0,541 

C:PAMiG! 
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3.8. Influência de Conservadores 

Em algumas ocasiões, faz-se necessá· 
rio adicionar às amostras de leite, con
servadores, de forma a manter as caracte
rísticas do leite i nalteradas. Entretanto, na 
verificação da DPC, o conservador adicio
nado tem um efeito importante: ele d imi
nui  o ponto crioscópico. Essa influência 
pode ser de certa forma corrig ida, d imi
nuindo-se do valor da DPC encontrado um 
fator constante; esse fator depende do t ipo 
de conservador utilizado e, espeCialmente, 
da sua concentração. A Tabela 8 mostra o 
efeito da adição de formaldeído e bicroma
to sobre a DPC. 

A adição de co'nservadores diminui  o 
valor da ÓPC, como se demonstra na Ta
bela 8; esse abaixamento crioscópico po
deria, entretanto, mascarar ou compensar 
uma eventual elevação do valor da DPC 
devido a adição criminosa ou  involuntária 
de água ao leite. Por isto, recomenda-se a 
determinação simultânea da presença de" 
aldeído fórmico no leite. 

A norma holandesa N EN 3460 (1 972) 
indica as seguintes correções para os valo
res da DPC, se o leite foi conservado com 
1 ,OOg de K ltCrl O'f/ l  de leite, ou 1 ,50 ml de 
solução de formaldeído 34-37% (mIm)  por 
litro de leite: 

DPC (_0C) + 0,022 (caso do formaldeído) 
DPC (_ °C) + 0,040 (caso do bicromato de 
potássio) 

Sugere-se que cada constante seja de
terminada em pelo menos 20 amostras de 
leite com e sem conservador. 

3.9. Críticas Pará Inovações no 
Instrumental 

É possível que o material empregado 
na construção do tanque de líquido refri
gerante possa ser substituido

"
por um ou

tro mais resistente à corrosão e ainda, 
com elevado coeficiente de transferência 
de calor. Um aço inoxidável especial po
derá atender tais pré-requ isitos , substi
tuindo de uma forma adequada o papel do 
cobre metaloide. 

O sistema mecânico de agitação do lí
quido refrigerante deve ser aperfeiçoado 
tendo em vista a facilidade de lubrificação 
ÓU mesmo a adição de um lubrificante de 
longa duração, comumente adotado em 
tais sistemas. A contaminação do líqUido 
refrigerante com pequenos resíduos de 

leite, sob condições de alta operacionali
dade parece inevitável. Assim sendo ,  reco
menda-se a troca de líquido refrigerante na 
razão do número de análises efetuadas 
'(por exemplo: 1 .000 amostras). Entretan
Ito, este número máximo de amostras deve 
ser verificado na prática. Sugere-se tam
bém melhorar a resistência do material do 
eixo de agitação do !;lanho refrigerante e 
melhor vedamento das conecções de bor
racha. 
SUMMARY 

This pape r presents results on th.e ope
rational evaluation of a new Brazi!ian 
cryoscope designated as Laktron 31 2-L: 
The following aspects were considered :' 
the adoption of commercial and alternative' 
standards; the instrumental precision and 
accuracy; linearity of the cryoscope res
ponse; operational care wfth thermocouple 
and vibrator; carry over effect; sample sto
rage effect; use of formaldehyde and bi
cromate for keeping samples. The instru
mentai precision expressed as standard 
deviation was 0.0007, resulting in.  a va-· 
riation coefficient of 0.1 3 % ;  the respective, 
values for the accuracy of the mêasure
ments were sd = 0 .0008 and cv = 0.1 5% . 
The equipment showed a perfectly lineari
zed temperature readout for the range 
-0.1 73°C to -1 .635°C. The carry over 
effect was found to be 0.6% of the absolu
te difference between freezing points of 
succeeding samples; this implied a mean 
determination error less than 0:0020 Cel
sius. In addition to this aspects, some 
suggestions for the instrumental improve
ment were presented. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem a i nestimável 
gentileza da Laktron - Indústria e Comér
cio de Aparelhos Eletrôn icos Ltda. , por ter 
colocado à disposição o referido modelo. 

REFERÊNCIAS 

CARVALHO, I .C.de . :  Crioscopia do Leite. 
"In" Anais do IV Congresso Nacional 
de laticínios: 1 61 -1 70, 1 977, Brasil. 

COLE, E .R.  & M EAD,  M . :  The lactose
-chloride contribution to the freezing
point depression of m ilk. J .  of. Dairy 
Research, 22 (3):340-344, 1 955. 

EISSES, J. and ZEE , B .: The freezing point 
of authentic cow's milk and from fank 
in the Netherlands. Neth. Milk O'ai!)' J., 
34:1 62-1 80, 1 980. 

HENNI NGSON, R.W. Cryoscopy of milk: 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



�ág. 12 - Janeiro-Fevereiro de 1983 - Revista do ILer 

Effect of variations in the method. 
Journal of the Assoe. Off. Agrie. 
Chem., 49 (3):51 1 -51 5', 1 966. 

__ , ___ .: Manual de Operação do Lak-
tron 31 2-L. Laktron Ind. e Comércio de 
Aparelhos Eletrônicos Ltda. , 50 pág . ,  
Londrina, Brasil. . . NEN 3460: Determination of --
the freezi�g point of m ilk. Nether. Milk 
Dairy J., 26 (2):1 00-1 1 0, 1 972. 

RICHARDSON, G . H .: Elimination of the 
Hortvet degree in cryoscopy, J .  Assoe. 
Off. Anal. Chem., 62 (6):1 363, 1 979. 

RUEGG. M. ;  J.O. BOSSET; A. WITTWER. :  

Eignung versch iederner Kryoscope und 
Osmometer fOr die Messung des Ge
frierpunktes von M ilch und Rahm.  Mitt. 
Gebiete Lebensm . Hyg. 72:345-358, 
1 981 . 

SAlTO, T. & SCHIFTA N ,  T.S . :  Estudos re
lativos ao índice crioscópico do leite 
pasteurizado ,  determinado pelo méto
do eletrôn ico de Fiske. Rev. do ILCr, 
1 69:9-1 6, 1 973. 

S HIPE, W.F. The freezing paint af  milk. 
A Review. J. of. Dairy Seienee, 42 
( 11  ):1 745-1 762, 1 959. 

SEBASTIÃO VIEIRA, PESQUISADOR DA EPAMIG, 
RETORNA DE SEU ESTÁGIO NA EUROPA 

o pesquisador da EPAMIG-DPTA-ILCT, Sebastião Duarte Alvares Vieira, estagiou, por um 
periodo de dois (2) meses nos LABORATOIRES DE RECH ERCHES DE TECHNOLOGE LATTIÉRE do 
Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas da França - INRA. 

O estágio fez parte do Programa Cooperativo decorrente do convênio EMBRAPA/ lNRA. Este 
estágio de especiaJização real izou-se na Unidade de Tecnologia, que possui os seguintes temas de 
pesquisas: 

a), Novas tecnologias (ultrafiltração, microfi ltração, reatores e fermentadores a membranas. 
b) Tratamento térmico dos produtos enriquecidos com proteínas. 
c) Apl icação em indústrias de laticínios dos processos de fabricação de queijos pela ultrafil

tração sobre membranas. 
Outras unidades compõem a estrutura organizacional do laboratório: Unidade de bioquímica e 

biofísica, Unidade de Engenharia Industrial Alimentar, Unidade de Microbiologia e Enzimologia. 
O estágio teve como objetivo o estudo de recuperação das proteínas do soro de queijo por 

ultrafil tração e o estudo da fabricação de um queijo de massa mole, tipo M inas Frescal, por 
ultrafiltração. . 

No que concerne á fabricação deste tipo de queijo, vários parâmetros foram estudados e 
definidos: a) obtenção de um pré-queijo; b) temperatura de ultrafiltração; c) modalidade de diafiltra
ção; modal idade de adição de fermento lático, coalho e sal. 

O produto obtido possui caracteristicas reológicas e organoléticas próprias, bastante diferen
tes do queijo Minas Frescal fabricado pelo processo tradicional. As vantagens desta nova técnica de 
fabricação de queijo são as seguintes: 

a) recuperação total das proteínas do soro; 
b) aumento de rendimento superior a 20% em relação ao processo tradicional; 
c) possibil idade de uma mecanização completa da linha de fabricação; 
d) obtenção de um produto homogêneo e de qual idade definida. 
Durante a sua estada na Europa, o Prof. Sebastião fez uma viagem de estudos à Dinamarca, ondé 

pôde constatar o"desenvolvimento da técnica de membranas na fabricação de vários tipos de queijos de 
massa mole (Feta) e massa fresca (Q uark). Constatou que a osmose Invers,a é bastante empregada na 
concentração de soro destinado à alimentação animal, ou então empregada na produção de concen
trados de proteínas destinados à Indústria de alimentos e farmacêutica. 

Na Dinamarca, em 25% da produção de queijos util iza-se a técnica da membrana (MMV). O 
principal queijo fabricado é o Feta, destinado à exportação para os países do Oriente Médio. 

A empresa DOS (DE DANSE SUKKERFABRIKKER) produtora de membranas é a grande 
responsável pelo sucesso destas novas técnicas de fabricação de queijo na Dinamarca. Este sucesso é 
o resultado da implantação pela DOS de uma usina piloto destinada a fazer pesquisas apl icadas, 
exclusivamente na área de ultrafiltração. Recentemente desenvolveram uma técnica de fabricação de 
Mussarela por ultrafiltração. 

Na sua viagem à Dlnamarca: p Prof. Sebastião visitou o Instituto de Pesquisas em Laticínios do 
governo dinamarq,uês, em HILLERf::)D. A NIRO ATOMIZER, fabricante de equipamentos para concen� tração e secagem de alimentos, e a FOSS ELECTRIC fabricante de instrumentos eletrônicos para 
análises de alimentos foram também visitadas pelo Prof. Sebastião, pois o DPTA / l LCT receberá nos 
próximos meses uma câmara de secagem por atomIzação, escala piloto, adquirida da NIRO ATOMIZER 
e, da FOSS-ELECTRIC, o MILK SCAN 104, aparelho que determina, simultaneamente, lactose, 
proteinas, gordura e extrato seco total ou desengordurado do leite e derivados. 

I· -
.. RECEBIMENTO .. PASTEURIZAÇAO E 
.. EMPACOTAMENTO �E LEITE EM 

EM.B ALAGENS FLEXIVEIS. 
Destinada a pequenas áreas. rurais, o pro.dutar pode comercializar sua prõpriadP

rodução ����I���to final pasteurizado e empacota o, com m 
do produto e maiores lucros. -
A Mini-usina estâ equipada c�m tanque de recepçao 
(com filtro passador); pasteurlzador ?e pl'\���ado paralelas' tanque isotérmico de aço moxb I com lã d� vidro e revestido com aço car anO 

� BRASHOLANOA 5.A. 135;i-'\ 

'=:':-

:::;E-O':';;U=IPAMENT05 INDUSTRIAIS 

pintado; compresso� d� ar; e empal co�a�o�i����:�� em embalagens flexlvels, Brasp?c • • 
• tem uma capacidade de 1.000 htros/hora, ate 

3.000 litros/dia limitada pela planta geradora de 
��:h������, uma indústria que,,: 2.1 anos vem conquistando os produtores brasileiros. 

.. -
r.,. l-i" .-
I ',j 
ie 

'i � 

FILIAIS \ ,aR RIO SÃO 
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COALHO FRISIA 
KINGMA & elA. LTDA. 

se ANOS DE TRADIÇAO - QUALIDADE - APERfEiÇOAMENTO 

HA 58 ANOS FOI IMPLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUEIRA. SANTOS 
DUMONT, A 1.a FABRICA DE COALHO (RENINA PURA) DO BRASIL E DA 
AMÉRICA DO SUL. 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM líQUIDO E EM pó, NÃO É MAIS UMA 
EXPERI�NCIA E SIM UMA REALIDADE. 

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

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PArS . 

COALHO FRISIA É O COALHO DE TODO DIA. 

KINGMA & CIA. LTDA. - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT _ MG 
Telefone: 251-1680 (DDD 032) 

PRODUTOS -
MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 

Divisão Klenzode 

Nova linha especializada na limpeza e sanitização 
de laticínios. 

ParIJ uso em pasteuriza dores, tanques de estocagern 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuito 

Ruo Figueira de Melo, 237-A - Tel. 254-4036 - Rio - GB 
Ruo Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 211-3417 - Juiz de Fora - MG 
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ADAPTAÇÃO DA TECNOLOGIA DE 
FABR.ICAÇAO DE QUEIJOS ITALIANOS 

Adaptation of Italian Cheesemaking Technology 

José Mauro de Moraes (* )  
Luiz Cláudio G.  de Freitas(* * )· 
João Pedro M.  Lourenço (** )  

RESUMO - Este trabalho trata dos diferentes aspectos relacionados com a produção de 
fermento para queijo Parmesão. Uma breve referência é feita sobre a evolução _do fer
mento para parmesão desde sua introdução na Itália, a partir do. século passado. Enfas� é 
dada à importância da utilização do soro fermento, sua preparação, métodos de obtençao, 
além de meios de se estimular a produção de ácido por culturas de soro fermento. Alguns 
métodos de controle de qualidade para culturas láticas são descritos. 

Cultura Natural para Parmesão 

De acordo com Bottazzi (1 981 ) a cultura 
natural em soro para Parmesão originou-se 
por volta de 1 890 na província de Reggio 
Emilia. Esta cultura. recebe o nome de soro 
fermento e é preparada diariamente dei
xando-se acidificar por 24 h, à elevada 
temperatura o soro de uma fabricação. 

. O soro fermento hoje empregado na 
Itália apresenta segundo Bottazzi (1 981 ) 
um perfil m icrobiológico diverso daquele 

. do século passado e' do in íCio deste. A 
antiga m icroflora representada por bacilos 
e estreptococos (talvez mais estreptoco
cos que bacilos) foi substituída por uma 
microflora composta quase que essencial
mente por lactobacilos termofílicos. Esta 
substituição provocou uma mudança no 
valor de acidez da cúltura e uma norma 
diferente de preparação, em relação ao 
soro fermento original .  

Assim, está hoje provado que o soro 
fermento é uma cultura estabilizada, de 
microflora termofílica, ·ácido resistente, 

composta de lactobacilos homo e hetero
fermentadorrs, e que possui eventualme�
te uma minoria de estreptococos termofl
licos, dependendo da região de origem. 

De acordo com Sacchetti et aI (1 966) a 
presença significativa de bactérias não lá
ticas no soro fermento natural foi obser
vada somente·em nove de setenta fermen
tos analisados. A presença destes m icror
ganismos foi considerada acIdentaI e in
capaz de 'afetar negativamente os queijos 
com eles produzidos. Bactérias aeróbias e 
anaeróbias produtoras de gases ( inclusive 
aquelas do grupo coli-aerogenes) não fo
ram observadas. Pseudomonas sp. ocor
reu raramente em número significativo. 
Esporulados aeróbios foram detectados 
em alguns casos e leveduras que somente 
apareceram após 3 a 4 dias de maturação 
do fermento, eram prevalentemente Sac
charomyces fragilis. 

Deste modo, o crescimento associati
vo de microrganismos no soro fermento 
comporta as seguintes espécies em ordem 
de importânCia numérica: 

Espécie % na cultura % de acidez em leite 
2.0 - 2.5 L. helveticus 

L. fermentum 
L. lactis 
L. bulgaricus 
S. thermophilus 

(O) Pesquisador d� EPAMIG-DPTA/ l LCT 
(** ) Técnico da EPAMIG/ DPTAlILCT 

80 
1 0  

5 
2.5 
2.5 

1 .0 - 1 .7 
1 .8 
1 .8 
0.9 
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Importância da utilização do 
soro fermento 

A longa experiência de fabricantes de 
queijo Parmesão na Itál ia, associada aos 
trabalhos de pesquisa efetuados naquele 
pais, permitem afirmar que a fabric�ção d� 
um Parmesão de alta qual idade esta estreI
tamente l igada ao soro fermento natural . 

Quando o Parmesão deixa o tanque de 
fabricação ele possui cerca de 42% de 
umidade (Bottazzi, 1 981 ) e a temperatura 
da massa é de aproximadamente 50 -
54°C. Neste ponto é importante q ue a 
lactose do queijo seja rapidamente trans
formada em ácido lático, de modo a favo
recer a sinérese da coalhada, atingindo 
uma umidade entre 38 - 39% e elevar a 
acidez em termos de p H  para um valor de 
5,0 a 5,2. Assim, o desenvolvimento do 
fermento deve ser considerado sob d iver
sos pontos de vista e principalmente: 

a. acidificação da massa do queijo; 
b. controle da drenagem do soro; 
c. inicio da h idró l ise da caseína; 
d. formação das olhaduras minúscu

las ; 
e. formação de produtos voláteis; 
f. formação da estrutura física da 

massa. 
Ao reduzir o pH da massa para um valor 

entre 5,0 - 5,2 a cultura util izada in ibe o 
desenvolvimento de microrganismos ga
seificantes. Para esta in ibição contribuem 
também os seguintes fatores: baixa tem
peratura de maturação, baixo teor de umi-
dade E! alto teor de sal.  . 

Durante o longo período de maturação 
(1 2 a 1 8  meses) a microflora proveniente 
do soro fermento atua sobre os compo
nentes do queijo, seja diretamente devido 
ao metabol ismo celular, seja pela grande 
quantidade e variedade de enzimas l ibera
das após autól ise da célu la. Deste modo, 
não só é importante a capacidade de pro
dução de acidez de um determinado fer
mento, mas também sua capacidade pro
teolítica (Vescovo et ai, 1 978). 

A preparação 'do soro fermento 

contaminações ambientais, qual idade do 
leite, tratamento térmico dado ao leite e ao 
soro, período de incubação, composição" 
química do soro, etc. Assim,  o mesmo 
soro fermento que apresenta um bom re
sultado numa indústria, pode modificar o 
com portamento quando transferido para 
outra, devido à d iferentes condições eco
lógicas. 

Meio de obtenção 

a. Obtê-lo diretamente de uma outra 
indústria - neste caso o soro fermento 
deve ser cultivado tanto quanto possível de 
maneira idêntica ao do n icho ecológico de 
onde proveio. 

b.  A partir de soro fermento l iofi l izado 
- pode-se obter um soro fermento liofi l i
zado que tenha se originado de uma cul-. 
tura natural capaz .de produzir queijos de 
boa qual idade. O "Centro Sperimental le  
dei Latte de  M i lão" - Itál ia produz este 
tipo de soro fermento.{*) 

Uma pequena quantidade do soro fer
mento l iofi l izado (O,5 a 1 ,0 g )  é transferida 
para 1 00 a 200 ml de soro de queijo pre
viamente aquecido a 45°C. A seguir  incu
ba-se em estufa a 45°C por 1 8..,. 24 h. No 
outro dia transfere-se 2 a 4 ml  deste soro 
para um soro de queijo preparado como o 
anterior. Incuba-se novamente a 45°C por 
18 a 24 h. Ao fim do 2 .°  período de 
incubação a acidez do soro deve estar 
entre 1 20 - 1 400D. A partir deste ponto o 
soro fermento assim obtido pode ser em
pregado na preparação do soro fermento 
industrial , sempre na proporção de 1 a 3% 
de inóculo. A temperatura de 45°C deve 
ser mantida tanto quanto possível a fim de 
estimular o desenvolvimento de bactérias 
termofíl icas. . 

c. A partir de uma cultura de Lactoba
cillus helveticus - Como citado anterior
mente, o L. helveticus é o microrganismo 
predominante em soro fermento. A cultura 
deve ser transferida para soro de queijo 
aquecido a 45°C e mantida preferencial
mente nesta temperatura durante a incu
bação. Após algumas transferências a flo-

Duas são as razões para obter-se um ra termofíl ica se estabelece naturalmente. 
soro fermento: início de fabricação de Em caso de se partir de cultura l iofil izada 
queijo Parmesão numa indústria ou neces- de L. helveticus, .sugere-se, inicialmente, 
sidade de se trocar o soro fermento em transferir o l iofi l izado para leite desnatado 
util ização. Qualquer que seja o 'caso, é reconstituido esteril izado (1 1 0  g de LPDt 
importante considerar que o soro fermento l itro) e após duas ou três transferências 
por ser uma cultura. natural é o resultado em leite desnatado iniciar a incubação em 
de variadas condições que ocorrem no soro de queijo. A razão para isto, é dar um 
local da produção, como temperatura, pouco mais de vitalidade à cultura, iá que 
(*) Centro Sperlmentalle dei Latte. Via Salasco 4.20126 Milano - ltalia. 

. .(;, 
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o leite é um meio de cu ltivo mais n utritivo 
que o soro. 

d. A partir de uma cultura mista ou 
separada de iogurte - A cultura de iogurte 
é composta de S. thermophilus e L. bul
garicus. Embora seja rara a util ização des
te' t ipo de cultura para fabricação de Par
mesão na Itál ia, em outros países como os 
E.U.A. (Kosikoswki, 1 977) e mesmo no 
Brasi l ,  esta é uma prática bastante difun
dida. Não se pode afirmar ser impossível 
produzir-se um Parmesão de boa qúalida
de com a uti l ização destas 'cu lturas cresci
das sob condições de esteri l idade. As cul
turas podem ser incubadas separadamente 
ou juntas. No segundo caso, deve-se to
mar o cuidado de não permitir uma exces
siva produção de acidez. Quando os dois 
microrganismos crescem juntos, a veloci
d,ade de produção·de ácido é superior à das 
,duas culturas crescendo em separado. Oi
to horas de incubação devem ser suficien
tes para que uma cultura m ista produza até 
1 40° D em leite a 43 - 44°C. 

Estímulo à produção de ácido por uma 
cultura de soro fermento 

Algumas culturas de soro fermento po
dem apresentar reduzida produção de áci
do. Existem algumas maneiras de estimu
lar esta produção, o que traduz-se ao mes
mo tempo em número mais elevado de 
células. 

a. adicionar 1 a 3% de soro em pó ou 
leite em pó desnatado ao soro, Isto au
menta o teor de nutrientes do soro e pode 
estimular o desenvolvimento das bactérias 
láticas que normalmente são microrganis
mos exigentes do ponto de vista de n u
trientes necessários ao seu desenvolvi
mento. De acordo com Bottazzi et ai (1 978) 
a adição de 0,25% de h idr.ol isado de ca
seína ao leite inoculado com soro fermen
to natural, permitiu aumentar a acidez mé
dia destes leites de 68°D para 115°0, 
quando comparado com leite não adicio
nado de hidro llsado de caseína. Por outro 
lado, aqueles soros fermentos de alta ca
pacidade de produção de acidez não foram 
influenciados pela adição do h idrol isado 

.de caseína. A adição de g l icose não fa
voreceu a produção de acidez em leite. 

. b.  manter temperatura constante du
rante o período de incubação do soro 
fermento. Temperatura próxima de 45°C 
deve ser uti l izada para incubação do soro 
fermento. Isto favorece o crescimento das 
bactérias láticas termofíl icas ao mesmo 

tempo que impede o desenvolvimento de 
contaminantes capazes de crescerem a 
temperaturas mais baixas. 

c. util ização de outro soro para cresci
mento do soro fermento - Eventualmen
te, pode ocorrer que o soro de queijo 
Parmesão não seja o ideal para o desen
volvimento das bactérias do soro fermen
to. Verificou-se no I LCT que soro de queijo 
Minas ou queijo Prato desde que aquecido 
e mantido a 45°C pode ser um bom subs
trato para desenvolvimento. Isto impl ica 
na adição de soro fermento ao soro de 
queijo M inas ou Prato. É provável que o 
desenvolvimento de bactéria mesofíl icas 
comuns nestes soros estimule o desenvol
vimento dos microrgan ismos termofílicos. 

Controle de qualidade do soro fermento 

Como visto anteriormente a fabricação 
de Parmesão é dependente da capacidade 
do soro fermento em produzir ácido lático 
rapidamente a fim de faci l itar a sinérese, 
prevenir o estufamento e controlar a matu
ração. Deste modo, torna-se imperativo o 
controle dia-a-dia da qual idade do soro 
fermento. Os seguintes testes podem ser 
efetuados neste sentido: 
a. Determinação da acidez pelo método 

Domic 
A acidez do soro fermento deve ating ir  

entre 1 30 - 1 50° D ao f im de 1 8  - 24 h de 
incubação a 45°C. Para outras condições, 
onde a temperatura cai durante a incuba
ção, é de se esperar um menor valor de 
acidez. 

b.  Teste de atividade (Dieci at aI., 1970) 

'. Preparar leite em pó desnatádo recons
tituído a 1 1  %de SNG.Esteri l izar a 1 00°C 1:5' 
min ,  depois de distribuír em tubos de en
saio à razão de 20 ml  por tudo. 

A um tubo de ensaio contendo l eite 
adicionar 1 ml do soro fermento. Incubar a 
45°C até que se verif ique a coagu laçã<:>. 
Neste momento, marcar o tempo necessá
rio para a coagulação. 

A coagulação deve correr entre 1 30 e 
1 80 mino  

c. Determinação do poder acidificante em 
leite (Bottazzi et  ai, 1978) . 

Este teste é feito em continuação ao 
teste descrito em b. A incubação prosse
gue até 24h à mesma temperatura (45°C) . . 
Acidez após 24 h deve ser da ordem de . 
1 500D. 
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SUMMARY 

This paper deals with the different as
pects related to the production of. cheese 
starter for Parmesan Cheese. A bnef refe
rence is made on the evolution of th,: whey 
starter for the same cheese in Italy smce � 
was introduced by the end of t�e XI 
century. Emphasis is given on the I�por
tance of the utilization and prepar�tlon of 
the whey starter. Furthermore qual!ty co�
trol tests and methods for stimulatl�g aCld 
production by starter cultures are glven. 
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EFEITO DO TEOR DE GORDURA NA MATURAÇÃO DE UM QUErJO POR PEN'CllllUM CASEICOlUM 
The Eftect of Fat Content in a Cheese Ripened by Pen ici l l i u m  caseic.o lum 

Múcio Mansur Furtado ( * ) Ramesh C. Chandan ( * * ) 
RESUMO - Queijos maturados por Penicillium caseicolum foram fabricados com alto e baixo teor de gordura. O teor de umidade foi mais alto e o pH mais ácido, no queijo com baixo teor de gordura. Durante a maturação, observou-se que a decomposição protéica e o hidrólise da gordura foram mais intensos no queijo apresentando baixo teor de gordura. INTRODUÇÃO 

A hidrólise da gordura ocorre em variadas proporções em todas as variedades de queijo, mas pode ser mais importante em alguns tipos do que em outros. Tanto os produtos resultantes de degradação primária ou secundária têm relevante influência na formação do aroma e sabor do queijo (Harper e Kristoffersen, 1 956). De acordo com Stadhouders e Mulder (1 957) as enzimas presentes no queijo e que podem se envolver no processo de lipólise, têm ori:. gens diversas, como: a) Coalho, b) Leite - lipases verdadeiras, naturalmente presentes no leite -, c) Microrganismos, compreendendo aqueles do leite, do interior do queijo e outros ainda crescendo à superfície do mesmo. Entretanto, lipases naturais do leite são geralmente termolábeis, não resistindo ás' temperaturas de pasteurização (Jensen, 1 966; Wong, 1 980). Portanto, sendo a gordura O substrato para variadas reações bioquímicas que levam à formação de aromas e sabor no queijo, grande importância é atribuida aos agentes responsáveis pela sua hidrólise durante a maturação. A hidrólise da gordura por bactérias láticas no queijo foi estudada por Stadhouders e Veringa (1 973) que verificaram que esses microrganismos são capazes de produzir ácidos graxos livres à partir de mono e diglicerídios no queijo, durante a fase "de maturação. Em queijos como o Câmembert e o Roquefort que possuem bactérias láticas em abun-' dância, essa ação é completada pela intensa atividade lipolítica dos mofos' típicos 

desses queijos. De fato, os mofos podem decompor a gordura à superfície dos queijos e não somente são capazes de hidrolisar a gordura em glicerol e ácidos graxos como também pOdem produzir compostos secundários a partir dos produtos da hidrólise inicial (Kuzdzal e Kuxdzal-Savoie. 1 966). 
Neste trabalho, é verificada a influência do teor de gordura do queijo na formação de compostos responsáveis por suas caracteristicas organoléticas e textura. A ação Iipolítica mais intensa é proveniente do intenso crescimento de Penicillium caseicolum à superfície do queijo, que foi elaborado com dois diferentes teores de gordura no extrato seco. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Fabricação do queijo - Seis lotes dá queijo foram preparados, de maneira que três apresentassem alto teor de gordura e três, baixo. O processo de fabricação foi adaptado do método para Camembert descrito. por Kosikowski (1 978) e Veisseyre (1 975). USOu-se leite pasteurizado, adicionado de fermento lático concentrado, em dose regular (Chr. Hansen). Após o corte a coalhada foi agitada por 20 minutos, seguindo-se a dessoragem. Diferentemente do processo tradicional de fabricação do Camembert, a coalhada não foi enformada. Após salga direta na massa (2,0%) a'coaIhadas foi espalhada sobre telas plásticas e deixada à temperatura ambiente por 4 horas. Em seguida, transportou-se a coa
.
Ihada para a câmara de maturação a 1 30C e 

(*) Pesquisador da EPAMIG (*') Michigan State University, EAST LANSING, MI ,  USA. 
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95%' de umidade relativa, onde, 1 8  horas 
mÇl.is tarde, foi pulverizada com uma solu
ção aquosa contendo esporos de Penicil
lium caseicolum. O crescimento do mofo, 
como um manto branco aveludado, podia 
ser observado em média 8 dias mais tarde. 
pH - o pH do queijo foi determinado 
através de um potenciômetro digitálico 
Chetntrix Tipo 60-A equipado com eletrodo 
ORION Modelo 91 -63, próprio para i nser
·ção direta na superfície do queijo. 
Gordura - determinada pelo método Roe
se-Gottlieb, modificado por Mojonnier pa
ra queijo ( M ilk Industry Foundation, 1 95�) 
Umidade - determ inado pelo método des
crito Dor Kosikowski (1 978) 
Sal -=. determinado como NaCI, pelo mé
todo de Volhard modificado, descrito por 
Kosikowski (1 978) 
Protéína Total - pelo método Micro-Kje
dahl, descrito pel AOAC (1 975) 
Proteína Solúvel - pelo método Micro
-Kjeldahl.descrito pela AOAC (1 975) e Ko-
sikowski (1 978) 

. 

Ácidos Graxos Livres - Determinados pe
lo m étodo rápido de sílica gel, descrito por 
Harper et ai (1 956) 
Ácidos Graxo.s Voláteis - determi nados 
pelo método rápido de Destilação Direta, 
descrito por Kosikowski e Dahlberg (1 946).  

Todas as determinações foram feitas 
em duplicatas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A compo ;ição quimica dos queijos, um 

dia após fat 'icação, é apresentada na Ta
bela 1 .  Os ret.Jltados representam a média 
de 3 fabricaçéos. O teor de Gordura no 
Extrato Seco (GES) no queijo com alto teor 
de gordura foi de 52,50 % ,  enquanto que 
no queijo com baixo teor de gord.ura, veri
ficou-se apenas 30,1 4% de GES.  É interes
sante observar-se que o queijo com alto 
teor de GES apresentou um teor de umi
dade (56,05 % )  m uito mais baixo que o 
queijo com baixo teor de GES (62,41 %) .  A 
importância desse fato não deve ser negli
genciada, pelos conhecidos efeitos da 
umidade na matur�ção de queijos. De 
acordo com Veisseyre (1 975) a presença da 
gordura intervém diretamente nas condi
ções de desoragem . A proteína retém uma 
quantidade de água m uito mais importante 
que a gordura na formação da coalhada; a 
gordura é retida na malha fQrmada pelas 
proteínas, em competição com a água. 
Daí , torna-se evidente que um queijo ma
gro tem sempre tendência a apresentar 
altos teores de umidade. O alto teor de 
umidade no queijo com baixa GES parece 
ter refletido também na sua formação de 
ácido lático: este queijo apresentou um pH 
mais ácido (5,29) que o queijo com alta 
GES (pH 5,64), provavelmente devido à 
maior quantidade de lactose retida no 
queijo com maior teor de umidade. 

TABELA 1 - Composição química do queijo fresco, com diferentes teores de Gorduras 
no Extrato Seco (GES) 

Alto teor de BAIXIl teor de 
GES GES 

pH (4) 5.64 5,29 
Umidade 55,05 62,41 
Extrato S�o 43,95 37, 9 
Gordura 23,07 11,33 
Gordura Extrato sêco (GES) 52,20 30.14 
Ácidos GrelIOS Voláteis (1) 5,43. 7,42 
Ácidos Graxos Li�ks (2) 34,46 52,70 
prpte!na Total (PT) 15,63 20,112 
proteina Solúvel 1 ,31 0 ,62 
Relaçãos PS/PT (3) B,40 3 ,04 
Sal (NaCl) 2,12 2 ,15 
Sal/Umidade 3 ,64 . 3 ,33 

(1 ) Expresso como ml: N / 1 0  ácido por 1 00 gramas de queijo. 
(2) Expresso como micromoles de ácidos graxos livres por grama de gordura no queijo. 
(3) Expressando a porcentagem de Proteína Solúvel sobre Proteína Total. 
(4) Todos os outros dados, exceto pH ,  expressos como porcenté!lgem. 
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TABELA 2 - Efeito do teor de Gordura no Extrato Seco (GES) na evolução do pH, ácidos 
graxos voláteis, ácidos graxos livres e proteína solúvel durante a maturagão 
do queijo. 

TEMFO DE MATURA!;:ÃD ( DIAS 1 

GES 1 7 14 21 

I?!:! 
A 5,64 5 , 80 . 6 , 84 7 , 17 
8 5 ,29 5,93 6 ,64 6 , 72 

Ácidos Graxos Voláteis (1) 
A 5 , 43 8 , 14 
8 7 , 42 9 , 05' 

Ácidos Graxos Livres 

A 34,46 58 , 89 
8 52,70 475, 30 

Prote{na Solúvel 

A 8 ,40 10 , 18 
8 3 , 04 21 , 55 

A alto GES B = baixo GES 

Na Tabela 2 são mostrados os resulta
dos da evolução de d iversos parâmetros 
durante a maturação com observações fei
tas de 7 em 7 d ias durante 21 dias. Os da
d?s foram submetidos à Análise de Varián
cla e Teste de Tukey, de acordo com Gil! 
(1 978) para teste qe significância a nível de 
5:0 de probabilidade. A evolução do pH 
nao parece ter sido afetaaa substancial
mente p

.:
la d ifer�nça ern teor de gordura 

dos
_ 

queIJo� : Ao final dos 21 d ias de matu
raçao, queIJOs com alto e baixo teor de 
GES

.
apresentam um pH de 7,1 7 e 6,72 res

pectIvamente. 
A contribuição do baixo teor de GES à 

proteólise durante a maturação pode ser 
relativamente importante. Embora, estatis
t i?amente, não se tenha encontrado uma 
dlfe:rença significativa, o total de proteína 
sol��el (71 ,20% da Proteina Total) no 
queIJo com baixa GES é claramente mais 
alto do que o total (55,1 1 %) encontrado 
para o queiio com alto GES. De acordo 
com Alais (1 974.) a casei na é h idrolisada 

(3) 

31 , 12 32 , 94 
23 ,44 33 ,71 

�� 
757 , 41 1239,90 
1284, 50 2849, 10 

43 , 45 55,11 
44, 20 71 , 20 

(1 ), (2) e (3) = veja rodapé da Tabela 1 

mais' rapidamente em queijos magros do 
que naqueles apresentando alto teor de 
gordura, sendo que áciélCíS graxos insatu
rados teriam um efeito in ibitório nas bac
térias proteolíticas. Além disso, é bem 
conhecido que queijos com maiores teores 
de umidade, maturam mais rápido (AI ais 
1 974; Veisseyre, 1 975). ' . 

Verificou-se ainda um claro estímulo à 
produção de ácidos graxos livres no queijo 
com baixo teor de GES, que apresentou 
2.849,1 0 micromoles de ácidos graXos li
vres por grama de gordura, comparado 
com apenas 1 .239,90 micromoles obserVa
O?S no queijo com alto teor GES após 21 
dla� de maturação. A diferença é signifi
catIva, e pode também estar relacionada 
com o alto teor de umidade observado no 
queijo mais magro. Poderia ainda ser es
peculado o efeito do pH mais ácido do 
queijo com baixo teor de GES na intensi
dade de lipólise observada. De acordo com 
Stadhouders e Mulder (19571e Raadsveld 
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(1 953) a gordura, em queijos com baixo 
pH,  é hidrol isada mais rapidamente que 
em queijos com pH mais elevado. Por 
outro lado, a produção de ácidos graxos 
voláteis, provenientes principalmente da 
hidrolise de g l icérides de ácidos graxos de 
cadeia curta e saturada, não . parece ser 
afetada pelo teor de gordura do qUeijo. Os 
resultados encontrados são bastante simi
lareR para os queijos com baixo e alto teor 
de ' ES. 

CONCLUSÃO 

Aparentemente, o aumento no teor de 
gordura, substrato para agentes l ipolíticos 
no queijo, não teria um efeito substancial 
na produção de ácidos graxos durante a 
maturação, assim como na decomposição 
protéica. Ficou evidenciado que o efeito de 
se variar o teor de gordura é ind ireto, já 
flue em queijos de baixo teor de gordura, 
há mais retenção de umidade. Por sua vez, 
a u.nidade dos queijos é um fator decisivo 
no processo de maturação podendo afetar 
tanto a l ipól ise quanto a proteól ise. 

No caso presente, o queijo mais magro 
apresentou maior teor de umidade e pH 
mais ácido e na evolução da maturação, 
apresentou decomposição protéica e h i
drólise da gordura em grande intensidade. 

SUMMARY 

Chee:Je ripened by Pen ici l l ium casei
colum was manufactured with low fat con
tent. During ripening, the protein break
down and hydrolysis were observed to be . 
more intense in the low fat content cheese. 
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ANALISE DIARIAMENTE A GORDURA DO LEITE QUE VOCI: COMPRA 

Agora você pode dispor de um aparelho pequeno e prático para 
determinação da matéria gorda . 

MILKO a T E ST E R  MINOR 

Fabricado p or : _\A/S N. FOSS E LECTRIC 
., Slangerupgade 69; DK·3400 Hllleroed • Dinamarca 

Tel.: (03) 26 33 66 • Telex: 42117 
" UMA REVELAÇÃO NA DETERMINAÇÃO 

DA �1ATÉRIA GORDA" . 

APLICAÇÕES DO INSTRUMENTO 

- O instrument o pode ser utilizado 
em leite e produtos lácteos com uma 
exatidão similar ou melhor que a 
obtida com o método GERBER . As duas 
graduações tornam possivel utilizar 
o instrumento em leite e produtos 
lácteos diferentes ,  p or exemplo : 
leite de vaca ou de búf ala, leite 
crú ou homogeneizado, leite desnata
do, Yoghurt , soro de manteiga e creme . 

DADOS FUNCIONAIS 

- Campo de medição 
- Cap acidade 

Dimensões 

- Peso 

O - 13 % de gordura 
90 - 100 amost ras por hora 
Altura 23 cm , largura 3m cm, 
comprimento 53 cm . 
10 kilos 

Para' comprar o seu aparelho, ou obter maiores 
detalhes, entre em contat� conosco : 

DA N ILAC IndZístria e Comércio LIda. 
RUA VICTOR BRECHERET. 36/38 - CEP 04008 - CX.POSTAL 4514 - END. TELEG. "DANALAC" 
TELS. 570-9324 - 5 71-5944 - SÃO PAULO - BRASIL - TELEX 1123273 
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MERCADO - I NFORMAÇÕES DI VERSAS - MERCADO - I NFORMAÇÕES DI VERSAS - MERCADO -
;. NOVOS PREÇOS DE LEITE. :  1. LA SEAP anunciou que , a partir do próximo dia 19 , vigorarão , pa 
ra o leite pas teurizado gordura 3 , 2% (Especial) , os seguintes preços : nos Es taqos do ES , RJ ,MG, 
GO, SP , BA, SE, MI, MS , PR, DF e SC. 1 . 1 . 1 .  Produtor receberá: a) Leite-cota consumo Cr$72 ,OO 
Ilt;  b) Leite-Cota indus tria Cr$ 67 ,50/lt;  c) Leite-aprovei tamento condicional (ãcidoJ Cr$ J 3 ,50 
Ilt;  d) Leite-excess o  Cr$ 55 ,OO/lt; e) Matéria-gorda Cr$ 337 ,50/kg. 1 . 1 . 2 .  - Consumidor paga
rã 105 ,OO/lt can excessão dos Municípios especiais ; b) Municípios especiais (Cubatão 'etL"l Cr$ 
lI1,OO/lt. I . l . 3  - Para o leite pasteurizado magro reconsti tuído ou não, com. o mínimo de 2� (dois 
por cento) d.e gordura: Consumidor pagará :" Cr$ 97 ,OO/l t ,  com exces'são dos Municípios .espe ciais 
(Cubatão e tc) onde pagará Cr$ 103 ,00/lt • 1 . 1 . 4. - Os Es tados de PB, AL, PL. MA , CE ,  RN, PE, te
rão os preços es tabelecid"os por portarias especiais . 1 . 1 . 5 .  - Os leites tlBfI e nUHT" es tão 11 
berados ; 1 . 1 . 6 .  - Preços , aproximadamente, do leite "B": a) Produtor Cr$ 102,60 /lt,  b) Consu:: 
midor Cr$ l70,OO/lt. 1 . 1 . 7 .  - Preços , aproximadamente, do Es terilizado para o ponto de venda: 
a) Desnatado Cr$ 180,OO/H; b) Semi-Jlesnatado Cr$ 185,OO/l t ;  c) Integral Cr$ 190,OO/lt. ao con 
sumidor deverá ser vendido de Cr$ 210,00 a Cr$ 220,00 Ilt.  A SEAP. definiu que nos meses de jti 
nho e Outubro de 83 poderão ocorrer novos ,preços do leite. 1 . 3 .  - A solici tação da' CBCL . parã 
liberação do preço do leite "EIt ,embora éom apoio de quase todos os se tores interessados ,não foi 
atendida pela SEAP. 1. 4.  - lIão obs tante , a' SEAP pretende es tudar , ,seriamente, esta possibili
dade para a região Nordes te, já em junho. 1 . 5 .  - Margem de lucro para todos os s etores envol
vidos no process o  de canercialização - informações paIo teiefone . 2. FIN/!1fCIAHJNfO DE. PRODIl1.Df. 
LÁCTEOS : Trinta e três empresas do estado de MG tiveram , para estocagem ,os seguintes rec.irsos 
liberados : Leite em pó Cr$ 325 milbões e cem mil; manteiga Cr$ 973 milhões e quinhentós mil ; 
queij os Cr$ 655 milhóes e s etecentos e cincoenta mil; prevê-se financiamento da ordem de Cr$2 
hi lhões e quinhentos e setenta 'e um milhõ.es para es tocagem de 2. 000 t. de queij o, 7 . 000 t de 
leite em .pó e 1 . 947 t. de manteiga. 2 . 2 . -' A formação dos estoques têem s e  processado em k-itmo . 
mui to lento por falta de excedentes de produçã .. , esta prejudi cado por condições climáticas ad!. 
versas e p/ preço que vinha sendo pago ao produtor. 3. - OJNSUMO DE LÁrJ:rEOS : 3 . 1 . - O es tado 
do RS produziu em 82 , 270 t. de queijos a menos que 81. ( 1 , 92% menos).; A II1lssarela de 1 . 9 27 t. 
em 81 caiu- para 1. 600 t. em 8 2 . em canpatação o;parmesão de 1>11 t .  produzidos em 81, subiu para 
1 . 013 t .  em 82. O queij o prato sanou em 82,  10. 834 t . , sendo o 'mais produzido ' e  o que sofreu 
a maior redução na produção. 3 . 2  - A dis tribuição de leite na .Capital de SP vem diminuindO em 
decorrência da pouca produção , embora continue a população a consumi-lo regu làrmente. 3 . 3 .  -
O consumo de queijo se mantãn és tãve1 o mesmo se dando com a manteiga.- 4 - ANÁLISE DE MERCA
DO : Todos os produtos deverão ter seus preços al terados a partir do prâximo dia lQ , em decor
rência do aumento do preço do leite nes te dia. Como sempre , deverá . ocorrer uma pequena retra - ,  
ção do consumidor ao serem praticados os novos preços , o que proporcionará um aumento de ofer
tas dos derivados . 5 - PRODUÇÃO DE LEITE: 5 . 1 .  - Os es tados de SE , PI , MA, CE. e PE , estão com 
minima produção. 5 . 2 .- Na região Sul do PR a produção caiu 12% entre os meses de dez. de 82 � 
jan. de 83 , na região Norte continua normal. 5 . 3 .  � No es tado de SP a queda foi de apx. 20% d� 
dez. de 82 para fev. 83 . 5 . 4 .  - No estado do RS a produção de 82 foi 3 ,34% maior que a de 8L 
5 . 5 . - No es tado de GO hã empresas que acusam queda de até 28% na produção de j an. 83 .em re la
ção a jan. 82. 6 - NOVOS. MERCADOS: 6 . 1 .  - Em breve teremos na capital de' SP a v;enda de "Extri! 
to protéico de Soja" que tem -a 'pre tensão de substituir p'ar te do cOoS"umo de leite; o seu preço 
de venda ao cons�dor ficara entre os preços dos leites t.ipos "E" e I1B" . 6 . 2 . - O ministro da 
SEPLAN declarou que o FINSOCIAL já es ta entregando ler te· diretamente para 4 , 5  milhões d� cria!!. 
ças e ges tantes . 6 . 3 .  - A COBAL deverã privatizar 18 das 21 centrais de abas tecimento (CEASAS) 
do país brevemente. 6 . 4 .  - b secretário da SNAB e. favorável ao subsídio do leite ao consumidor 
carente . 7 - IMPONfAÇÕES : 7 . 1 .  - O MA apresentou dados que demons tram o aumÉmto da importação 
de lácteos d'o Uruguai no ano passado , ou sej a :  Queijos - 900 t. em 82 contra 27 t. em , Sl ;  Lei�e 
em pó - 1000 t. em 82 contra 141 em 81; Manteiga - 227 t .  em 82 contra zero em 81. 7 . 2 .  - Pos
sive lmente a si tuação acima expos ta , tenha motivado o governo brasileiro a conge lar , segundo 
foi denunciado pela indús trias de der�vados fie leite Uruguaias , a concessão de guias para a e,!! 
trada no País dos produ tos vindos do Uruguai .  7 . 3 .  -As importações de queijos da Europa e Es
tados Unidos atingiram, segundo a CACEX , US$ 1 ,215 milhões no 19 sem. de 82. Em todo ano de 
81 foram gastas divisas de US$ 370 mi l .  O curioso ê que há uma aliquota bem alta para a imp0E, 
tação des tes produtos (170%) . 8 - FALtNCIAS - CONCORDATAS - OUTROS : Tiveram a Falência reque- . 
ridas as seguintes empresas no Rio de Janeiro: 1) - Couvert - Refeições Industriais Ltda; 2)
Vieira e Pires Com. de Alim. Ltda; 3) - Abil Agro Comercial Ltda; 4) - Depósito de Doces Miriam 
Ltda; 5} - Bianca Ind . e Com. de Doces Ltda - são Paulo: Falência Decretada: A.B.  Refeições In 
dustriais ; 2) .,- F.rigorifico 'Tucuruvi Ltda; Falencia Requerida: 1) '- pão Puffy Ltda; 2) Dis tri=
buidora e Repri:'�.' Alim.Nippan Ltda; 3) - Boa Esperança Ind. e Cem.de Prods . Alim. Ltda. 9 -CO!i, 
SELHO INTERMINISTERIAL DE PREÇO - CIP : As indús trias de lei fe em pô salici taram ao novo s ecr; 
tário da SEAP que verifique , com o CIP, a possibilidade des te autorizá-las a reajus tarem a le! 
te em pô no mesmo dia do reajuste do leite empacotado. 

************************* 

INFORMATIVO DA BOLSA DE 'LATICíNIOS : Dis tribuição gratuita às Empresa , Associações , Entidades Pú 
blicas �e Particu lares . Editado sob direção e responsabi lidade de Paulo Silvestrini . 
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FABRICAÇÃO DE QUEIJOS POR ULTRAFllTRAÇÃO 
RENDIMENTO ADICIONAL: Queijo fresco 20"10 

Queijo Feta 350;0 
Mussarela 1 8"10 

VANTAGENS: Queijo prato: (em desenvolvimento) 

Comparado com os métodos tradicionais de fabricação, o inétodo de 
"Ultrafi ltração" proporciona as seguintes vantagens: 

1 .  Máximo rendi mento dos queijos 5. Processo contínuo faci lmente 

2. Não há perda de gordura automatizado
. 

_ _ . 6. Espaço ocupado mUito peq ueno 
3. Nao ha perda,de protemas 7. Redução no uso do coalho 
4. Un iformidade e alta qualidade 8.  A experiência da PASILAC/INOXIL 

dos q ueijos. é a sua garantia para o processo. 

Escreva-nos solicitando maiores detalhes, ou oJçamento específico. Também 
podemos fornecer o sistema de HI PERFILTRAÇAO para concentr�ção de soro 
ou leite com economia de energia consumida em até 90"10. 

REPRESENTANTES: 
NORTE NORDESTE: Recol Representações Comerciais Ltda. - Rua Machado de Assis, 5/801 

CEP-22221 - Rio de Janeiro - RJ. - Tel.: (021) 265-1 3 1 0  e 245-6455 - Sr. Carvalho. 

RIO DE JANEIRO/ESPIRITO SANTO: Gates Representações - Rua Uruguaiana, 39/2007 
CEP - Rio de Janeiro - R.J. - Tel.: (021 ) 221 -9744 - Sr. Patrick 

RIO GRANDE DO SULISTA. CATARINA: L. Mazzoni Com. Representações - Av. Pernambuco, 386 
CEP - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Tel.: (051 2) 42-0400 - Sr. Luiz. <ífi!J> INDÚSTRIA MECÂNICA INOXIL LTDA. 

IKOl� RUA ARARY LEITE, 615 - CEP 021 23 - São Paulo - Capital 
Tel.: (PBX) (01 1 )  281 -9644 - Telex: 1 1 23988 IMIL-BR 

Revista do ILCT 38(225)27 -31 (1 983) 

MODELO PARA INVESTIGAÇÃO 
RETROSPECTIVA DE MAMITES BOVINAS NO 

LEITE DE LATÕES 
Retrospective Investigation Model of Bovine Mastitis in 

Milk Delivered in Cans 
. 

Edson Clemente dos Santos( * )  
Laerte Ferreiro ( * * )  
Míriam Aparecida P.  Vilela ( * . * )  

RESUMO - Procurou-se idealizar um modelo de investigação retrospectiva de mamite em 
rebanhos bovinos, utilizando amostras de leite de latão para identificar os casos de vacas 
doentes, sem o exame individual. Os resultados das análises do leite recebido em latões na 
plataforma da indústria foràm comparados estatisticamente com aqueles obtidos no 
exame individual. Houve proporções idênticas de casos positivos ao nlvel de 5% de 
significância (P� 0,05), usando-se o teste de McNemar para todas as hipóteses de 
proporções correlatas. 

INTRODUÇÃO 

Nas bacias leiteiras trad icionais a pro
dução econômica do leite está relacionada 
com os dados de prevalência de mamites 
bovinas. Em decorrência d isto há grande 

. esforço dos técnicos no controle desta in-
fecção devido aos elev,ados prejuízos cau.,. 
sados à produtividade dos rebanhos e à 
qualidade sanitária desta matéria-prima. 
Não somente há perdas econômicas pela 
diminuição da produção estimada em 1 0  a 
1 2% da lactação (NATZLE et al i i ,  1 972), 
mas ainda há custos adicionais pela el imi
nação do leite mamítico, uso de antibióti
cos e o descarte de animais irrecuperá
veis. Estas perdas totais nos USA em 1 976 
foram avaliadas numa pesquisa nacional 
em cerca de USS 1 ,3 i lhões (BLOSSER, 
1 979). 

Nas condições atuais há riscos de sur
tos epidêmicos causados por ' infecções 
estafilocócicas e estreptpcócicas se veicu
ladas ao consumidor através do leite. Es
tes riscos são minimizados graças ao leite 
inspecionado e pasteurizado rigorosamen
tá a nível de indústria. Em situações iden
tificadas de sanidade com inúmeros casos 
de mamite nos rebanhos ocasionando con
taminações elevadas no 'Ieite cru, a própria 
combinação temperatura x tempo de pas
teurização deve merecer testes especiais, 
pois em alguns casos o S. aureus pato
gênico conseguiu sobreviver às temperatu
ras de pasteurização SANTOS et al i i ,  

1 981 ) .  Acrescenta-se, ainda, o fato das 
contaminações estafi locócicas persistirem 
após o tratamento térmico, continuando a 
possibi l idade de seus efeitos nocivos 
comprometerem a saúde do' consumidor 
apesar da el iminação das formas vegetati
vas destas bactérias . 

Além do risco para a saúde públ ica, a 
mamite causa grave d iminu ição na produ
ção leiteira estimada por vários investi
gadores, com uma queda de produção de 5 
a 94% (FERREIRO et al i i ,  1"979; O'DONO
VAN et al i i ,  1 960, LAN DREY, 1 966; G RAY 
& SCHALM, 1 960; PLASTRIDGE, 1 958) . 
Nestas condições, a perda econômica po
de ser maior, quando a intensidade da in
fecção chega a destruír completamente o 
tecido secretor da g lândula mamária, tor
nando o quarto seco e inativo, chegando 
às vezes ao absurdo de causar a morte do 
animal por septicemias graves. 

Vários estudos evidenciaram a elevada 
prevalência de mamite em rebanhos leitei
ros, sendo reg istrada a cifra de 42% nos 
rebanhos da bacia leiteira da micro-região 
de Ju iz de Fora (FERREIRO et al i i ,  1 980). 
Este trabalho def in iu uma grave situação 
de sanidade destes rebanhos com ' riscos 
sanitários para o consumidor, além da de
preciação econômica do leite para f ins in
dustriais. Esta situação exige para melhor 
controle de qual idade uma metodologia 
analítica mais eficaz a n ível de plataforma 
industrial , objetivando uma enumeração 
específica do agente etiológico com a 

(*)  Coordenador de Pesquisa'EPAMIG/ DPTA I I LCT e Professor da EV-UFMG. 
(**) Pesquisador da EMBRAPA e FAC.VET.UFRGS-Porto Alegre. 

( *** )  Pesquisadora da EPAMIGI DPTA1 1  LCT. ,-
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identificação do estadó destas vacas doen
tes nos rebanhos contaminados com a 
possível previsão do n úmero de quartos 
infectados. Isto facil itaria uma ação pre
ventiva para evitar a disseminação de ma
m ites nos rebanhos leiteiros, iniciando-se' 
com uma orientação aos produtores sobre 
as medidas higiênico-sanitárias e a tera
pêutica mais indicada para tratamento 

'destes animais. 
Procurou-se então, nesta pesquisa, 

ideal izar um modelo de investigação re
trospectiva de mamite nos rebanhos ao 
Util izar amostras de leite do latão para 
identificar os casos de vacas doentes sem 
o exame individual do animal mamítico, 
possibi l itando a notificação e diagnóstico 
do médico veterinário nas condições mais 
críticas, reconhecidas pela baixa produti
vidade do rebanho e m últiplas condena
ções do leite pela prova de estabi l idade ao 
álcool-al izarol sem grande alteração da 
acidez normal do leite. 

MATERIAIS E M ÉTODOS 

o Viamão Mastite Teste (VMT) foi usa
do na identificação dos quartos com rea
ções d istinta ' e fortemente positivas pa
ra mamite, sendo as reações fracas e 
traços consiéleradas negativas. As amos
tras de leite dos quartos positivos foralTl 
coletadas para o exame microbiológico da 
lactocultura em meios agar sangue e TKT 
(Oifco). 

Rebanhos leiteiros da micro-região de 
J uiz de Fora foram aleatoriamente pesqui
sados, tendo sido o leite de 1 9  fornece
dores do I LCT-EPAM IG,  após o transporte 
acondicionado em latões, novamente ana
l isado para a identificação e numeração 
dos agentes patogênicos responsáveis pe
la infecção da g lândula mamária, confor
me indicação do veterinário depois do 
diagnostico verif icado na fazenda. Os tes
tes em meios presuntivos para S. aureus 
foram conduzidos nos meios TPEY e 
Baird-Parker, e a confirmação da patogeni
cidade do S. aureus no teste da coagu lase 
e pela produção da enzima termonuclease. 
O meio TKT foi introduzido para a identi
ficação de Streptoeoeeus, . com posterior 
exame microscópico para confirmação 
morfológica da estirpe. 

A comparação retrospectiva entre os 
agentes patogênicos isolados nas amos
tras oriundas do rebanho e dos latões de 
leite foi realizada pela anál ise estatística 
de proporções de casos pOSitivos na tabela 
2x2 de McNEMAR (REMINGTON & 

SCHORK, 1 970). Para estabelecer um Cri
tério de aval iação das principais variáveis 
importantes no modelo de investigação 
retrospectiva de mamites, a regressão 
m últipla foi usada para selecionar as va
riáveis significativas, bem como estimar o 
n úmero de quartos afetados pelos distin
tos agentes patogênicos, mais freqüente
mente isolados nos casos de mamites bo
vinas em função do número de vacas do 
rebanho, vol ume de leite produzido e nú
mero ,de quartos testados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variáveis Xi , Xt , X 3 e X" investi
gadas foram anal isadas estatisticamente 
através da regressão simples e m últipla 
para estabelecer o modelo matemático, 
para os valores registrados nos Quadros I e 
1 1 .  

Houve proporções idênticas de casos 
positivos nas amostras de leite diretamen
te de latões, comparadas com aquelas 
amostras obtidas dos quartos de g lândula 
mamária, retrospectivamente, ao nível de 
5% da significância (P� 0,05), usando-se 
teste de McNEMAR para testar hipótese de 
proporções correlatas. Para a presença de 
S. aureus patogênico, às vezes observado 
em número inferior aos níveis determinan
tes de infecção do quarto, a correlação foi 
maior entre as variáveis estudadas e o 
número de vacas mamíticas. Quando com
paradas com os casos de infecções estrep
tocócicas a correlação foi maior. A variável 
mais importante no modelo de, investiga
ção de mamite estreptocócica, nas cond i
ções deste experimento, foi o vol ume de 
leite produzido pelo rebanho, mesmo as
sim somente mostrando a signif icância ao 
nível de P� 0,1 0. As afirmativas de'NATZ
KE (1 981 ) sobre as diferentes característi
cas do Streptoeoeeus agalaetiae de outros 
agentes patogênicos, pelo comportamento 
típico no seu "habitat" natural na g lândula ' 
mamária sem causar mamite c l inica, pôde 
ser confirmado pela importância maior do 

. v,?l urne de leite produzido sobre a preva

, Iencla de Streptoeoeeus no leite,' bastante 
distinto de outras variáveis dete'rminantes 
da presença de S. aureus patogênico. 

Nas infecções estafi locócicas houve 
sign ificância ao n ível de P �  0,01 para as 
variáveis . número de vacas do rebanho e 
número de quartos testados, e alta signi
ficância para a produção de , leite do reba
nho (P � 0,05). Parece-nos importante 
comprovar as indicações de infecções ma
miticas por est?fi lococos patogên icos, 
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pois sempre foi possível isolar do leite de 
latão o agente etiológ ico sem haver ainda 
comprometimento de alterações fisiológi
cas na g lândula mamária por lesões infla
matórias. 

Oefinidamente, a pesqu isa retrospecti
va de mamite é de custo mais baixo que a 
visita periódica do veterinário à fazenda 
para a aplicação do teste VMT e exame 
clin ico, porém a estimativa do número de 
vacas doentes é passível de erros grandes 
nas infecções estreptocócicas, sendo bem 
menores nos casos de infecções mami
ticas estafi locócicas. 

Acredita-se q ue este critério ainda faci
l itaria a orientação precisa para uso mais 
adequado de antibióticos, pois · o  isola
mento da cultura permitiria  fazer o anti
biograma para a apl icação da terapêutica 
especifica. Isto daria a indicação correta, 
evitando-se o uso abusivo e indiscrimina
do de antibióticos, com graves prejuízos 
pelo custo do tratamento e possível apare
cimento de estirpes resistentes aos anti
bióticos de menor espectro de ação. 

O modelo de investigação prospectiva 
deveria continuar este estudo pelo seu 
mérito de identificar as ocorrências de 
sanidade pela g lândula mamária, faci l itan
do antecipar as medidas preventivas no 
controle das mamites bovinas com econo
mia e rápidos resultados antes da d issemi
nação da doença no rebanho. 

Nas infecções estafilocócicas no leite 
houve alta correlação entre Xa e X3, já 
esperada pois o n úmero de vacas corres
ponde ao número equivalente de quartos 
testados. Quando se , demonstra a contri- , 
buição das variáveis X2 e X", omitindo-se a 
variàvel Xl ' o modelo m

_
a��mático y = 

0,061 + 0,0254 x2. + 0,0048 x 'l  mostra 
uma correlação R = 0,600 entre xa e X., " 

Assim, nos l im ites experimentais pes
quisados parece não existir casos de ma
m ite em rebanhos com menos de 1 0  vacas, 
havendo o número esperado de vacas ma
miticas sempre crescente à medida que o 
rebanho aumenta. 
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QUADRO I - Identificação retrospectiva de vacas mamíticas por infecções estreptocó- QUADRO 11 - Identificação retrospectiva de vacas mamíticas por infecções estafilocóci-
cicas nos rebanhos leiteiros de fornecedores de leite do ILCT/OPTA- cas no rebanho leiteiro de fornecedores de leite do I LCT/OPTA-EPAMIG.  
EPAMIG. 

Y 
X

1 
1-

X
2 

Y 
S tre;Etococcus 2 +  

X3 X
4 

X
4 S t aphyl ococc1,lS X

1 
X

2 
X3 

aureus O 2 9 3 6  3 9 
1 2 12 4 8  4 4  

1 2 O 4,5 9 *  ? 9  3 6  3 9  
13 5 2  3 0  

1 2 2 5  O ';> 4 , 4 8  1 2  4 8  4 4  9 7  10 3 

1 2 18 7 2  1 "> 5 , 4 8  1 3  5 2  3 0  
15 0 

O 2 3 7  14 5 1 0 2  · 0  4 ,85 25 97 103 

O 2 2 8  110 10 5 1 4 ,82 1 8  72 1 5 0  

1 2 2 1 8 3  ' -0 1 1 ;> 5,2 1 37 1 4 5 102 

O 2 2 6  9 9  6 4  1 2,65 28 1 1 0 1 05 

O 1 14 5 5  5 0  2 5 ,2 4  2 1  8 3  1 0 1 

O 2 2 8  112 9 8 2 4 ,72 26 9 9  64 

1 1 51 2 0 0  15 0 1 4 , 0 5  1 4 5 5  5 0  
O 1 18 7 0  5 4  2 4 , 8 6  2 8  1 1 2 9 8  
1 2 2 0  7 6  5 0  2 5 , 1 4 5 1  200 1 5 0 
1 2 17 6 6  4 5  1 4 , 9 0  20 76 4 5  
O 1 2 8  10 8 5 0  O 3 ,60 17 66 4 5  
O 1 2 3  9 2 5 6  1 4 , 5 2  28 1 0 8  5 0  
1 1 3 3  13 2 9 2 

1 3,85 2 3  9 2  5 6  
= n. o de vacas mamíticas 

2 3 ,04 3 3  1 3 2  1 4 7 x� = teste presuntivo no latão (positivo ou negativo) 
Xz. = n . o  de vacas no rebanho 

1 4 ,68 25 1 00 1 0 0  x, = n. o de quartos testados 
X� = volume de leite (produção diária) 4 ,58 3 3  1 32 9 2  1 

1 4,5.2 1 8  7 0  5 4  

Y 
* LogJO de UFC / m l  de leite 

= n. o de vacas mamíticas 
XI = n .  o S. aureus patogênico por m i l  leite 
,Ú = n .  o vacas no rebanho 
X �  n .  o quartos testados 
x. .,  = volume de leite (produção diária) 
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Mãquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

. carretilhas, placas, etc. 

Embalagem resistente a ácidos e ãlcalis 

Rua Francisco Valadares, 108 - Telefones: 212-1790 - 211·9878 
Endereço Telegrflflco "IRFAN" - JuIz de Fora - Mlnu Gera/a 
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ADiÇÃO DE NUlRIENTES À CULTURA-MÃE 
NA PRODUÇAO DE ACIDEZ EM LEITE 

DESNATADO PASTEURIZADO 
Nutrients addition to the mother culture for acidity 

production by starters'in pasteurized skimmilk 

José Mauro de Moraes * 
RESUMO - 7 culturas láticas liofilizadas, mesof/1icas, comerciais, cresceram em leite 
desnatado reconstituído estéril adicionado de 0,0; O, 1; 0,2 e 0,5% de extrato de levedura, 
triptona e peptona de caseína. Após desenvolvimento as culturas foram inoculadas à razão 
de 5% e incubadas a 32 °C/5h em leite desnatado pasteurizado, determinando·se a 
acidez produzida ao fim deste período. As culturas variaram de comportamento em relação 
aos três nutrientes quando comparadas com aquelas crescidas em leite sem adição de 
nutrientes. Extrato de levedura na proporção de 0,5% estimulou a produção de ácido em 
três culturas, inibiu uma e não influenciou três culturas. Peptona de caseína a 0,5% 
estimulou a produção de ácido em 5 culturas, inibiu uma e não influenciou uma cultura. 
Triptoha a 0,2 %  estimulou 6 culturas e não influenciou uma cultura. Sugere-se que a 
adicão de nutrientes ao leite destinado a culturas láticas "mãe" e "intermediária" somente 
deve ser feita quando testes preliminares demonstrarem, em relação à produção de acidez, 
o benefício dos mesmos. 

INTRODUÇÃO 

O estímulo à produção de ácido por 
culturas láticas destinadas ao preparo de'  
produtos fermentados tem sido uma preo
cupação constante de pesquisadores e 
técnicos em leite e derivados. A adição de 
nutrientes ao leite destinado à preparação 
das culturas láticas é a forma mais comum 
de se tentar elevar a população bacteriana 
e como conseqüência a produção de áci
do. Assim ,  adição de caseinato de cálcio 
( MACHALOVA, 1 977), f i ltrado de cultura 
de leveduras (KULATUNGA, 1 974) e hi
drol isado de caseína ( BOTTAZZI et aI . ,  
1 978) promoveram maior produção de áci
do em culturas láticas. 

A adição de nutrientes ao leite subs
trato pode ser efetuada em 'qualquer das 
fases do processo tradicional de prepara
ção de culturas láticas (cultura mãe, cul
tura intermediária ' e 'cultura industrial ) .  
Considerando-se que  muitos dos nutrien
tes, que podem ser adicionados ao leite 
substrato, são relativamente onerosos, 
procurou-se adicionar os mesmos somen
te à cultura-mãe e à cultura intermediária, 
preparadas em quantidades relativamente 
pequenas, dentro da premissa que ao se 
obter uma população bacteriana elevada e 

C*) Pesquisador da E:PAMIGI DPTAIILCT 

devidamente ativada nestas culturas, as 
mesmas deveriam produzir ácido rapida
mente quando inoculadas em leite subs
trato normal destinado ao preparo da cul
tura industrial. 

MATERIAL E M ÉTODO 

Sete culturas láticas l iofi l izadas, meso
fíl icas foram adquiridas de Christian Han
sen's Laboratorium . A I S .  As culturas e 
suas características são descritas na Tabe-: 
la 1 .  

MANUTENÇÃO DAS CULTU RAS 

As culturas foram mantidas em leite 
reconstituído a 1 2% de SNG, transferidas 
semanalmente, incubadas por 6-8h a 25° C  
e refrigeradas a 4°C. 

ADiÇÃO DE NUTRIENTES 

As culturas foram desenvolvidas em 
quatro diferentes substratos: a) leite des
natado reconstituído a 1 2% de SNG;  b)  
leite desnatado reconstituído a 1 2 %  de 

.Rua Tenente Freitas, 1 1 6  - CP. 1 83 - 36.100 - Juiz de Fora - MG . .  
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Tabel.a i - Características das culturas láticas' "  

Comp o s i ção 

Streptococcus laçtis 

Strpntococcus "cremoris 

B 
40 

-

9 5 %  

Tipo e 

B B 
4 4  5 6  

3 %  -

9 5 %  9 5 %  

Número de Cu Z tu ra s  CHL 

B O O O 
8 2  5 4  1 4 3 1 8 9 

- 2 - 5 %  2 - 5 %  2 - 5 %  

9 5 %  9 5 - 9 8 %  9 5 - 9 8 %. 9 5 - 9 8 %  

Streptococcus diaceti lactis 1% 0 '  3 ;' 1% 0 1°/ ('Q "' "' "' 

Leuconostoc cremoris 

Atividade H 

• 0,001 % 

5 %  

7 5  

" 5 %  5 %  

75 7 5  

5 %  "' "' >I 

8 0  7 0  8 0  7 5  

Atividade refere-se á produção de ácido na cultura após 6h de incubação a 30°C em leite recons
tituído a 9% de SNG, termicamente tratado a 1 35°C/2s + 1 00oC/30 min.,  inoculado com 1 % de 
cultura ativada. Os valores apresentados representam o volume de sol . N / 1 0  de hidróxido de sódio 
n.ecessário para titular 1 00 ml do leite inoculado. 

SNG + extrato de leveduras (ÔIFCO 
01 27-02); c) leite desQatado reconstituído 
a 1 2% SNG + triptona (OXOID CODE 
L42); d) leite desnatado reconstituído a 
1 2% de SNG + peptona de caseína 
(M ÉRCK, art. 721 3). Extrato de leveduras, 
triptona e peptona de caseína foram adi
cionados ao leite desnatado nas propor
ções de 0,1 ; 0,2 e 0,5% cada. Os subs
,rátos depois de preparados foram esteri l i
zados a 1 21 °C/1 ° min o  

DESENVOLVIM ENTO DAS CULTURAS 

As culturas foram inicialmente transfe
ridas para os diferente� substratos, por 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

duas vezes sucessivas, de modo a se adap
tarem. I ncubou-se a 32°C/1 8h com 1 % de 
inóculo. Após o período de adaptação no 
leite desnatado reconstituído e nos meios 
enriquecidos, as culturas de 18h foram 
inoculadas à razão de 5% em leite desna
tado pasteurizado de boa qualidade ( isento 
de antibióticos, baixa contagem g lobal, 
baixa 'acidez de fermentação e 8,8% de 
extrato seco desengordurado). As amos
tras foram então incubadas a 32°C/5h. 
Após este período determinou-se a acidez 
das amostras por doseamento à fenolfta
leína empregando-se sol . N /9 de hidróxido 
de sód io. Os resu ltados referem-se à mé
dia de duas determ inações. 

Tabela 2 - Influência da adição de extrato de leveduras ao leite desnatado utilizado no,  
preparo de culturas láticas na produção de acidez em leite desnatado pas
teurizado 

Ãcido produzido 'em leite desnatado pasteurizado 
Cultura 

Cultura sem Cultura + 0,1% de Cultura + O,2'!. de Cultura + O , 5'!. de 
extrato de levedura extrato de levedura extrato de levedura extrato de levedura 

B 40 0 , 49 0 , 49 
B 44 0 , 45 -

O 54 0 , 2 9  0 , 2 9  
B 5 6  0 , 3 6  0 , 4 3  
O 82 0 , 4 3 0 , 4 5  
O 1 4 3  0 , 45  0 , 41 
O 1 8 9  0 , 40 0 , 38 

A tabela 2 mostra que a adição de 
extrato de leveduras ao leite reconstituído 
afetou de diferentes marieir'as a produção 
de ácido em leite desnatado pasteurizado 

- -
0 , 48  0 , 50 
0 , 2 9 0 , 33 
0 , 29 0 , 31 

- 0 , 42 
0 , 49  0 , 55 
0 , 4 7  0 , 5 5  
0 , 38 Q �38 

culturas 8 40, O 54 e O 1 89 praticamente 
não foram afetadas pela adição de extrato 
de leveduras. Já a cultura 8 44 teve reduzi
da a sua capacidade de produção de acidez 

após 5h de incubação a 32°C.  Assim, as quando em presença do nutriente. Por 

• • •  Declaraciones de Cultivos de Fermentos Lácticos Mesófilos - Chr. Hansen's Laboratorium AIS. 
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Tabela 3 - Influência da adição de triptona ao leite desnatado úsado no preparo de cultu
ras láticas na produção de acidez em leite desnatado pasteurizado. 

% Ácido Produzido em Leite Desnatado Pasteurizado 

Cultura. Cu l t u r a  s em Cultura + 0, 1% 
triptona de triptona 

B 40 0 , 36 0, 40 

B 44 0, 36 0 , 3 7  

O 54 0, 38 0, 39 " 
B 56 0, 52 0, 55 

° 82 0, 42 " 0, 41 " 

O 1 43 0, 49 0, 53 

O 1 89 0, 4 7  0 , 5 3  

outro lado, as culturas 8 56, O 82 e O 1 43 
" produziram mais ácido em leite desnatado 

pasteurizado quando a cultura inoculada 
cresceu em presença de extratos de leve
duras, principalmente à concentração de 
0.5% 

A adição de triptona ao leite reconsti
tuído, mostrou (Tabela 3) que as culturas 
estudadas com portaram-se de maneira d i
versa com relação àquele n utriente. Todas 
as culturas apresentaram aumento de pro-, 
dução de ácido em leite desnatado pas-

Cultura +0:2% Cultura + 0 , 5% 
de triptona de triptona 

0 , 46 0, 4 7  

0, 40 0 , 42 

0, 41 0, 42 

0, 56 0 , ?!6 

0 , 4 7  0 , 43 

0, 51 0 , 4 7  

0, 58 0, 53 

teurizado quando 0,1 % e 0,2% de triptona 
foram adicionados ao leite reconstituído. 
Exceção para as cu lturas ° 82, ° 54 e" 8" 44 
que não pareceram ter sido afetadas pela 
adição de 0,1 % de triptona, quando com
paradas com as culturas crescidas em leite 
sem triptona. No caso da adição de 0,5% 
de triptona, embora as culturas 8 40, 8 44, . 
O 54 e O 1 89 tenham sido estimuladas, as 
culturas ° 1 43 e 8 56 foram in ibidas, 
enquanto a cultura O 82 n ão,. mostrou mo
d ificação. " 

Tabela 4 - Influência da adição de peptona de caseína ao ieite desnatado destinádo ao 
preparo de culturas láticas na produção de acidez em leite desnatado pásteu
rizado. 

% de Ác i do produ z ido em 
Cultura 

Cu l t u ra s em cultura -I!J,1 %  
p ep t o n a  de peptdna 

B 4 0  0 , 4 8  0 , 4 9 

B 4 4  0 , 4 0  0 , 2 8  

° 5 4  
. 0 , 4 3  0 , 4 1 

B 5 6  0 , 6 1 0 , 62 

° 8 2  0 , 3 8 0 , 3 6 

O 1 4 3  0 , 5 1  0 , 4 8 

O 1 8 9  0 , 4 4  0 , 2 9 

Com relação a adição de peptona de 
caseína (Tabela 4), todas as culturas foram 
estimuladas pela adição de 0,5% de pe"pto
na, à exceção da cultura 8 44 Que foi 
i n ibida. Os demais n íveis de adição de 
peptona de caseína (0,1 e 0,2%) parecem 
in ibir ou não influenciar a prodUQão de 
ácido pelas culturas testadas . . 

-

l e i t e  d e s n a tado p a s t e u ri z ado 

cultura +V,2% cultura -I!J,5% 
de peptona de peptona 

' .. 

0 , 5 1  0 , 5 6  

0 , 3 4  0 , 3 5 

0 , 4 0  0 , 4 6  

0 , "6 1 0 , 6 3  

0 , 3 7  0 , 4 7  

0 , 4 9  0 , 5 5 

0 , 4 6  0 , 5 1  

A adição de nutrientes ao leite para 
preparo de cultura-mãe ou intermediária . 
enriquece o meio, uma vez que aminoáci
dos, vitaminas e sais minerais necessários 
ao desenvolvimento bacteriano são acres- . 
centados ao meio de cultura 

"
base que é o 

leite. Assim, o extrato de leveduras con
tém aminoàcidos capazes de estim ular o 
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desenvolvimento de bactérias láticas. Puri
nas e ·Pirimidinas e constituintes inorgâ
nicos também contribuem para este efeito 
(SELBY SMITH et ai , 1 975) .  Entretanto, 
estes componentes do extrato de levedu
ras, bem como aqueles presentes na trip
tona e na peptona de caseína, estimulam o 
desenvolvimento bacteriano no leite enri
quecido com os mesmos, ou seja, na cul
tura-mãe e na cultura intermediária. Quan
do estes microrgan ismos desenvolvidos 
em leite enriquecidos, são inoculados em 
leite desnatado pasteurizado, sem estes 
nutrientes, a dispon ibi l idade de nutrientes 
nestes substratos é inferior à do substra
to anterior e algumas culturas demoram a 
se adaptar a este novo substrato, levando 
com isto à redução da produção de ácido, 
conforme foi observado em alguns casos. 
· Isto pode ser devido a uma redução do 
nível de proteinase e peptidases naquelas 
culturas crescidas em meios enriquecidos, 
uma vez que os aminoácidos nestes meios 
eram mais facilmente disponíveis que no 
meio não enriquecido. 

CONCLUSÃO 

A adição de nutrientes suplementares 
' (extrato de leveduras, peptona de caseína 
. e triptona) ao leite destinado ao preparo de 
cultura-mãe e intermediária pode ser van
tajoso ou não com relação à produção de 
ácido por estas culturas quando inocula
das e incubadas em leite desnatado pas
teurizado ou leite para fermento industrial. 
O mesmo se refere ao crescimento da cul
tura em leite desnatado para preparo dos 
queijos "Cottage", "Quark", "Petit-Suisse" 
e Requeijão. Culturas láticas mesofíl icas 
variam seu comportamento com relação à 
produção de ácido em leite desnatado pas
teurizado quando crescidas previamente 
em leite enriquecido. Fatores como a na
t u reza do nutriente suplementar, concen-

ação do mesmo e a própria cultura são 
importantes neste contexto. Assim ,  embo
ra algumas culturas reajam positivamente 
aos nutrientes suplementares, outras apre
sentam redução ao ·crescimento em leite 
desnatado pasteurizado. Deste modo, su
gere-se que a adição de nutrientes ao leite 
para culturas-mãe·e intermediária seja fei
ta, desde que precedida por testes que in
d iquem qual a melhor concentração do n u
triente a ser adicionado e qual nutriente 
deve ser empregado. Tais t�stes devem ser 

feitos em paralelo com leite não adiciona
do de nutriente suplementar para efeito de 
comparação e sem pre no leite a ser em
pregado industrialmente. 

SUMMARY 

Seven commercial, I yophi l ized, meso
phi l ic lactic cultures, were grown in steri
l izEld reconstituted skim milk, added of 
0.0, 0.1 , 0.2 and 0.5% concentrations of 
yeast extract, tryptone and casein pepto
ne. After the growth the cultures were 
inoculated at proportion of 5% and incuba
ted for five hours at 32°C in pasteurized 
skim mi lk .  Acidity was determined at the 
end of this period . The cultures behaved 
variably in relation to the three nutrients 
when compared with those cultures grown 
in the mi lk  without added n utrients. 0,5% 
yeast extract stim ulated acid production 
by three cultures, inhibited one and did not 
affect three others; 0,5% casein peptone 
stimulated acid production by 5 cultures, 
inh ibited one and did not influence ano
ther; 0,2% tryptone stimulated 6 cultures 
and did not affect the other. It is sugges
ted that the addition of nutrients to the 
mi lk  for preparation of "mother" and inter
mediate cultures, only should be done 
when prel im inar tests show the advantage 
of the nutrient addition, in relation to acid 
production .  
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o coalho Três Corôas é uti l izado pela 
m.aioria dos laticrnios, das mais afamadas 
marpas de queijos do Brasil . 

Garante a sua pureza, qualidade, unifor
midade, rendimento e é o mais econômico, 
até a embalagem se aproveita. 
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TÉCNICOS EM LATiCíNIOS DE 1982 
A New Group of Dairy Techn icians Got its Diploma 

PROGRAMA DA FESTA DE FORMATURA 

Dia 18 de dezembro de 1 982 

1 0:00 h - Culto Ecumênico em Ação de Graças na Igreja de Santa Terezinha. 
1 2:00 h - Descerramento da placa dos formandos no corredor de entrada do Setor de 

Treinamento Operacional. 
1 2:30 h - Almoço no Restaurante do ILCT (Convite Especial) . 
20:00 h - Sessão Solene: Colação de Grau no Anfiteatro do ILCT. '. 
23:00 - Baile de Gala no Salão do Clube J uiz de Fora (Convite Especial ) .  
PARANINFO: Winnifried Jordan - Diretor Presidente da  SPAM . 
PATRONO: Sebastião Duarte Alvares Vieira - Professor do ILCT. 
TURMA: Braz dos Santos Neves - Professor do ILCT. 
H OMENAGEM AFETIVA: Dr. Otto Frensel - Diretor do Boletim do Leite. 
HOMENAGEM ADMINISTRATIVA: Dr. Mário Ramos Vil lela - Presidente da EPAMIG.
PROFESSORES HOMENAGEADOS: Alberto Valentim Munck, Homero Rezende Casagran-

de e Paulo Henriques. 
. 

FUNCIONÁRIOS HOMENAGEADOS: G i leno Almeida, José Mauro Ribeiro de Rezende e 
Tazila de Ol iveira Val le. 

HOMENAGENS ESPECIAIS: Dr. Sylvio Santos Vasconcellos - Diretor do ILCT. 
Prof. Wanderson Amarante Campos - Prof. do ILCT. 

HOMENAGEM PÔSTUMA: Prof. Sinésio de Q ueiroz Si lva e Dr. Hélio Andrade Alves. 
"Na profundidade de vossas esperanças e aspirações dorme vosso s i lencioso conhecimento 
do além . . .  
"É  somente quando beberdes d o  rio d o  si lêncio q u e  podereis realmente cantar . . .  " (Gibran 
Khal i l  Gibran) .  
JURAMENTO: "Prometo que, no exercício da profissão de  Técnico em Laticín ios, traba

lharei sempre para honrá-Ia e dignif icá-Ia, bem como contribuir  para que a 
Indústria de Latjcínios seja sempre fator de desenvolvimento sócio-econô
mico do povo brasi leiro." , 

HOMENAGEM AOS PAIS: t-:lossa 1J.0menagem e profunda gratidão,a nossos pais que, pela . 
abnegação, pelo exemplo, pelo apoio ou pelo simples convívio 
ao longo destes anos, tanto contribuiram para o nosso êxito. 

Através de suas mãos iniciamos os nossos estupos; através 
de seu incentivo constante, reunimos peças para vr.\ncer as difi
culdades. 

Através de seus conselhos, estabelecemos os nossos ideais. 
Maravilhoso será se um d ia merecermos de nossos filhos o 

mesmo orgulho que hoje sentimos de vocês. 
Dividam conosco os méritos desta conqu ista, porque ela 

lhes pertence. 
HOMENAGEM AOS M ESTRES: A todos os mestres que nos conduziram a esta conqu ista, 

est imulando-nos e participando de nossas emoções e 
sentimentos, e a todos quanto contribuiram para o nosso 
êxito, nosso agradecimento. 
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CORPO DOCENTE DO IL TC: 

Al berto Valentim Munck 
Alan F. Wol fschoon Pombo 
Antonio Batista F. Lima 
Anderson Tadeu Xavier 
Braz dos Santos Neves 
Cláudio J. H. Sanábio 
Délio da Si lveira Dias 
Helo iza Maria de Souza 
Homero D. C. Barbosa 
Homero R. Casagrande 
Jacob F. de Ol iveira 
João Pedro M. Lourenço 
José dos Santos Botelho 
José Mauro de Morais 
J udith Reg ina Hajdenwurcel 
Luiz Alberto E. Ol iveira 
Luiz Cláudio Gomes de Freitas 
Magaly Mazzarelo C. G. Brasil 
Marco Antonio M.  Furtado 
Maria de Nazaré F. Lima 
Miguel A. F. de Andrade 
Miriam Aparecida P. Vi lela 
Magi Fortinho e Si lva 
Paulo Henriques 
Reg ina Célia Mancini  Ferreira 
René dos Santos Neves 
Ronaldo Figueredo Ventura 
Sebastião D. A. Vieira 
Sergio Casadini  Vi lela 
Ricardo Novais Stehl ing 
Terezinha de Souza Pacheco 
Válter Afonso Rossignol i  
Válter Estêves J unior 
Vicente de Pau la Teixeira 

Wanderson Amarante Campos 
A!berto Hassen Raad 
Amaury Bel l in i  

TECNICOS EM LATiCíNIOS DE 1 982 

Alberto Barbosa Cyri l lo 
Anna Paola Esteves de F. Pinto 
Ana Rita de Morais 
Ângela Cunha de O l iveira 
Benvindo José Magalhães 
Carla Lopes de Ol iveira 
Daniel Miranda 
Denise Aparecida da Si lva 
Dirceu Ferreira da Si lva 
Dirceu de Souza Telson 
Eloá Corrêa de Souza 
Gerson Geraldo M. Granzinol l i  
G i lsely Ana de  O l iveira 
José Carlos Sal les 
José Otaviano Costa Si lveira 
Luiz Cesar Tunholi  Peixoto 
Luiz Roberto Pícol i  
Maria Aparecida Gomes Bergo 
Maria Cristina de Souza 
Maria Luiza Si lveira de Azevedo 
Mário Cesar da Si lva 
Marluce Pereira Ladeira 
Mateus Cristovam de Magalhães 
Moacyr Fernandes J unior 
Pau lo Victor Pereira Baio 
Renato Dias de Souza 
Ricardo Mathiasi Fernandes 
Romi lda Barbosa de Almeida 
Rosa Cristina Araujo das Graças 
Rosângela de Fátima Volpato da Si lva 

Culto Ecumênico 
O Prof. Pau lo Henriques, homenagea

do pelos Técn icos em Laticínios de 1 982, 
durante o Culto Ecumênico na Igreja de 
Santa Terezinha, após a leitura bíbl ica, fez 
comentários sobre o tema e pronunciou 
bonita saudação aos formandos. 

Leitura Bíblica - Luéas 1 3: 18  e 1 9  
" E  dizia: A que é semelhan�e o reino de 
Deus e a que o compararei? E semelhante 
a um grão de mostarda que um homem 
plantou na sua horta; e cresceu e fez-se 
árvore; e as aves do céu an inharam-se nos 
seus ramos" 

Comentário: Prot. Paulo Henrique 
Neste dia de formatura, duas idéias 

devem coexistir nas mentes 'dos forman
dos: (1 . a) E importante ser instruído, ser 
capaz, ter com petência, fazer sucesso na 

comun idade em que se vive, ter êxito. (2. a )  
É igualmente importante, ou, .até mesmo, 
mais importante, ser feliz. Essas duas 
real izações, segundo o ideal cristão de vi
vência, devem cO!3xisitr e completar-se. A 
importância da instrução é tão grande que, 
antes de Cristo, já Salomão, o rei-sabe
doria, afirmava, como se reg istra na Bíb l ia, 
em Provérbios: "Retém a instrução e não a 
largues, guarda-a porque ela é a tua vida': 
(4:18) ;  "Dá instruçâo ao sábio e ele se fara 
mais sábio ainda; ensina ao justo e ele 
crescerá em prudência" (9;9). "Pobreza e 
afronta sobrevêm ao que rejeita a instru
ção."  (1 3:18) ;  "Com pra a verdade e não a 
vendas; compra a sabedoria, a instrução 
e o entendimento"(25:23). 

Os pais, de um modo geral , dão a seu� 
fi l hos a instrução convencidos de que ela e 
o melhor investimento que podem realizar, 
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sendo mesmo, um verdadeiro tesouro que 
ninguém, deles, poderá roubar. A tudo 
isso, pode-se acrescentar o fato de que 
nos ú lt imos 50 anos o mundo real izou 
mais progresso científico do que em toda a 
sua história. N unca, por consegu inte, foi 
tão instruído o homem. E a h umanidade 
achou,  por bem , chamar o nosso século de 
"século das l uzes". Surpreendentemente, 
porém, nunca foi o homem tão infeliz. E 
essa infel icidade torna-se, segundo fortes 
evidências, companheira bem freqüente 
das classes intelectual izadas. A Bíblia é 
m uito clara quando, repetidas vezes, ad
verte ao homem para que não se envaide
ça de sua erudição. Afirma, mesmo, que 
para o homem ser fel iz não deve estri
bar-se no seu próprio entendimento. E ao 
homem instruído para que seja fel iz, indica 
a "loucura do evangelho", reaf: .. ::- �.,do que 
a sabedoria humana é l ixo diante de Deus .  
Isto sign ifica q u e  o roteiro, q u e  h á  de 
conduzir o homem considerado instruido 
ao reino da felicidade que a Bíbl ia chama o 
"Reino de Deus", está cheio de posturas e 
atitudes que causam repu lsa, em geral , ao 
homem dito culto. 

Quando Jesus, o fi lho de Deus,  veio ao 
mundo e in iciou o seu min istério ele pro
clamou: "Arrependei-vos porque está pró
ximo o Reino de Deus". Ele in iciava a fase 
de redenção dos homens proclamando um 
conceito de vida bem distante dos padrões 
tradicionais. Através do conhecimento, da 
instrução, chega-se ao êxito diante dos 
homens e da sociedade. Mas, como isto 
não chega para a real ização da criatura 
humana, só Deus dá a Vida Eterna. Esta 
pode continuar agora, hoje, e isto é par
ticipar do Reino de Deus.  No trecho bí
b l ico l ido, Jesus diz que o Reino de Deus 
começa p lantando a semente pequena de 
mostarda das pequenas real idades do dia
-a-dia. E Jesus foi enfático dizendo que o 
Reino de Deus não é comida nem bebida, 
mas justiça e paz. 

O processo ensino-aprendizagem que 
can�l iza a instrução, apoia-se em p lanifi
caça0 , que leva ás atividades didáticas a 
se afirmarem em claros objetivos: que 
se traduzem em mOdificações com porta
mentais dos estudantes . .  Estas modifica
ções devem levá-los a crescer no seu de
sempenho instrucional, até que possam 
atingir  a competência profissional. Cha
moa-se a isso, em educação, o expressivo. 
Sao, no entanto, as pequenas vivências do 
dia-a-d ia, que através da comunhão com 
Deus, e com nosso próximo, levam-nos à 
felicidade. 

Esse é o indefin ido, é o inexpressivo 
aparente mas é o que, na realidade, pode 
dar-nos a fel icidade. Como professor, 
creio nas prioridades pedagógicas que le- ' 
vam á competência. Mas muito mais creio 
como ser humano, nas sementes de mos� 
�a�da �ue plantadas dia-a-dia, levam à paz, 
a JustIça e ao entendimento. As l utas da 
Rosângela, o bom humor do Dirceu, o 
senso de perdão do Mário César, o sor
riso de fé no futuro da Eloá, as dúvidas do 
B�nvindo, a amizade dos formanélos que 
nao foram meus alunos,  todo esse inex
pressivo, foram sementes que plantamos e 
que cresceram e nos deram entendimento. 
Pudemos· ter comunhão,. caminhar juntos, 
com part i lhar, ter a alegria do encontro, ter 
a certeza de coisas maravilhosas que po
demos vislumbrar no futuro. 

Como professor pude aprender mais 
que ensinei, pude ser mais criatura h uma
na que profissional do ensino. E dentro 
deste contexto foi animador assinalar os 
esforços do .Diretor do Instituto de Lati
cínios "Cândido Tostes", Dr. Sylvio Santos 
Vasconcel los e dessa figura humana ex
t raordinária, Otto Frensel, que além de ser 
o grande Papa dos Laticin istas Brasi leiros 
é acima de tudo, o animador dos joven� 
laticin istas, semeando entre eles a confi
ança no futuro e a paz no presente. Aos 
senhores pais, nosso abraço e aos jovens 
formandos, nossa oração para que Deus 
os acompanhe. 

Discurso do Diretor do ILCT,  
Dr. Sylvio Santos Vasconcel los 

Ao longo de 42 anos, o Instituto de 
Laticinios Cândido Tostes comparece ante 
a sociedade mineira e brasi leira para a sua 
prestação de contas. E, nesse mister, o 
tem feito, sistematicamente, com a mais 
absol uta regularidade e exatidão que o cre-

denciam como o centro de excelência na 
geração e adaptação de tecnologias e na. 
capacitação de recu rsos h umanos para um 
dos setores da maior importância sócio
-econômico para o nosso país, qual seja a 
indústria de laticín ios. 
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A cerimônia desta noite, da qual temos 
o incontido orgulho de mais uma vez dela 
participar, assinala a inscrição de n:tai� 
uma página na história de bem servir a 
pátria, 'que Iem sido o apanágio desta Ins
tituição estamos assistindo á di ploma
'ção da quadragésima turma de Técn icos 
em Laticín ios. 

Completam-se, pois, quatro dezenas 
de gerações de jovens, procedentes de to
das as un idades da federação que, duran
te três anos, vivendo numa realidade de 
trabalho sério e objetivo de pesquisa e de 
produção, quase sempre desenvolvido em 
condições adversas, porém profícuo, pu
deram somar aos conhecimentos teóricos 
que lhes foram transmitidos, os mais elo
qüentes exemplos de dign idade humana e 
profissional que, séndo uma constante no 
dia-a-dia do I LCT, constituem a sua prin
cipal e marcante pecul iaridade - altivez 
de caráter, sustentada por uma poderosa 
força interior. 

Todos estes atributos, senhores, aflo
rados espontaneamente ao longo dos anos 
se sedimentaram e fazem parte, também, 
da personal idade de tantos quantos aqui  
trabalham e que por aqui  têm passado 
como estudantes. 

E é devido em grande parte a esta 
marca registrada, que esta institu ição tri
lha gloriosamente o seu caminho na con
secução de seus subl imes objetivos, cada 
vez mais fortalecida, cada vez mais pró
diga em servir, sem o menor esmoreci
mento ante ás dificuldades naturais de um 
mundo conturbado por crises de toda a 
espécie ou áquelas dificuldades que se 
colocam em , sua trajetória, muitas vezes 
por omissões, insensibi l idades e até mes
mo individualismos. 

Alheio a esses percalços o I LCT segue 
em frente. Sem que nos alonguemos, é 
indispensável que numa cerimônia de ta
manha sign ificação, submetamos á consi
deração da sociedade condignamente aqui  
representada, nesta noite, algumas das 
realizações mais expressivas de nossa 
equipe de trabalho, neste ano de 1 982, a 
saber: 

incorporação aos laboratórios de Ensi
no e Pesquisa e à Seção Industrial de 
mais de 300 itens de equipamentos" 
aparelhos e instrumentais, no valor su
perior a 200 mi lhões de cruzeiros, ce
didos pela EM BRAPA e adquiridos C0m 
recursos gerados pelo próprio Institu
to; 

real ização do VI I .  o Congresso Nacional 
de Laticínios, no qual participaram re
presentantes do setor leiteiro - produ
ção, industrial ização, comercial ização 
e consumo, de mais de 1 7  Estados da 
Federação órgãos e autoridades gover
namentais, estaduais e federais, no 
qual foi produzido um Documento Fi
nal contendo sugestões e recomenda
ções setoriais, voltadas para a formu
lação de uma política global para o 
setor leiteiro nacional , capaz de aten
der aos anseios dos produtores, dos in
dustriais e dos consumidores brasi lei
ros; 

real ização do I. o Seminário sobre Ultra
filtração' na Indústria de Laticínios, 
com 1 1 7  participantes de todo o país, 
sob a orientação do co-inventor desse 
revolucionário processo o especialista 
francês, Prof. Jean Louis Maubois, do 
INRA; 

contri buição para a melhoria dos servi
ços governamentais de defesa do con
sumidor brasi leiro ,  através de 4 cursos 
de treinamento de agentes da Inspeção 
Federal, mediante convênio celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e a 
EPAMIG,  perfazendo em 1 982, 1 39 
agentes treinados; 

realização do I. o Seminário sobre Quei
jos Italianos, com 1 1 4  participantes de 
todo o país, sob a orientação do es
pecialista italiano Prof. Giul io Césare 
Emaldi ,  que também prestou consul
toria aos técn icos , professores e pes
quisadores do Instituto, durante um 
mês, sob o patrocínio da EMBRAPA; 

publ icação , até outubro, de 74 traba
lhos de pesquisas; nas áreas de tecno
logia, controle de qualidade, engenha
ria e economia laticinistas; 

treinamento, também até outubro, de 
324 elementos da indústria, cooperati
vas e de instituições de ensino e pes
quisa de todo país, nas áreas de tec
nologia, controle de qualidade, comer
cial ização e de administração indus
trial de laticínios; 

reintegração à equipe de Ensino e de 
Pesquisa, após conclusão de curso de 
pós-graduação no exterior, do Profes
sor e Pesquisador M úcio Mansur Fur
tado, considerado, sem nenhum favor, 
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um dos luminares em tecnologia de 
queijos, no país; 

envio ao. exterior, França, Suiça e Itália, 
de 3 (três) professores e pesquisadores 
para estágio de aperfeiçoamento nas 
suas respectivas áreas de atuação; 

- atendimento de mais de 800 consultas 
técnicas, provenientes de todo o país fi 
mesmo do exterior; , 

matricula a 1 1 7  estudantes nas três sé
ries do Curso de Formação de Técnicos 
em Laticínios, além de participação 
com destaque em congressos e reu
n iões técn icas e de prestação de as
sessoria a órgãos dos governos esta
duais e federal . 

Estes, senhores e senhoras, são, em 
l inhas gerais,  os frutos de um ano de tra
balho do I LCT, que tem como fecho de 
ouro a presente cerimôn ia de graduação de 
30 Técnicos em Laticínios, que V. sas. 
testemunham e prestigiam. 

Resta aos representantes da indústria 
nacional de laticínios e dos órgãos priva
dos e públ icos interessados, ju lgarem e 
avaliarem o desempenho desta Instituição, 
o valor econômico e social de sua contri
buição e fazerem algo de concreto para o 
seu fortalecimento, de modo a garantir em 
escala crescente e sempre eficiente essa 
contribuição e a sua aceitação aos novos 
desafios decorrentes das transformações 
sociais, econômicas e políticas, contem
porâneas e futuras. 

Dirijo-me aos novos Técn icos em Lati
cínios, ontem nossos alunos, hoje nossos 
'di letos amigos e partícipes dos mesmos 
ideais de vida e de trabalho, para mani
festar-lhes o meu imperecível agradecí
mento, pela distinção que me conferem, 
de homenageado especial . O gesto de vo
cês, além de demonstrar-m,e que nossa 
convivência de três anos, alicerçada na 
estima e no respeito recíprocos, fez flores
cer e crescer uma grande amizade que é, 
sem sombré\ de dúvida, a mais subl ime 
conquista humana, demonstra-me tam
bém, que ao f inal da jornada que Juntos 
empreendemos, alternada pelas naturais 
divergências entre educandos e educador, 
logramos parti lhar dos mesmos padrões 
de valores inerentes à pessoa, q ual seja a 
percepção de que a base da realização 

humana - a iel icidade do homem, se' rea
l iza, sobretudo, pelos valores sobre os 
quais se ordena a conduta h umana ' e  não 
apenas no conhecimento e no domín io do 
mundo físico. Esta fel iz constatação, con
jugada com o grau conquistado pelo méri
to intelectual reveladó durante o aprend i
zado teórico é aplicado, dá-me a firme 
convicção de que vocês saberão honrar 
integralmente o solene juramento hoje 
prestado perante a sociedade - a semente 
lançada no solo generoso e fértil germinou 
e cresce vigorosamente, e bons e m uitíssi
mos frutos haverão de ser colhidos daqui  
em d iante. 

Este seu amigo, em nome dos profes
sores e funcionários do I LCT e, no seu 
próprio, augura-lhes o mais amplo e dura
douro sucesso humano e profissional -
sejam felizes e que Deus lhes i lumine e 
abençoe. 

Ao distinto amigo e raro exemplo de 
ideal ista e de figura humana OUo Frensel, 
que .nos honra mais uma vez com sua 
insigne e querida presença, o nosso reco
nhecimento e a nossa carinhosa homena
gem. A sua pessoa e tudo de bom que ela 
simbol iza, emprestam maior brilhantismo 
a este memorável acontecimento, como 
também, trazem forte estímulo a estes jo
vens Técn icos em Laticínios que tanto o 
admiram e têm-no como exemplo maior. 

Q ueridos e valorosos companheiros do 
I LCT, em mais uma etapa brilhantemente 
vencida, a turma hoje graduada retrata, em 
muito,· as notáveis Qualidades profiSSio
nais e h umanas de vocês. Recebam, jun
tamente com os meus maís calorosos 
cumprimentos por mais esta vitória, o meu 
eterno agradecimento pela dedicaçãó, pro
ficiência, e zelo, com quê vocês conduzi
ram nossos trabalhos neste ano de 1 982. É 
inescondível o meu orgulho por pertencer 
a esta Casa e por tê-Ios como companhei
ros nesta santa luta que d ia-a-dia vimos 
empreendendo nos últimos cinco anos. 

'Que não lhes tarde a justa recompensa, 
dos homens e dos céus. , 

E, para findar estas palavras, dirigimo
nos aos excelentíssimos senhores pais 
presentes e representados, para, parabe
nizando-os pela brilhante vitória de seus 
f i lhos, ou melhor dizendo; de' nossos fi- ' 

lhos, juntar as nossas preces às deles, 
d irigidas ao Criador, rogando-Lhe que os 
abençoe e faça perene os seus sentimen
tos de realização deste venturoso dia. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Discurso do Orador da Turma, Técnico em, 
lat icín ios Luiz Cesar Tunholi  Peixoto 
Há honras e encargos que o coração 

, não permite que sejam recusados, por 
mais que a nossa consciência manifeste a 
sua modéstia e se sinta compelida. 

Eis porque ao ser escolhido para in
térprete do pensar e dos sentimentos dos 
meus colegas, nesta festa que é mescla de 
júbilo e saudade, não pude furtar-me á 
missãu tão honro�a, tão gratificante. Sur
do, pois, à voz da consciência que salienta 
as minhas l imitações ante a tarefa que me 
é proposta, e obedecendo apenas aos dita
mes do coração que, no dizer de Pascal, 
tem razões que a própria razão desconhe
ce, é que me an imo a ocupar esta tribuna, 
por todos os títulos dignificante. Reuni
mo-nos hoje aqui  para uma solene come
moração do término de nosso curso. 

Foram 3 anos que representaram, e re
presentam, uma vida dentro da própria 
vida, cheia de passagens marcantes das 
quais, eu tenho certeza, jamais s,:irão de 
nossas mentes e de nossos coraçoes. 

A começar pelo trote: Quem não se 
lembra das cabeças raspadas? Do banho 
de soro? Das brincadeiras feitas por nos
sos colegas? Pois é, isso serviu para que 
nós déssemos os primeiros risos descon
traídos em um caminho que, sabíamos 
bem sería sinuoso e cheio de obstáculos a 
sere� vencidos. Começamos a ser forja
dos técnicos no fogo da amizade, no mar
telo da sabedoria e devemos isso aos 
nossos professores que tão bem nos en
caminharam e que estão representados 
aqui  pelo Prof. Paulo Henriques, com 
quem aprendemos que acima de tudo 
devemos ter fé é amor a Deus, a fazer tudo 
que nos é proposto e tudo que nos pro
pusemos a fazer. Professor, muito obriga
do por ter aceito a nossa homenagem e 
ficamos muito satisfeitos com isso porque 
o senhor será lembrado por nós como um 
amigo nessa caminhada que foi tão difíc i l .  
Aprendemos com o senhor a lgo muito 
belo !  O que seria da rosa se não tivesse os 
espinhos para protegê-Ia das mãos que 
tentam esmagá-Ia? 

Acabando a etapa de calouros veio a 
primeira certeza; o ingresso ao convivia, 
reforçado por um mesmo ideal , sustenta
do por uma base sólida. 

' 

Assim entramos no 2. o ano da c'arreira 
de estudante laticinista, no qual, conhe
cendo-nos melhor, nos unimos em torno 
desse ideal ; e cada vez mais íamos sendo 

forjados, cada vez mais a vontade de 
vencer se acentuava em' nossas cabeças e 
os pontos de vista começaram a diverg ir. 
Viera\TI os estág ios, nos quais aprendemos 
muito. A vontade de inovar, de mudar a 
rotina das coisas que acontecem em uma 
indústria, era bem superior ao nosso co
nhecimento tácnico e cada vez mais au
mentava a nossa ânsia de aprender e ,  
aquela vontade de  ser superior ao outro, 
era grande, tão grande que às vezes saía
mos do caminho certo e procurávamos 
atalhos que nem sempre levavam ao mes
mo destino. Nessa nova fase foram deci� 
sivos os professores que aqui  estão: H o
mero, Sebastião e Alberto , que nos mos
traram os caminhos e deixaram opções em 
nossas mãos. 

Caros professores, vocês foram decisi
vos para que Chegássemos ao final do 
curso com um amadurecimento técnico 
quase perfeito, respeitadas as nossas l i
m itações individuais. A vocês o nosso 
muito obrigado pela dedicação, paciência; 
sinceridade, inflexibi l idade sem imposição 
e, acima de tudo, amor ao que chamamos 
"vestir a camisa e ganhar o jogo". Apren
demos com vocês que as divergências não 
são prejudiciais, porque são nelas que 
aprendemos a respeitar o pensamento do 
outro. , 

Saimos para o estág io não mais como 
aprendizes, mas como pessoas observado
ras do sistema laticin ista e já com voca
ções definidas sobre cada área da indús
tria. 

I n iciamos a 3. a série com bastante 
convicção de que o fim do começo estava 
próximo e então nos preparamos para tal , 
ficando mais tempo entre nós, fortalecen
do a amizade, vendo em cada amigo o 
nosso próprio reflexo como num espelho 
tosco. Vivíamos das recordações passa
das, das experiências presentes e da incer
teza do futuro. 

Os estudos apertaram, mas nem assim 
fraquejamos e, se fraquejamos, fomos 
muito bem amparados porque tínhamos o 
crédito dos professores que sabem o es
forço desprendido por quem luta lealmente 
I;l com garra. 

Com o nosso último estág io, aqui  no 
Instituto, vieram passagens engraçadas, 

, até mesmo pitorescas e a cobrança do que 
aprendemos nesses três anos. Segundo as 
n::llavras do Prof. Wanderson, chefe da 
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seção Industrial , saímo-nos muito bem , 
sem nomes a destacar, predominando, no 
entanto, o espírito de equipe. Então estava 
dado o primeiro passo e sorria-nos a pri
meira vitória. , 

Ao Prof. Braz, queremos agradecer o 
apoio dado à nossa turma, esforçando-se 
ao máximo para chegar até nós, mas ja
mais deixando-se envolver pelo cl ima de 
uma discussão, sabendo d irig i r  a todos 
com calma, l ucidez em expor as suas 
idéias, coisas que o caracterizaram. Braz, 
muito obrigado!  

Nesta fase de auto-afirmação deixamos 
nossos casulos e abrimos os olhos para o 
mundo, descobrimos pessoas mara" i 1ho
sas no convívio extra-Instituto e,  de repen
te. éramos adotados, deixando de ser bar
cos que navegam a esmo no  revolto mar da 
cidade grande, para sermos acolhidos no 
ancoradouro de uma famí l ia; e então "o 

, pessoal dr terceiro ano" começou a deixar 
as pegadé 3 que serão seguidas por outros 
jovens. 

Ao Dr. Sylvio Santo"s Vasconcel los, 
nosso Diretor e ao Prof. Wanderson Ama
rante Campos, Chefe da Seção Industria l ,  
o nosso muito obrigado por tudo que têm 
feito em favor do ensino ministrado nesta 
casa, por uma orientação profissional 
mais completa e pelo fortalecimento e 
prestígio do nosso querido Instituto de 
Laticín ios Cândido Tostes. 

Os sen'hores são nossos homenagea
dos especiaiS porque nos acompanharam 
desde o início até o final do curso, sor
rindo, ou circunsp 3Ctos quando necessá
rio, mas sempre orientando, chamando a 
atenção , fazendo-nos entender o comple
xo sistema leiteiro, apoiando-nos, trans
mitindo-nos confiança e segurança, vi
brando conosco nos momentos de satis
fação e encorajando-nos nos momentos 
difíceis e,  acima de tudó, fazendo-nos 
compreender, na sua profundidade, a frase 
que está fixada à entrada da Seção Indus
trial: "Para saber mandar é preciso saber 
fazer" "para saber fazer é necessário apren
der fazendo". Estou seguro que absorv.e
mos o seu amplo Sign ificado e tenho cer
teza de que ele será o nos13o lema nesta 
profissão que abraçamos com m uito amor. 

Ao Dr. Mário Ramos Vi lela, Presidente 
da EPAMIG,  também nosso homenagea
do, os nossos agnidecimentos e reconhe
cimento, pela am,izade que o senhor, na 
sua simpl icidade e especial carinho, tem 
demonstrado, nestes poucos meses, pelo 
Instituto de laticínios CândidO Tostes 
através do apoio que tem destinado a esta 

instituição no seu , fortalecimento, como 
também no patrocínio da vinda de renoma
dos especialistas europeus para o enrique
cimento do seu acervo técnico, como tam
bém por propiciar estágios de aperfeiçoa
mento no exterior a pesquisadores e pro
fessores, que ao ampl iarem e diversifica
rem os, seus já valiosos 'éonhecimentos, 
muito contribuirão para a reafirmação do 
Instituto de Laticinios Cândido Tostes, 
como Centro Laticin ista Brasileiro. A sua 
fé e o seu carinho por esta instituição, Dr. 
Mário Vi lela, - fazem-no um dos nossos 
- seja sempre bem vindp! 

Gi leno, José Mauro e Tazi la, lembram
-se do dia em que chegamos a esta casa 
calados, tím idos e indefin idos quanto à 
aproximação dos funcionários? Vocês 
quebraram esse "gelo" e chegaram até nós 
com um sorriso desenhada na face e as 
duas mãos estendidas, como dissessem: 
"Vocês nao estão sozinhos". 

José Mauro e G i leno, vocês foram as 
primeiras pessoas qu� nos apoiaram n a  
Seção Industrial , revando-nos até aos ou
tros funcionários, fazendo-nos descobrir 
novas amizades e ensinando�nos as pri
meiras práticas. 

Tazi la, l embra-se do dia em que, quan
do calouro, ' o nosso colega José Mário 
Brunô fez com que eu pedisse a bênção à 
senhora, Daí para frente a senhora passou 
,a ser a minha "tia", a nossa "tia", porque 
foi assim que aprendi a chamá-Ia desde o 
início. Guardaremos muitas recordações 
boas da senhora. A mais marcante foi 
quando avisada da homenagem e com os 
olhos cheio de emoção a senhora disse': 
"Eu não faço mais que m inha obrigação. 
Vocês não têm famíl ia, suas famillas so
mos nós". Tia, muito obrigado, e particu
larmente, valeu a pena viver aqui esses 3 
anos para conhecê-Ia. 

Ao Dr. OUo Frensel , que acreditou em 
nossa capacidade apesar de nossa pquca 
idade e experiência, nos acompan.hou e 
encorajou nesses 3 anOS' com sua mar
cante presença de homem que dedicou a 
sua vida à indústria, l aticin ista, querer�os' 
que saiba . q ue é visto por ,nós como um 
exemplo de vigor, perseverança e dedica-
�o. ' , 

' 

Ao "Velho Carvalho", muito obrigado 
por nos ter dado sombra, fraternidade e 
coragem para sabermos d ividir o aprElnpi� 
zado e sabermos superar as çondições 
adversas buscando forças em suas raizes; 

Nós, os Técnicos em Laticíníos de 
1 982, desejosos de hO,menagear a i ndús
tria brasi leira de laticín ios, setor ao qual 
devotaremos nossas existências a partir de arvoredoleite.orgdigitalizado por
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agora, elegemos como nosso Paraninfo 
uma f igura q ue, h á  42 anos, vem dedican
do a sua existência á atividade laticinista, 
através de uma organização que nos dias 
atuais, empresta a sua contribuição ao 

-desenvolvimento leiteiro de diversos esta-
dos da União, dando emprego a centenas 
de brasileiros dentre técnicos. admin istra
dores e operários. Senhor Winnifried Jor
dan, dinâm ico e operoso Diretor Presiden
te da Sociedade de Produtos Al imentícios 
Manhuaçu - SPAM - nosso caríssimo 
Paraninfo, receba com esta homenagem, 
os nossos agradecimentos pela confiança 
nos técnicos em laticínios e pelo espe
cial carinho e apoio dados á nossa turma. 
A sua dedicação e sua fé, de quase meio 
século, pela indústria dé laticínios, e,  so
bretudo a- sua carreira plenamente vitorio
sa, estarão sempre presentes com seus 
afi lhados, como exemplos para a nova 
etapa que hoje se in icia. 

Hoje, como Técnicos e imbuidos de 
compromisso profissional de  honestidade 
e fidelidade aos postulados de nosso ju
ramento, estamos partindo para o exerci
cio de nossas funções por este imenso 
Brasi l .  Assumimos, também, um com pro
m isso solene - não apenas de amar esta 
Escola, mas de cultuá-Ia através do nosso 
trabalho e da nossa maneira de ser. 

Estamos saindo do seu doce embalo 
para integrarmos a imensa "famíl ia Betia
na" que por todos os rincões do Brasi! 
contribui firmemente para melhorar as 
condições de industrialização do leite e 
seus derivados. 

Os tem pos mudam, mas a l uta do 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
continua firme e cada vez mais ajustada á 
nossa real idade e esse laço fraterno ,  que 
assuni imos, nunca será rom pido. Por mais 
que os tempos m udem e a técnica sei aper
feiçoe, a nossa q uerida Escola será sem
pre o nosso Centro técnico - a nossa 
eterna fonte de novos e màiores conheci
mentos. 

As homenagens não são feitas para 
d istinguir as pessoas. Elas são prestadas 
e são manifestadas a pessoas com q uem 
nos identificamos mais. Sendo assim,  
ql!eríamos agradecer a todos os professo
res, funcionários e administradores, sem 
d istinção, por nos ajudarem a chegar onde 
estamos. E se por vezes lhes demos mo
tivos para aborrecimentos, embora que 
passageiros, relevem a nossa irreverência, 
que mais se deve atribuir á natural viva
cidade dos jovens, pois não se compreen
de juventude sem o ânimo combativo que a 
caracteriza. 

. 

Aos nossos país, que nos educaram e a 
quem devemos tudo que somos, d iremos 
hoje: Vencemos!  Esta vitória, sabemos 
bem , não é somente nossa; ela é mais 

deles do que nossa, porque nos incenti
vam q uando fraquejamos e vibram conosco 
quando conseg uimos a vitória, por conhe
cerem melhor que n ing uém, o nosso po
tencial . Hoje vocês estão alegres, pois 
seus f i lhos alcançaram um grande objeti-' 
vo. M as estão também tristes porque não 
nos veremos mais com tanta freqüência. 
M as,  estejam certos, todo sacrifício de 
ontem e do amanhã não será em vão, 
estamos preparados e tudo faremos para a 
concretização do grande objetivo devocês, 
Papai e Mámãe, qual seja a nossa reali
zação como seres humanos e como profis
sionais, dignos de seu amor e de seu o r
gulho.  

Caro colega, "se um dia,  já homem 
feito e realizado, sentires que a terra cede 
a teus pés, que tuas obras desmoronam, 
que não há n inguém á tua volta para te 
estender a mão ,  esquece a tua maturidade, 
passa pela tua mocidade, volta á tua infân
cia e bal bucia, entre lágrimas e esperan
ças, as últimas palavras que sempre te 
restarão na alma: Meu Pai , minha Mãe". 

I rmãos, h oje chegamos ao final do con
vivia escolar e uma perg unta nos martela a 
cabeça e a vemos por todos os lados e em 
todos os cantos: q uando nos veremos 
outra vez? Passamos bons momentos jun
tos e em minha mente jamais serão esque
cidos através dos tempos. 

Não nos encontraremos mais para as 
costumeiras confidências no banquinho,  
para os jogos de vol ibol , as "peladas" de 
futebol,  para as comemorações no bote
quim da esquina. Isso tudo, hoje, faz parte 
de um último espetáculo teatral, no qual 
guardaremos apenas as recordações que 
serão comentadas futuramente onde quer 
que estejamos. Sejamos realistas! Hoje 
vivemos os últimos momentos juntos e a 
nossa estrutura física será sempre guarda
da em nossas memórias pelo que somos, 
hoje. 

Há pessoas que passam uma borracha 
e esquecem tudo,  mas tenho certeza, isso 
não acontecerá conosco porque todos nós 
já fizemos essa 'experiência de tentar apa
gar com borracha o que escrevemos com 
lápis e por mais que o fizéssemos, ainda 
permanecia imutável a marca. A borracha 
do nosso cérebro n unca apagará o que 
escrevemos nas páginas do Instituto com 
o lápis marcante da personalidade. Nossas 
vozes sempre e sem pre ecoarão nos cor
redores, nas salas de aula, no anfiteatro, 
nos bancos, na fábrica, no internato, por 
trás de . ,ada gesto dos nossos colegas que 
aqui d&ixamos, no nascer do dia e no si
lêncio da noite. 

Aprendi a chamá-los de amigos e é. 
assjm que m e  dirijo a vocês pela últ ima 
vez. 

. 

Amigos . . .  Adeus! 
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PROF. DR. ENG. MA« ERICH SCHULZ 
o seu repentino, inesperado falecimento no dia 4 de novembro p.p. nos atingiu profundamente como a todos os laticinistas em todo o mundo. Ainda recentemente lhe prestamos uma just� home�agem (n.o 625/página 1 )" pelo seu 75.0  aniversário e em nossa edição (n.o  630/página 22)" de abnl de 1 981. tra�scre�e:nos. a bela carta de agradecimento que nos enviou com data de 20 de março d.e 1 981 . Na pnmelra edlçao citada, transcrevemos os principais pontos de seu brilhante "curriculum v�tae" e de sua grandiosa obra laticin ista. Agora, como homenagem especial, de muito respeito e smcer� pesar, vamos transcrever nestas páginas a comunicação oficial de seu falecimento emitida pelo �Iretor do Instituto Federal de Pesquisa Laticinista, Prof. Dr. A. Tole. Em nossa bibl ioteca pOSsUI mos 3? l ivros �e, s.ua valiosa .obra, a ma}oria em al:mão, mas todos de importância impar para quem �e dedica a I�tlcmlos .

. 
POSSUI mos tambe!!' a coleçao completa da revista "Milchwissenschaft" em cUJo Estado Maior ele ha anos teve a genti leza de nos incluir como colaborador. Eis ai a publicação oficial do seu falecimento. 

"In Mamoriam , 
Professor Dr. Eng. Max Erich Schulz 

Em 4 de novembro de 1 982, com a idade de 77 anos, faleceu o Prof. Dr. Eng. Max Erich Schulz ex-diretor do Instituto de Quimica do Instituto Federal de Pesquisa de Laticínios em Kiel. Nascido e� 
Hildesheim em 8 de abril de 1 905, dedicou mais de 50 anos de sua vida á ciência e ás atividades 
econômicas laticin istas. . 

Após seu curso na Escola Técnica Superior de Berlim, que concluiu com uma tese de doutorado sobre pesquisas ópticas no leite, trabalhou, a partir de 1 .  o de agosto de 1 929, como assistent� 
cientifico no Departamento de Fisica do Instituto de Pesquisas de Kiel, sob o Professor Dr. W. Mohr. De 1 931 até 1 950, dirigiu o Laboratório da Bayerische M ilchversorgung GmbH em Norenberg, onde d,:senvolveu !lm controle laboratorial que abrangia todo o estabelecimento industrial, com grande numero de metodos de pesquisa adequados para a util ização prática. Conseguiu erigir o laboratório em uma divisão de pesquisa e desenvolvimento da qual surgiu uma multiplicidade de sugestões e invenções para o processamento do leite, que atualmente adquirem renomada relevância na busca de novas possibil idades de aproveitamento. Durante uma atividade de 20 anos na indústria, conseguiu ao mesmo tempo estruturar as bases e o ferramental para seu trabalho de pesquisa, cuja plena evolução lhe tornou possivel após sua nomeação como Diretor do Departamento de Quim ica do Instituto de Pesquisas de Laticínios, em Kiel, em 1 .  o de novembro de 1 950, sucedendo ao Prof. Dr. G. Schwarz. Depois de, inicialmente, orientar o departamento para o desenvolvimento de métodos rápidos' para o levantamento de componentes individuais do leite e de indices suscetíveis de caracterizar cada uma das fases do processo industrial de produção laticinista, dedicou-se ao desenvolvimento de uma tecnologia laticinista através da estruturação metódica de laboratórios de pesquisa dotados de i nstalações-piloto para a fabricação experimental de produtos do leite. É graças aos conhecimentos assim adquiridos que a indústria de leite na Alemanha e no exterior recebeu numerosos impulsos para a conquista de novos produtos e processos de produção. Dessa forma, transmitiu á indústria leiteira 'uma multidão de idÉias e estímulos para trabalhos de pesquisa adicionais. . Seu talento especial capacitou o Prof. Schulz, durante a sua vida; a converter seus conhecime"ntos e os de outros em informações aproveitáveis para fins práticos. Assim, já com pouca idade fizera nome não só como cientista bem sucedido, mas também como publ icista. Em 1 935 foi o primeiro do mundo a editar um glossário laticinista em forma alfabética, que desde então já foi publicada em quatro edições. So� .c�ndi?ões exc

.
epcionalmente dificeis, fundou em 1 946 o "M ilchwissenschaft" (Ciência Laticinista), penodlco mternaclonal no qual 'autores de todas as partes do mundo se manifestam sobre todos os setores científicos ativos em <3poio á indústria laticinista. . .C! "Bibl iotheca Lactis-System" por ele criado, que já foi traduzido em quatorze línguas, ainda hoje e utilizado em muitas instituições para a coleção e classificação da literatura laticinista do mundo inteiro. 

Além de várias centenas de obras científicas, fluiram de sua perita pena uma série de l ivros inclusive com títulos como "Leite Durável", "Pulverização e Instantaneização", "Dicionário Tril íngue d� 
Indústria Leiteira", "Perguntas e Respostas sobre a Quimica e a TecnOlogia da Indústria do Leite" os quais se tornaram particularmente conhecidos. ' 

O .Prof. Schulz, que renunciou â direção do Departamento em 30 de abril de 1 970 manteve sua ativ!dade publicista até seu falecimento: faz só pouco tempo que foi publicado o "Léxico dos Al imentos Denvad?s do Leite", no qual mais uma vez transformara seu próprio conhecimento multifacetado e os conheCimentos recolhidos de muitas fontes externas em interessante obra que ultrapassa os l imites de seu setor especializado. 
O Prof. Schulz colocou seu lastro intelectual e sua comunicabil idade também a serviço do ensino: de 1 963 a 1 970 administrou aulas sobre a quimica e a tecnologia do leite na Universidade Christian Albrech.t" e� Kiel. Em honra a seus méritos, adquiridos no desenvolvimento dos ensaios de qual idade : para latlcm.los, em 1 967, a Sociedade de Agricultura da Alemanha conferiu-lhe a "Medalha Anton Fehr". . O 1��tJtuto Federal de Pesquisa de Laticinios homenageou o Prof. Schulz por ocasião de seus 70. o anJ�ersarJo em 8.de abril de 1 975, conferindo-lhe o anel do ouro "Wilhelm Henneberg" do "Grêmio de �ml��s e Patrocmadores" em reconhecimento dos serviços prestados e seus esforços para a adaptação a pratica dos conhecimentos científicos. 

" Boletim do Leite. (Conl. na página 48) 
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PROFESSOR BRUNO WERNER CHRISTENSEN 
Durante o 7. o Congresso Nacional de Laticínios, real izado em Julho de 1 982 (1 9 a 23) foi prestada homenagem especial ao laticinista Bruno Werner Christensen, de nacional idade dinamarquesa, radicado no Brasi l  desde 1 934. A Associação dos Ex-Alunos do ILCT, ofereceu-lhe uma salva , de prata com d izeres alusivos à sua atuação no setor laticinista brasi leiro, desde a sua chegada ao país. 

Mal sabíamos que estávamos prestando a última homenagem a uma personalidade que marcou sua permanência no Brasi l  ensinando, orientando, d irigindo e desenvolvendo a nossa indústria de laticín ios. 
Foi o primeiro professor da cadeira de Tecnologia de Fabricação de Queijos (1 940-41 ) da antiga Fábrica-Escola de Laticín ios Cândido Tostes, quando da sua ins-talação. ' Diplomado Técnico em Laticín ios pela famosa Escola de Laticín ios de Dalun, foi in icialmente, Professor de Laticínios na Escola Superior de Agricultura de Viçosa (1 934-35). De 1 935 a 1 939 vamos encontrá-lo como gerente da Fábrica de Laticínios de João Nunes Pereira, na Estação Dr, Lund. Mun icípio de Pedro Leopoldo _ M G.  Sua passagem pela antiga FELCT, hoje Instituto de Láticín ios "Cândido Tostes", do Departamento de Tecnologia de A l imentos da EPAMIG, foi de transcendental , importâncià para o desenvolvimento do ensino e da tecnologia de fabricação de quei�, jos, pOis teve como seu continuador o Prof. Eolo A lbino de Souza, seu aluno di leto, que durante 25 ano!, lecionou para toda uma geração de grandes técnicos em laticínios diplomados nesta casa de ensino.  

"Voltado para a in iciativa privada", diz Otto Frensel, em crônica publ icada no  Boletim do Leite, Bruno Christensen, de 1 941 a 1 980 dedicou-se à Gerência e Admin is-
Prof. Dr. Eng. Max Erich Schulz - ConI. da pág. 47 

tração de importantes laticínios brasileiros 'e empresas l igadas à área (Laticínios Triângulo Ltda. ,  Uberaba MG; Companhia Leco de Produtos Al imentícios, CampinasSP; Danilac Indústria e Comércio Ltda. São Pauio-SP, Christian Hansen'13 Laboratorium A I S  da Dinamarca; assessor técnico da HA-LA do Brasil Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda. em Val inhos-Sp. Durante muitas Semanas do Laticinista e Congressos Nacionais de Laticín ios real izados em Juiz de Fora, pelo Instituto de Laticín ios "Când ido Tostes" em Suas duas, fases, Bruno Christensen compareceu e fez alarde de sua presença, discutindo assuntos técnicos, apresentando trabalhos ou fazendo parte das Comissões Julgadoras de Produtos Lácteos, sendo sua última atuação durante o 7. o Congresso Nacional de Laticín ios, poucos meses an-tes da sua morte. . . 
Sim, porque Bruno Christensen f chamado pelo Criador para servir m, . . .  m undo melhor, onde já s e  encontram velhos companheiros, como Assis Ribeiro, Sebastião de Andrade, Carneiro Fi lho, Rogério Maranhão e outros amigos de tantos anos! 

Seus conhecimentos técnicos sempre foram muito respeitados no ILCT, de Sebastião de Andrade a Sylvio Santos Vasconcel los, que sempre o t iveram como amigo e incentivador de todas as realiza-ções do Instituto. ' 
Durante alguns anos, Bruno Christensen fez-se de "davaleiro andante" levando a boa técnica laticin ista a várias fábricas e cooperativas do país, orientando, ensinan-' do, incentivando, num trabalho cujos resultados constituirão uma eterna dívida do país com aquele cOlJ1petente profissional. O dia 21 de novembro de 1 982 fic.ará. marcado pela saudade que deixou en tre os amigos que soube fazer, especialmente no  Instituto de Laticínios "Cândido Tostes". ' (Hobbes Albuquerque). ' 

Sua atividade em grêmios nacionais e internacionais, particularmente na Federação Intemacional 
de Laticinios e suas viagef.ls de estudo em num erosos paises tornaram-no conhecido a nlvel mundial e 
lhe angariaram um circulo de colegas e amigos com o qual manteve contáctos têcnicos e pessoais até o 
fim. O Instituto Federal de Pesquisa Laticinista man ifesta seu Preito ao falecido em sua q ualidade de 
cientista que contribuiu de forma destacada para o Conceito de que goza a pesquisa laticinista nesta 

,cidade de Kiel. Sua personalidade, impregnada de uma profunda compreensão humana, não será 
esquecida. 

Colegas e colaboradores realizaram uma homenagem em memória do falecido no dia 10 de 
novembro de 1982 ás 10 horas no Instituto Federal. A missa solene foi celeorada na igreja 
Michaeliskirche em Ascheberg. (alto Frensel). 

do Infonne Agropecuário, A cada mês, o Infonne . tratando de assuntos da mais Agropecuário traz a t��logIa 
alta relevânciá: cerrado::;, café, apropriada para uma atiVlda:de 
piscicultura, algodão, sementes, de grande interesse econ8rruco 
conservação de forragens, e social do setor 
recursos naturais, retrospecto agropecuário. Reportagens e ' .."...,.." .�,.; 'cultura soja entrevistas trazem delineamentos agrot-'<"'-'UQ,L,o, aVl . ' , . 

a uma tomada de feijão, alho, suínos, trigo, unp?�tes par
lillha d editorial citricultura, geadas e arroz. d9ClSélo. N� e 

Adquira Sua coleção na já foram publicados �� 
divernos nÚIneros _.. EPAMIG � EMPRESA DE PESQUISA . -'I •• · '  

AGROPECUARIA D E  MINAS GERAIS 

Av. AmazqnQ3, 1 15 ·  sala 507 · Belo Horizonte 
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