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CRIOSCOPIA DO LEITE (,:,) 

Milk Cryoscopy 

Parte 11. Média e intervalo de variação da DPC (Depressão do Ponto Criascópico) do 
leite de um rebanho mestiço Holandês/Zebu . 

Part 11. Determination of the average FPD (Freezing Point Depression) and its range of 
the milk of Hosltein/Zebu cows . 

RESUMO 

A DPC (Depressão do ponto de Congela
mento) média e respectivo intervalo de va
riação do leite de um rebanho de 1 9  vacas 
mestiças Holandês/Zebu do Centro Nacio
nal de Pesquisas - Gado de Leite/EMBRA
PA, submetidas ao mesmo tipo de alimen
tação, foram respectivamente, 0.5450H e 0.526 
a 0.571 oH . A DPC média da ordenha da ma
nhã foi 0 . 541 oH e a da tarde foi O. 549°H, 
fato que vem enfatizar a necessidade de se 
trabalhar com as DPCs das duas ordenhas 
'diárias, para a determinação de uma DPC ba
se para uma região leiteira . 

I .  INTRODUÇÃO 

Há necessidade de que seja feito um es
tudo, a n ível nacional, da Depressão do Pon
to de Congelamento (DPC) e não Ponto Crios
cópico, de acordo com a recomendação da 
FIL-IDF (1 975) e de seus l imites de variação . 
Só assim poder-se-á obter dados estatistica
mente válidos para que a legislação corres
pondente tenha bases sólidas, que permiti
rão um controle efetivo da fraude por agua
gemo 

A determinação da DPC base, utilizada 
quando não se conhece a DPC do leite ori
ginai, fato normal no controle de plataforma, 
deve levar em consideração a diversidade de 
raças leiteiras utilizadas no Brasil . A litera
tura comenta a influência da raça (ASCHAF
FENBURG & TEMPLE, 1 941 ) e de vários ou-

Itamar C. de Carvalho (**) 

tros fatores como a estação do ano, tipo de 
ração (SHIPE, DAHLBER & HERRINGTON, 
1 953) e fatores ambientais (SHIPE, 1 959) . 

As DPCs médias e respectivos intervalos 
de variação de várias regiões do mundo fo
ram apresentadas na Parte I deste trabalho 
(CARVALHO, 1 977) . Estes dados enfatizam 
a necessidade de um estudo extensivo para 
se estabelecer uma DPC média válida e o 
intervalo de variação normal para as fontes 
brasileiras de suprimento de leite . 

Este trabalho visa fornecer uma informa
ção inicial sobre a caracterização da DPC de 
um rebanho mestiço Holandês/Zebu, tipo de 
gado bastante disseminado na região sudes
te. 

11. MATERIAL E MÉTODO 

Foi analisado o leite de 1 9  vacas do reba
nho do CNP-Gado de Leite/EMBRAPA, das 
quais 84% são 3/4 Holandês/Zebu, todas 
sob alimentação idêntica . . 
Amostragem: Amostras das ordenhas da ma
nhã e da tarde foram coletadas, sob contro
le, para impedir qualquer contaminação com 
água, A coleta era realizada às terças (9 
animais) e quartas (1 0 animais) feiras . O pe
ríodo de amostragem foi de 7 semanas, du
rante os meses de março e abril de 1 977 . 

As amostras (250 ml) eram colocadas sob 
refrigeração (8°C), imediatamente após a or
denha . O transporte para o laboratório de 
pesquisas do Instituto de Laticínios "Cândido 
Tostes" / EPAMIG era realizado no dia se-

(* ) Primeiro trabalho conjunto EMBRAPA/ EPAMIG no Setor de Tecnologia de Alimen
tos, apresentado no IV . ° Congresso Nacional de Laticínios - Juiz de Fora Minas 
Gerais - Brasil .  

• 

(* *) Eng. Ag. M .  Se . ,  Pesquisador do CNP-Gado de Leite, Setor de Tecnologia do Lei
te - EMBRAPA. 
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guinte à coleta, aproximadamente 25 horas 
após a ordenha da manhã e 1 6  horas após 
a ordenha da tarde . As amostras transpor
tadas sem refrigeração (29 km, 30 minutos) 
eram imediatamente analisadas . A tempera
tura após o transporte nunca ultrapassou 
1 0°C; em caso algum a acidez foi maior que 
0,1 7% em ácido lático, no momento das de
terminações da DPC . 

Determinação da DPC: As determinações da 
DPC foram realizadas em um crioscópio 
termistor (Advanced Milk Cryoscope, Model 
4L, Advanced Instruments, Inc . Massachus
setts, 021 94, USA) . O aparelho era calibrado 
diariamente com padrões crioscópicos de 
NaCI (FIL-IDF, 1 975) de O . 422, 0 . 530 e 
0 . 621 °H, garantindo-se assim a linearidade 
de resposta na faixa normal de DPC do leite . 
A calibração do aparelho em graus Hortvet 
está de acordo com a recomendação da 
FIL-IOF (1 975), assim como a expressão dos 
resultados como Depressão do Ponto de 
Congelamento (e não Ponto de Congelamen
to ou Ponto Crioscópico) . 

As razões da calibração em graus Hortvet 
foram amplamente discutidas na Parte I des
te trabalho (CARVALHO, 1 977) . As DPCs in
dividuais são a média de determinações em 
triplicata, utilizando-se sempre três diferen
tes alíquotas de 3 ml, de acordo com as re
comendações de JENNES, SHIPE & WHIT
NAH (1 965), PINKERTON & PETERS (1956) e 
SHIPE (1 959) . 

111. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A DPC média de 266 amostras, resultantes 
das duas ordenhas diárias dqs 1 9  animais 

estudados semanalmente, foi 0 . 5450H e os 
limites extremos foram 0 . 526 e 0 . 571 oH . A 
DPC média das ordenhas da manhã e da tar
de foram 0 . 541 e O. 549°H, respectivamente . 
A variação semanal da DPC média do reba
nho pode ser observada no Quadro I e no 
Gráfico I .  

Quadro I .  Variação da DPC média semanal 
durante 7 semanas 

DPC MÉDIA SEMANAL (Graus Hortvet) 

2 3 4 5 6 7 

0.547 0.550 0.540 0.546 0.544 0.546 0.543 

No Gráfico 2. obtido C0m os dados do 
Quadro 2, pode-se notar a substancial dife
rença entre as DPCs das duas ordenhas diá
rias. fato este já obser"ado anteriormente 
(BAILEY. 1 922; H ILLMAN, PROVAN & STEA
NE. 1 950; ASCHAFFENBURG & ROWLAND, 
1 950) . Na terceira semana, a DPC média da 
tarde praticamente igualou-se à da manhã e 
isto resultou do fato que 1 1  dos 1 9  animais 
sob estudo, apresentaram uma 'inversão de va
lores de DPC, ou seja, a DPC da tarde que 
estava maior, passou a ser menor que a do 
leite da manhã como que se o leite da tarde 
tivesse sido "naturalmente aguado" . I nver
sões deste tipo são normalmen!e relaciona
das com mudanças na dieta, fato este já 
comprovado (ASCHAFFENBURG & ROW
LAND, 1 950) . Não se conseguiu identificar 
qualquer mudança na alimentação ou mane
jo que pudesse ter causado esta inversão no 
presente trabalho . 

Quadro 2 .  Variação da DPC média semanal das ordenhas da manhã e da tarde . 

DPC média semanal das duas ordenhas (OH) 

ORDENHA 1 2 3 
Manhã 0 . 545 0 . 542 0 . 540 
Tarde 0 . 549 0 . 557 0 . 539 

Nor gráficos 3a, 3b, 3c e 3d são apresen
tadas as flutuações das DPCs de quatro ani
mais individuais, onde se nota um caso de 

4 5 6 7 

0 . 541 0 . 539 0 . 541 0:541 

0 . 551 0 . 548 0 . 551 0 . 545 

inversão drástica (leite 642) e três casos 
em que a diferença se manteve . 
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As observações realizadas neste trabalho 
vêm confirmar a necessidade de se trabalhar 
com o leite das duas ordenhas diárias, pa
ra o estabelecim3nto de uma DPC média vá
lida, comentada anteriormente (CARVALHO, 
1977) . 
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SUMMARY 

The average FPD (Freezing Point Depres
sion) and its range of the milk of 1 9  Hols
tein/Zebu cows, under identical feeding, 
were O. 5450H and 0 . 526 to 0 . 571 oH . The 
average FPD for morning milk was 0 . 541 °H 
and O. 5490H for the evening milk, figures 
that emphasize lJeed of determining both 
daily milkings FPDs, when establishing an 
average figure for a herd or a regiol1 . 
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VALOR NUTRiTiVO DO LEITE 

The Nutritional Value of Milk 

Em uma anãlise dos alimentos ao ser hU
mano, alguns aspectos devem ser focaliza
dos. O aspecto quantitativo mostra que a in
suficiência ocasiona gradualmente desde 
transtornos até fome intensa e finalmente a 
morte. O aspecto qualitativo é também de 
importância, pois dietas inadequadas dão lu
gar a distúrbios nutricionais, obesidades ou 
enfermidades. Os alimentos têm também di
mensão cultural, pois nossos hábitos ali
mentares formam parte de nossa vida cul
tural. 

Resumindo as noções essenciais para 
abordar o estudo do leite como alimento, po
de-se afirmar que os alimentos de um modo 
geral devem cobrir necessidades de diferen
tes tipos como: 

- A energia necessária para as neces
sidades fisiológicas e físicas; 

- manutenção do estado de saúde, com 
reparação e construção de tecidos; 

- crescimento do jovem; 
- reprodução; 
- necessidades psíquicas (satisfação dos 

sentidos). 

As necessidades variam com os indiví
duos, segundo seu estado. Assim, as neces
sidades de energia dependem da atividade 
física, sendo portanto calculadas aproxima
damente. 

Ronon Rodrigues (*1 

Os alimentos energéticos ou sejam as 
gorduras, os carbóidratos e as proteínas for
necem ao organismo as calorias nece!3sárias. 
Os valores calóricos para gordura, lactose e 
proteína do leite são: 9,11, 5,86 e 3,95 ca-: .. 
lorias por grama, respectivamente. 

Os alimentos prásticos são necessários à 
construção e reparação dos tecidos. As pro
teínas e os sais minerais têm essa missão. 

Existem ainda as substâncias orgânicas 
indispensáveis, que se encontram em peque
nas proporções nos alimentos, não tendo o 
organismo capacidade de sintetizá-Ias. As 
necessidades variam com a espécie, sendo 
que o homem necessita de aminoácidos es
senciais (triptofano, fenilalanina. lisina, treo
nina, vali na, leucina, isoleucina e metionina), 
ácidos graxos (linoléico e araquidônico) e 
outras substâncias como as vitaminas. 

O LEITE NA ALIMENTAÇÃO 
O leite e os produtos lácteos têm sido 

usados como alimento para o homem desde 
os primórdios da civilização. A História tem 
mostrado que os povos alimentados com die
tas contendo uma grande proporção desses 
produtos, são usualmente. sadios, vigorosos 
e bem desenvolvidos. Outros estudos con
cluem que o leite possui excepcional valor 
nutritivo, sendo reconhecido como o mais 
próximo do alimento perfeito. 

(*) Prof. da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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QUAD RO I 
Necessidades al imentícias do ho mem e t d seu a en imento pelo leite 

CRIANÇA 
(5 ANOS) 

ADULTO 
(TRABALHO MODERADO) 

NECESSIDADES 1 . 1 .  LEITE NECESSIDADES 1 . 1 .  LEITE 

Energia 1 .500 cal. 
Proteínas 50 g. 
Cálcio 0,8 g. > 
Fósforo 
Ferro 

0,8 g. > 
Vitamina A 

1 0  mg 
5.000 U.I. 

O 450 U.I. 
B1 0,7 mg 
B2 1 ,3 mg > 
C 50 mg 

Ac. Nicotínico 9 mg 

Base.ando-se n� fato de que nos mamífe
ro.s o filho se alimenta exclusivamente de 
leite durante certo período, acreditou-se que 
este produto contivesse em proporções cor
retas, todos os nutrientes requeridos para 
um crescimento vigoroso e formação do 
sangue, músculos e ossos. Sabe-se hoje 
que, me�mo que a fêmea esteja perfeita
mente alimentada, produzirá leite deficiente 
em alguns componentes como o ferro o co
bre, . a vitamina D. No ser humano a' hemo
�Ioblna se forma a partir de reservas hepá
ticas depositadas no feto e em outras es-
pécies como a sUfna, as reservas hepáti
cas são baixas e a hemoglobina se forma 
com 

.
0 ferro que o recém-nascido adquire no 

extenor. 
No leite humano encontram-se as subs

tâncias chamadas Iisozimas, que têm gran
de importância sob o aspecto de nutrição, 
sendo uma das causas mais evidentes da 
superioridade desse leite para a alimenta
ção do recém-nascido. Essas substâncias 
apresentam algumas propriedades como: 

40% 
70% 

1 00% 
1 00% 

1 0% 
40% 
5% 

60% 
1 00% 

40% 
1 2% 

2.800 cal. 
70 g. 
0,8 g. 
1 ,0 g.  
1 5  mg 

5.000 U.1. 

1 , 5  mg 
2,5 mg 
75 mg 
1 5  mg 

22% 
45% 

> 1 00% 
1 00% 

6% 
40% 

30% 
60% 

8% 
8% 

Sego ALAIS, . 1 971. 

-: Melhoram a digestibilidade da caseína 
do 1�I�e de vaca ao facilitar a formação de 
precipitado em forma de flóculos de caseí
na. Esse �f.eito é evidenciado experimental
mente, adl?lOnando-se tais lisozimas ao leite 
de vac�, juntamente com o coalho. Nesse 
caso nao se forma coágulo firme. 

. - Liberam açúcares aminados no intes
tinO, que são fatores de crescimento para 
o Lactobac�lIus �ifidus, germe encontrado so
mente �o i ntestino de crianças alimentadas 
com leite materno. 

• . - T�m ativi;lade bacteriostática sobre 
va�los ml.crorganlsmos. Apesar das indiscutí
veis qualidades do leite como alimento exis
te� � imitações para seu consumo, l igadas 
pnnclpalmente a fatores como: escassez do 
produt?, . educação alimentar, paladar, precei
t?� rellgl.osos de alguns povos, poder aqui
SitiVO e Intolerância. 

A intolerân_cia se desenvolve principal
m;nte em razao de dois constituintes: pro
tema e lactose. No ser humano poderá ocor
rer formação de anticorpos contra a proteí-
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na do leite, mas é escassa a literatura sobre 
tal anomalia. A intolerância mais comum ao 
leite é decorrente da deficiência no intesti
no da enzima lactase. A digestão da lacto
se se realiza principalmente no jejuno onde 
se desdobra em glicose e galactose. Parte 
da glicose é utilizada "in loco" e o restan
te passa à corrente sangüínea e juntamente 
com a galactose são utilizados pelo fígado. 
Caso não haja suficiente lactase, ocorrerão 
distúrbios intestinais, pois somente uma pe
quena parte da lactose não digerida é absor
vida, enquanto que a concentração maior 
atinge o íleon e o cólon, onde, neste últi
mo, promove por osmose a passagem de 
água dos tecidos para o interior da luz in
testinal. A lactose não digerida é também 
fermentada por microrganismos localizados 

no cólon, o que dá formação a diversos áci
dos e gás carbônico. 

Segundo KRETCHMER, 1 972, es�udos 
realizados mostraram que 70% dos negros 
americanos apresentavam sintomas de into
ierância à lactose enquanto que essa ano
malia era observada entre 6 a 1 5% dos bran
cos. 

Para assegurar um bom estado de saúde, 
o Conselho de Alimentos e Nutrição da Asso
ciacão Médica Americana recomenda o leite 
na -dieta como se segue: 

- Crianças - 3 a 4 copos diários (quei
jos, sorvetes e outros produtos lácteos 
podem fornecer parte desse leite). 

- Adolescentes - 4 ou mais copos diá
rios. 

- Adultos - 2 ou mais copos diários. 

QUADRO 11 
Aminoácidos Essenciais em 0,45 I de leite, e as Necessidades M inimas diárias Requeridas 

pelo Adulto. 

NECESSIDADES ESTIMADAS QUANTIDADE EM 0,45 I .  

AMINOÁCIDOS P/ ADULTO (g/DIA) Total (g) Porcentagem sobre as 
necessidades diárias 

Isoleucina 
Leucina 
Usina 
Metionina + Cistina 
Fenílalanina + Tirosina 
Treonina 

-
Triptofano 
Valina 

0,58 
0,86 
0,65 
0,78 
1 ,26 
0,40 
0,20 
0,72 

VALOR NUTRITIVO DA PRÓTEíNA DO LEITE 
O leite de vaca contém aproximadamente 

3,55% de proteína, sendo 3,0% de caseína 
e 0,55% da chamada proteína do soro. 

Segundo CAMPBELL & MARSHALL (1975) 
a proteína fornecida por 1 l itro de leite é 
equivalente à proteína de aproximadamente 
1 40 9 de carne ou peixe, de 5 ovos grandes 
ou de 1 1 0  9 de queijo "Cheddar". 

Em virtude de sua composição em ami
noácidos, o leite fornece ao homem uma 
proteína de alta qualidade, pois contém to
dos os aminoácidos essenciais em quantida
des apreciáveis. 

1 ,09 
1 ,68 
1 ,33 
0,57 
1 ,70 
0,78 
0,24 
1 ,1 7  

1 88 
1 95 
205 

73 
1 35 
1 95 
1 20 
1 62-

CAMPBELL & MARSHALL, 1 �75. 

Como pode ser verificado no Quadro l i, 
exigências diárias do adulto em aminoácidos 
essenciais são atendidas por aproximadamen
te 500 ml de leite, exceção feita para os ami
noácidos contendo enxofre. 

Além dos aminoácidos essenciais para o 
adulto, o leite contém também a histidina, 
que parece ser essencial ao crescimento de 
crianças. 

As protefnas do leite têm efeito suple
mentar e de enobrecimento das dietas ve
getais, principalmente aquelas baseadas em 
cereais pobres, portanto em Iisina. Dessa 
forma o leite em pó desnatado torna-se arma 
eficaz nos países em desenvolvimento, es· 
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pecialmente para combater a chamada 
"KWASHIORKOR", uma enfermidaqe. caren
cial em crianças. 

Segundo KON (1972), os produtos lácteos 
participam da dieta protéica total ingerida 
na seguinte proporção, conforme dados obti
dos em vários países: Finlândia 36% ; Sué
cia 31 % ;  Noruega 30%; Canadá, Estados 
Unidos e Nova Zelândia 25% ; Austrália 23% ; 
Uruguai 1 8%; Argentina 1 2% ;  Venezuela 
1 1  %; Brasil, Peru, índia e Paquistão 10% ; 
Portugal 6%; Japão 5% e Filipinas 5% . 

VALOR NUTRITIVO DA LACTOSE 
A lactose é encontrada no leite em um 

percentual médio de 4,9% , sendo fonte de 
energia e responsável pelo sabor ligeiramen
te adocicado do leite. É um carboidrato com 
poder edulcorante 5 vezes menor que o açú
car comum. Juntamente com a caseína, a 
lactose é somente encontrada no leite. 

CAMPBELL & MARSHALL (1 975) discu
tem e apresentam as seguintes observações 
para provarem a importância da lactose: 

- Estudantes inicialmente alimentados 
com leite materno obtiveram notas significa
tivamente maiores em exames, do que idên
ticos estudantes alimentados de outra for
ma. Como se sabe, o leite humano é espe
cialmente rico em !actose, o que, segundo 
aqueles autores, coincide com o maior ta
manho do cérebro humano (em relação ao 
peso corporal). É de ressaltar a participação 
da lactose em 56% dos sólidos totais do lei
te humano, enquanto é de 36 e 6% respecti
vamente, essa participação nos leites de va
ca e coelha. Considerando que a lactose 
contém galactose, um constituinte do siste
ma nervoso central (galactosídeos e cere
brosídeos formam parte desse tecido) os ci
tados autores concluem que a lactose deve 
ser alimento para o cérebro, um nutriente 
especial para crescimento e desenvolvimen
to do sistema nervoso central do mamífero 
jovem. 

- Outro fator favorável à lactose, é seu 
valor higiênico. Sua presença no intestino 
estimula o crescimento de microrganismos 
que sintetizam ácidos orgânicos e algumas 
vitaminas do complexo B. Além disso, a aci
dez desenvolvida 'impede a putrefação pro
téica obstando também o crescimento de mui
tos microrganismos patogênicos; 

- a lactose é facilmente convertida: a 
ácido lático no intestino. O ácido lático é 
benéfico durante a administração de anti
bióticos, pois contribui no restabelecimento 
da flora intestinal; 

- a lactose favorece a absorção de cál
cio, fósforo. magnésio e bário no intestino; 

- outro efeito desejável nutricional mente 
e relacionado à lactose, é seu envolvimento 
contra a pelagra. A quantidade médiá de áci
do nicotinico recomendada para o homem 
é de 18 miligramas diárias. Sabendo-se que 
500 ml de leite contêm aproximadamente 
1 mg dessa vitamina, seria lógico concluir 
que o leite não fornece a quantidade neces
sária ao organismo. No entanto, a lactose 
do leite favorece o desenvolvimento de mi
crorganismos que sintetizam no intestino a 
quantidade suficiente de niacina; 

- a baixa solubilidade da lactose torna 
essa substância menos irritante às mucosas 
do estômago e do intestino, do que os açú
cares altamente solúveis. Dessa forma o lei
te torna-se recomendado nas dietas usadas 
no tratamento de úlceras do estômago e 
duodeno; 

- a lactose é também freqüentemente 
usada na fabricação de placebos. 
VALOR NUTRITIVO DA GORDURA DO LEITE 

Além de fornecer melhor palatabifidade, 
a matéria gordurosa do leite de vaca contri
bui com aproximadamente a metade do valor 
calórico do leite. Tem ponto de fusão rela
tivamente baixo, o que favorece sua diges
tiblfidade. 

Tem importância na dieta, pois veícula 
as vitaminas lipossolúveis A, O, E e K e os 
precursores das vitaminas A e D. Fornece 
também um grande número de ácidos gra
xos, alguns deles essenciais ao organismo. 

Em comparação com os fípides de origem 
vegetal, a matéria gordurosa do leite contém 
colesterol, sendo mais rica em ácidos gra
xos saturados (60 a 70% )  que em ácidos 
graxos insaturados. Estes dados têm servido 
de base a numerosos ataques dirigidos con
tra a manteiga e gorduras de origem animal, 
acusadas de favorecerem a arterioesclerose. 
No entanto, dados compilados por CAMPBELL 
& MARSHALL (1 975) mostram, que em 1 91 0  . nos Estados Unidos d a  América o consumo 
"per capita" de sólidos gorgurosos totais do 
leite, manteiga e óleos vegetais foi de 1 3,45, 
8,28 e 5,03 kg/ano respectivamente, sendo 
20% o percentual de mortes por arterioes
clerose dentre o total de mortes daquele 
ano. 

O consumo de gordura vem decrescendo 
anualmente naquele pais e em 1 970 o con-
5umo "per capita" de sólidos totais gordu
rosos do leite, manteiga e óleos vegetais 
foi de 9,33, 2,36 e 21 ,06 kg/ano, respectiva
mente, enquanto o percentual de mortes por 
arterioesclerose foi de 55% . 
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A conclusão de que um alto nível de co
lesterol no soro acelera o desenvolvimento 
de arterioesclerose, tem sido encontrada em 
estudos em animais (KUMMEROW, 1 975), 
mas segundo RUSOFF (1975) fatores de risco 
mais importante para a arterioesclerose e 
doenças cardíacas parecem ser: peso do 
corpo acima do normal, vício de fumar, fa
tores hereditários, falta de exercícios físicos, 
hipertensão, "stress" e preocupação. 

- Macroelementos: cálcio, fósforo, po
tássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. 

- Microelementos: ferro, manganês, co
bre, iodo, zinco, cobalto, flúor, selênio e 
molibdeno. 

VALOR NUTRITIVO DOS M INERAIS DO LEITE 
O teor total em minerais no leite é re

lativamente constante (0,72 a 0,80%) mas 
as quantidades específicas podem variar 
consideravel mente. 

Tem sido estabelecido que 1 6  elementos 
minerais são essenciais à nutrição, sendo 
divididos em 2 grupos: 

QUADRO /11 
ELEMENTOS M IN ERAIS NO LEITE 

M INERAL 
Potássio 
Cálcio 
Cloro 
Fósforo 
Sódio 
Enxofre 
Magnésio 

mg/1 00 ml 
1 41 
1 23 
1 1 9  
95 
58 
30 
1 2  

SEG. WEBB & COLLS, 1 974. 
QUAD RO IV 

ELEMENTOS TRAÇOS NO LEITE DE VACA (mg/I) 

ELEMENTO VACA RECEBENDO 
RAÇÃO NORMAL 

VACA RECEBENDO SUPLEMENTO 
DO MESMO NA RAÇÃO 

Alumínio 
Arsênico 
Bário 
Boro 
Bromo 
Cromo 
Cobalto 
Cobre 
Flúor 
lodo 
Ferro 
Chumbo 
Lítio 
Manganês 
Molibdeno 
Niquel 
Rubídio 
Selênio (áres s/selênio) 
Selênio (áres c/selênio) 
Silício 
Prata 
Estrôncio 
Estanho 
Titânio 
Vanádio 
Zinco 

460 
50 

Qualitativo 
270 
200 

1 5  
0,6 
1 30 
1 50 

43 
450 

40 
Qualitativo 

22 
73 

O 
Qualitativo 

40 
1 .270 
1 .430 

Qualitativo 
Qualitativo 
Qualitativo 
Qualitativo 
Qualitativo 

3.900 

Todos os minerais conhecidos como ne
cessários à nutrição humana estão presen
tes no leite. Alguns em concentrações mai�
res que as necessidades humanas, outros 
em pequenas quantidades. 

810  
450 

660 

2,4 
N/aumenta 

2.700 
N/aumenta 

64 
371 

O 

N/aumenta 

5.100 
SEG. WEBB & COLLS, 1 974. 

O leite pode ser considerado como das 
melhores fontes de cálcio para o organismo, 
não só pela riqueza nesse elel1!e�to ,mas 
também pela relação favorável calclO/fosfo
ro (1 ,4/1 ). Exemplo do valor suplementar 
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dos minerais do leite foi relatado por Brody 
(citado por Campbell e Marshal l, 1 975). Em 
seu experimento foi comparado o crescimen
to de crianças que recebiam cerca de 500 
ml de leite em suplementação a uma dieta 
considerada normal e um grupo-testemunha 
recebendo somente a citada dieta normal. 
O resultado mostrou que o grupo suplemen
tado aumentou 3,2 kg em peso e 6,6 cm 
em altura, enquanto o grupo-testemunha au
mentou 1 ,8 kg em peso e 4,6 cm em altura. 

É conveniente lembrar a importância do 
cálcio não só para os jovens, mas também 
para adultos de todas idades, especialmente 
os mais velhos, pois sabe-se que a dieta ina-

dequada predispõe essas pessoas a osteo
porose, responsável por vários tipos de fra
tura. Desde que estudos têm indicado que 
aproximadamente 20% de cálcio do esque
leto deve ser reposto cada ano, é importan
te, pois, que o leite e produtos lácteos se
jam consumidos de forma a manter o orga
nismo bem mineralizado. 

VALOR NUTRITIVO DAS VITAMINAS 
DO LEITE 

Todas as vitaminas lipossolúveis e hi
drossolúveis essenciais para boa nutrição e 
saúde humana estão presentes no leite. 

VITAMINAS NO LEITE FRESCO 
VITAMINAS 

I. LIPOSSOLúVEIS 
Vitamina A (+ carotenóides) 
Vitamina D 
Vitamina E (tocoferóis) 
Vitamina K (Unidades DAM-GRAVIND) 

11. H IDROSSOLÚVEIS 
Tiamina (Bl) 
Riboflavina (B2) 
Ácido Nicotínico (niacina) 
Ácido pantotênico 
Piridoxina (B6) 
Ácido fólico 
Biotina 
Vitamina B12 
Vitamina C (ácido ascórbico) 

o leite é excelente fonte de vitamina A, 
tão necessária ao crescimento normal, à 
boa visão, à resistência a certas infecções. 
Uma suplementação de vitaminas lipossolú
veis deve ser feita quando do uso do leite 
desnatado. 

Algumas indústrias norte-americanas adi
cionam vitamina D ao leite de consumo, vi
tamina esta tão importante para a absorção 
de cálcio e fósforo no_ intestino e utilização 
para os dentes e ossos. 

O leite é também uma das fontes mais 
ricas de riboflavina e outras vitaminas do 
complexo B, quando consumido em quanti
dades recomendadas. Entretanto, é pobre em 
ácido ascórbico. 
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ASPECTO DA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
HIGIÊNICO-SANITÁRIA DO LEITE f') 
Aspects of Milk Inspection in Brazil 

Inicialmente gostaria de agradecer o con
vite que me foi formulado pela FAESP e 
apenas lamentar que, por uma hora, venha 
apresentar aos senhores um tema reconhe
cidamente antipático ao produtor e às au
toridades sanitárias governamentais, pois 
dele, à primeira vista, só o consumidor usu
frui vantagens imediatas. O tema é anti pá
ti?o porque, de um lado, faz sérias exigên
cias ao produtor e ao industrial e, de ou
tro, porque obriga as autoridades oficiais, 
em certos casos, a tomar até medidas de 
caráter punitivo. 

Naturalmente, nada de novo se pode 
abordar, dentro do título da inspeção e fis
calização higiênico-sanitária, sem nos re
portarmos ao Regulamento próprio, apro
vado pelo Decreto n.o 30.691 , de 29 de mar
ço de 1 952, do Ministério da Agricultura e 
que, especificamente, trata da matéria. Ên
tretanto, embora adequado para a época em 
que foi expedido, esse Regulamento sofreu 
as primeiras alterações em 1 962 e outras 
foram se sucedendo, através de portarias 
e resoluções do órgão controlador, visando 
oferecer, aos consumidores, produtos de ori
gem animal da melhor qualidade higiênica. 

Sem poder analisar todos os dispositi
vos do diploma que regulamenta a matéria, 
vamos percorrê-lo panoramicamente, deten
do-nos em aspectos mais importantes e ten
do, como ponto de partida, o conceito de 
que o alimento natural é o mais desejável, 
não obstante sua integridade requerer os 
maiores cuidados de quem o produz. 

Com referência ao leite, há 50 ou 60 anos 
atrás, um sábio francês, PORCHER, dizia 
que se esse alimento for mal produzido, na. 
da mais o corrigirá e, para justificar a ne
cessidade da pasteurização, considerava es
se beneficiamento como um "mal necessá
rio". Por aí se vê que o ideal seria não pre-

Dr. Paschoal Mucciolo (**) 

cisar pasteurizar o leite, porém essa atitu
de viria criar todo um intrincado problema 
que ficaria a cargo do produtor para ser 
resolvido. 

Ora, depois de todas as palestras pro
nunciadas até aqui, tratando de aspectos im
portantíssimos de produção leiteira, buscan
do meios de produzir mais por menores cus
tos, oferecendo maiores quantidades do pro
duto ao mercado, arraçoando mais tecnica
mente o rebanho, venho eu a falhar-lhes de 
qualidade. Perdoem-me, porém, os presen
tes porque, quando se fala em alimento, 
ainda mais hoje, com o acelerado progres
so tecnológico e científico, não se pode ol
vidar do controle de qualidade que está in
dissoluvelmente ligado à idéia de sanidade 
do produto. 

Não vou tomar muito tempo dos senho
res, mesmo porque verão que nada de novo 
existe no que vou lhes dizer, ao apenas 
apontar algum aspecto que, certamente de
ve ser conhecido, porque é tecla sediça, 
mas que, quem sabe, uma batida a mais 
venha causar algum efeito produtivo. 

O alimento é uma necessidade funda
mentai do homem, como o é a habitação ou 
o vestuário e, com Anatole France, podemos 
dizer que a vida de um indivíduo tem dois 
palas: a fome e o amor. E, entre fome e 
amor, a primeira ainda é mais importante 
porque, com fome, não pode haver amor . . .  

Que o alimento escreveu a história da 
Humanidade é um fato indiscutível e tanta 
foi sua influência que transformou povos se
dentários em povos nômades, povos pacífi
cos em povos guerreiros, locomovendo-se 
uns, lutando outros, em busca de alimento. 

Chegando a reconhecer que o alimento é 
necessário à manutenção da saúde, essa ne
cessidade se transforma em u:n direito ina-

{*} 1.0 Simpósio do Leite e seus Derivados FAESP - 28 a 30 de junho de 1 977. 
(**) Professor da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual Paul ista "Júlio de 

Mesquita Filho" . 
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I ienável como, em 1 948, proclamou a Orga
nização das Nações Unidas, na Declaração 
Universal dos Di reitos do Homem. Pelo con
ceito estabelecido, a Organização Mundial de 
Saúde, em seu congresso de 1 961 , em Ge
nebra, ficou patente que saúde é "o estado 
de completo bem-estar físico, mental e so
cial" englobando aspectos de manutenção e 
recuperação do equilíbrio somático que os 
indivíduos precisam para poder viver e pro
duzir. 

Para prevenir a doença, sabendo�se que 
o alimento se transforma muitas vezes em 
fator de agressão à saúde, é que surgiu o 
conhecimento, hoje bem estabelecido, de 
uma alimentação correta, que traz implícita 
a necessidade de contar com alimentos de 
alto valor nutritivo, mas também higienica-
mente obtidos. -

Ouvimos há pouco o Dr. Geraldo Rocha 
dizer que o animal leiteiro, para bem pro
duzir, precisa ter uma alimentação correta e 
foi muita satisfação pi esenciar o debate pro
curando maiores esclarecimentos e informa. 
ções, desse técnico de alto valor, de como 
alimentar o rebanho par3 obter maior ren
dimento, maior produção de leite, por ani
mai ou por hectare, como sugeriu, ao relatar 
suas inúmeras pesquisas com forrageiras. 

No caso presente, jamais poderemos ter 
uma Nação forte, culta e altamente desen
volvida se os homens que a constituem não 
puderem contar com alimentação correta, 
em qualidade e quantidade. Isto porque, boa 
alimentação não significa comer muito ou 
apenas comer determinados alimentos, mas 
pressupõe, em primeiro lugar, a existência 
de disponibilidade de alimentos em quanti
dade e por preço compatível com o poder 
aquisitivo da população. 

A segunda variável para que a alimen
tação seja correta é a de que os alimentos 
oferecidos nos mercados sejam sadios e 
adequados. Pois bem, enquanto o Dr. Ge
raldo, que nos precedeu, se referiu a um 
dos aspectos mais importantes, responsável 
pelo aumento de produção leiteira em ter
mos econômicos, trataremos nós das con
dições necessárias à obtenção de leite sa
dio e adequado, para alimentação humana 
correta, cingindo-nos, assim, ao tema que 
nos foi proposto neste Simpósio. 

A inspeção dos alimentos tem origem re
mota e, sem querer abusar do auditório com 
reminiscências históricas, podemos dizer 
que, já no século V, antes de Cristo, havia 
preocupação pela autenticidade e comercia
lização dos alimentos. De fato, aos Agora
no mos e Sitophylakes, na Grécia, aos Aedi
luscurulus de Roma e aos Fieles de Espa
nha, estava afeta a função de verificar pe-

sos e medidas, protegendo o comprador da 
ganância e da falta de escrúpulos de inter
mediários, comerciantes e vendedores. Por 
essa época, se alguma restrição se fazia à 
qualidade dos alimentos era apenas por 
observância a preceitos religiosos, uma vez 
que se ignorava a relação de causa e efei
to e todas as mazelas da Saúde eram atri
buídas à colera divina. 

O advento da era bacteriológica e a es
calada de progresso das ciências médicas 
vieram demonstrar que os alimentos, tão ne
cessários à vida e à manutenção da saúde, 
em determinados casos, entretanto, agridem 
a saúde e põem em perigo a vida do ho
mem, constituindo-se em faca de dois gu
mes. Se os alimentos de origem animal são 
indiscutivelmente os mais perigosos, porque 
mais facilmente deterioráveis, em qualquer 
elenco em que figurem as carnes de bovi
no, de suíno, de ave, de pescado, ovos ou 
leite, temos que realçar este último como 
dos principais agressores da Saúde Públi
ca. E o perigo dessa agressão cresce com 
o andamento das cidades porque, quanto 
maiores as populações de uma cidade ou 
de um país, maiores os problemas de abas
tecimento de um alimento tão delicado e pe
recível como é o leite. Não só doenças dos 
animais podem atingir o homem através do 
leite, como verdadeiras zoonoses, mas tam
bém doenças humanas podem encontrar no 
leite o veículo ideal para a sua dissemina
ção. Neste grupo de doenças humanas, co
mo a febre tifóide, a escarlatina, a difteria, 
as anginas sépticas - entre outras, sem 
querer molestar o auditório com uma lista 
maçante de nomes arrevesados, desejamos 
citar o caso da enterotoxina estafi locócica, 
que foi descoberta por volta de 1 91 4, justa
mente no leite de vaca e que, a despeito de 
não ser absolutamente letal, causa um des
gaste na vida produtiva do homem moderno. 

O conhecimento de que o leite pode 
transmitir doenças dos animais ao homem 
ou se constitui r  em veículo das doenças hu
manas apareceu, como dissemos, com a era 
bacteriológica, porém muito antes, desde 
Aristóteles, Virgílio e Hipócrates, já se sus
peitava da analogia entre as lesões dos ani
mais e do homem. Esta idéia de que o ani
mai poderia ser o causador de doenças hu
manas ganhou foros de verdade científica 
com Virchow, contrariando assim o concei
to da Igreja que sustentava iníqua a compa
ração ao homem de ente sem alma. 

Surgiu, então, a necessidade imperiosa 
de impedir que os alimentos, em determina
das condições, se transformassem em cau
sa de doenças e a tarefa de eliminar esses 
alimentos deletérios à saúde humana cons-
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titui a razão de ser dos serviços de inspe
ção. 

Se os antigos inspetores se preocupavam 
apenas com a autenticidade comercial dos 
alimentos, os atuais estão mais voltados a 
separar alimentos bons dos maus e isto só 
foi possível depois que a ciência médica 
indicou os agentes causa::!ores de doença e 
esclareceu sua atuação. 

Esta função que, como os senhores per
cebem, é antipática porque invalida e acar
reta perdas econômicas a quem produz, 
industrializa ou comercializa o alimento, não 
é menos antipática ao poder público que 
precisa recorrer a medidas repressivas e pu
nitivas como defensor da Saúde Pública. 
Aliás, de conformidade com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, cabe ao 
poder público o zelo e a preocupação pe
lo bem-estar da comunidade, atuando para 
que a saúde da população não seja agre
dida. 

A salubridade dos alimentos passou a ser 
preocupação dos governos desde tempos 
antigos se atentarmos que os primeiros có
digos bromatológicos apareceram em 1 875 
na Inglaterra, em 1 879 nos Estados Unidos 
da América e em 1 885 na França, países 
que se constituíram em vanguardeiros na de
fesa da saúde. 

A natureza dos constituintes do leite e 
sua delicada estrutura, de que é somente 
capaz de engendrar o formidável laboratório 
biológico chamado úbere, são as determi
nantes de sua perecebilidade e, paradoxal
mente, de seu alto valor nutritivo e, ao mes
mo tempo, algumas vezes, torná-lo perigoso 
à saúde humana. Não vamos perder tempo 
em dar uma definição de leite, que seria até 
muito pesado para este momento, mas di
gamos apenas que o leite é um produto na
tural que deve ser tratado com cuidado, 
desde o momento de sua produção até o 
momento de seu consumo. 

Quando consultamos o Regulamento de 
Inspeção Sanitária e Industrial, no capítulo 
referente a leite, por sinal um extenso capí
tulo, verificamos a preocupação de que es
se alimento seja realmente cercado de to
dos os cuidados, a fim de manter suas con
dições naturais próprias, com as caracte
rísticas de que é portador. São condições 
que a Natureza ofereceu ao homem e que 
o próprio homem, contrariando seus próprios 
interesses, por ignorância, por falta de es
crúpulos ou, talvez, por má-fé, flagrantemen
te, contraria, prejudicando sua saúde e a de 
seus filhos. 

O perigo que os alimentos, e o leite in
clusive, apresentam à saúde humana apare-

ceu quando o homem deixou de ser, ao mes
mo tempo, produtor e consumidor, para ape
nas ser produtor, admitindo uma plêiade de 
intermediários no negócio de oferecer ali
mentos às populações. Os senhores se ima
ginem no tempo em que o indivíduo, nosso 
indígena por exemplo, apanhava o peixe ou 
a caça, preparava ele próprio sua refeição 
ou o indivíduo que tem uma horta no quin
tal e ele mesmo colhe a alface, lava, prepa
ra e come o alimento. Esta a forma de abas
tecimento ideal para todos, mas que se tor
nou impossível porque as cidades foram 
crescendo, as populações foram aumentan
do, as áreas foram sendo povoadas e m  dis
tâncias cada vez maiores umas das outras e, 
conseqüentemente, houve necessidade de 
aceitar um produtor-, um processador e um 
distribuidor para fazer chegar o alimento até 
o consumidor. 

Ora, esta caminhada que o leite faz, da 
fazenda produtora até o consumidor, é cjue 
levou os órgãos oficiais controladores da 
qualidade sanitária a se munirem de leis ca
pazes de coibir abusos que, natural ou aci
dentalmente, podem ocorrer, mesmo quando 
não há má-fé ou falta de escrúpulos da par
te de .produtores, industriais ou distribuido
res. Acontece, por outro lado, que as legis
lações não podem ser estáticas, deixando de 
acompanhar as modificações que se verifi
cam no ambiente em que devem ser aplica
das, mas, pelo contrár-io, devem se acomo
dar a novas situações e ser dinamizadas se
gundo condições trazidas pelo progresso 
tecnológico. 

Dissemos antes que o Regulamento apro
vado pelo Decreto n.o 30.691 , de 1 952, foi 
alterado pelo Decreto n.o 1 .255, .de 1 962, 
mas ainda assim se nos afigura passível de 
profunda revisão. Na impossibilidade de te
cer comentários que nos permitam rever to
dos os artigos do Regulamento, trataremos 
de alguns aspectos que, a nosso juízo, estão 
a merecer pronta atualização ou a ser con
siderados na prática, como é o caso dos pa
drões regionais. 

Ora, o leite é um produto variável em 
sua composição, segundo múltiplos fatores, 
de modo que se não pode querer estabele
cer legislação idêntica para um universo e 
muito menos padrões rígidos para países 
como o Brasi l ,  de dimensões continentais. 
Daí ter sido muito feliz nosso Regulamento
ao sugerir, em 1 952, o estudo de padrões 
regionais que, até este momento, tanto quan
to seja de meu conhecimento, ainda não en
traram para o domínio prático. 

Por outro lado, encontramos um artigo 
do Regulamento permitindo o preaquecimen-
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to do leite que vai ser pasteurizado. Ora, é 
preciso desconhecer a constituição bioquí
mica desse alimento, sua delicadeza estrutu
rai para permitir tal heresia. Se o preaque
cimento se justificava numa certa época da 
vida rural brasileira porque representava 
dos males o menor, não se pode aceitar um 
tratamento que desvirtua, redonda e gros
seiramente, os benefícios que, tecnicamente, 
seria l ícito esperar da pasteurização. Todos 
os presentes, colegas veterinários ou não, 
mas de alguma forma ligados ao problema, 
por trabalharem no mesmo setor, sabem que 
a pasteurização foi estabelecida a tempera
turas fixas, cientificamente determinadas, a 
61,7 graus centígrados por trinta minutos ou 
a 71,7 graus centígrados por quinze segun
dos. E estas fórmulas são universalmente 
aceitas, não só porque baseadas na destrui
ção do bacilo da tuberculose, mas também 
porque, quando essas fórmulas são rigoro
samente observadas, os defeitos resultantes 
da aplicação do calor são mínimos e acei
táveis representados por diminuta precipi
tação de cálcio, ligeira inversão da lactose 
e aparecimento de ligações das proteínas 
com os sais de cálcio e de fósforo. Entre
tanto, se aquelas fórmulas não forem obser
vadas quanto aos tempos ou às tempera
turas, os prejuízos, na constituição do leite, 
serão tanto maiores quanto mais altas forem 
as temperaturas e mais dilatados os pra
zos de aquecimento. Quanto maior o aque
cimento e maior a sua duração, surgirão re
flexos negativos para o valor nutritivo de
vido à quase total precipitação do cálcio 
que, por estar em forma difusível, faz do 
leite a melhor e mais rica fonte de cálcio 
assimilável pelas crianças ou pelos adultos. 

Outro aspecto do Regulamento que me
rece uma consideração especial é o refe
rente à assistência veterinária do rebanho 
leiteiro. Dissemos no início de nossa con
versa que, se o leite não provir de gado 
sadio ou, se no estabelecimento produtor, 
não for cercado de certos cuidados, ne
nhuma manipulação, nenhum beneficiamen
to poderá corrigir os erros cometidos. 

Das reivindicações que os produtores fa
zem ao poder público quanto à parte eco
nômica, de preços mínimos, de financia
mentos e outros, deveriam constar também 
empenhos para que o gado fosse melhor 
assistido por técnicos veterinários, que ze
lassem pelas condições sanitárias do reba
nho. Por outro lado, eu faria um apelo, e m  
forma d e  mensagem, a o  produtor que aqui 
se encontra, no sentido de dispensar maio
res cuidados higiênicos ao produto, da or-

denha até à entrega ao estabelecimento de 
beneficiamento conscientizando-se da gran
de responsabilidade que lhe cabe na obten
ção de leite saudável. 

O artigo 537 do Regulamento proíbe o 
"beneficiamento do leite que, na prova de 
Redutase, revele descoramento inferior a 5 
horas para o tipo A, de 3:10 horas p�ra ? 
tipo B e de 2:30 horas para os demaiS ti
pos". A primeira crítica que se pode fazer 
a este e a outros artigos precedentes é a 
da questão tipo, porque não se pode com
preender que um leite de tipo C tenh� �m 
padrão bacteriológico de 150.000 colomas 
por mili litro, enquanto o de tipo B te��a �e 
40.000 e não falamos do tipo A que la nao 
mais existe. Afortunadamente, e Deus mos
trou ser brasileiro as próprias condições na
turais levaram a� desaparecimento de um 
dos tipos, porque, do ponto-d��vista h.i9.iê,!1i
co-sanitário, não se pode admitir tal diVisa0. 
A questão é não confundir controle de 9ua-
lidade tecnOlógica com controle de qualld�
de higiênico-sanitária, porque podemos admi
tir uma divisão relativa a maior ou menor 
quantidade de gordura ou de proteína, poré!1l 
nunca uma classificação baseada em mais 
l impeza ou menos limpeza. 

Como técnico há quarenta anos e como 
antigo assessor da também velha FARESP, 
deixo uma mensagem aos produtores de lei
te para que estendam sua luta pelo .c�minh.o 
da sanidade na produção, em be�e!lclo pro
prio, da nação e do povo braSileiros. 

Temos algumas sugestões a fazer: Co
mecemos por el iminar estes tipos de leite 
porque não há na atual conjuntura, qual
quer razão ec�nômica, social ou técnica, 
sobretudo no Estado de São Paulo, onde te
mos uma rede rodoviária que faz inveja a 
muito país d ito adiantado, que justifique esse 
critério. N essas condições, desaparece a 
necessidade do preaquecimento e estabele
ça-se um p adrão para cada região. do Br�
sil , a fim d e  figurar, numa legislaçao atuali
zada, u m a  composição percentual que re�l
mente reflita  as peculiaridades de produçao 
de nossas bacias leiteiras. 

A prov a  de Redutase, na recepção do lei
te nas usi nas deveria ser o marco inicial 
para um c ontr'olá de sanidade que daria ao 
produto s eu justo valor, premiaria o produ
tor zeloso e ofereceria ao consumidor um 
alimento m ai s  saudável e de mais confiança. 

Não queria me alongar demasiado mas 
gostaria d e  repisar a mensagem aos senh�
res produto res: de educação para a conscl-

Revista do ILer NOV·EMBRO·DEZEMBRO DE 1 977 Pág. 19 

ência sanitária, nisto incluindo não só o con
trole veterinário do gado leiteiro mas tam
bém mais higiene na obtenção do leite, pra
ticando a ordenha em condições compatíveis 
com a delicadeza bioquímica e estrutural do 
leite. Esta educação sanitária se estenderia 
ao industrial e ao distribuidor. 

Caberia a atualização da legislação so
bre leite, da produção ao consumo, aprovei
tando-se para uma consolidação de leis, fa
zendo uma triagem para separar o. joio do 
trigo. 

Para finalizar, a sugestão, que viria be-

neficiar o consumidor, mas também em de
fesa do próprio produtor e do industr,ial, de 
que a inspeção do leite e derivados fosse 
realizada por um único órgão oficial, da 
produção ao consumo, para que não surjam 
problemas, como aqueles até há pouco vivi
dos pelos paulistanos, de se não poder apon
tar os verdadeiros responsáveis por falhas 
sanitárias no leite oferecido à população. 

Era isto o que eu tinha a dizer, agra
decendo a atenção dos senhores e colocan
do-me à disposição para responder a alguma 
pergunta que queiram me dirigir. 

JOWALL 
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Nota prévia 

COMPOSiÇÃO MÉDIA DOS SOROS DE QUEIJO PRATO 
E MINAS 

Short Communication: The Average Composition of Whey 
from Minas and Prato Cheeses. 

INTRODUÇÃO 
Na fabricação de queijos, o rendimento 

se encontra diretamente ligado à composi
ção do leite trabalhado. Porém, não depen
de apenas da mesma, podendo sofrer va
riações acentuadas de acordo com o apro
veitamento dos constituintes do leite no mo
mento da coagulação, ou seja, em função 
da transição leite/coalhada dos elementos 
considerados. Assim, num trabalho atualmen
te em realização no Departamento de Tecno
logia de Alimentos/lnstituto de laticínios 
Cândido Tostes da EPAMIG, pela manipula
ção de diversos dados obtidos em sucessi
vos experimentos, pretende-se: 

a) determinar o rendimento previsto numa 
fabricação de queijos Prato e Minas, 
seja por fórmulas, seja por cálculos 
aritméticos; 

b) determinar a cifra de transição média 
de proteínas, gordura, sais minerais e 
lactose, na coagulação do leite por 
coalho; 

c) determinar o teor mínimo de gordura 
a se conservar no leite para a obten
ção de determinado teor de gordura 
no extrato seco do queijo; 

d) permitir a correção de fatores de dis
torção do rendimento da fabricação; 

e) determinar a porcentagem média de 
perda de peso na salmoura dos quei
jos Prato e Minas e. 

f) estabelecer a composição média do 
soro resultante da coagulação do lei
te por coalho, na fabricação de quei
jos Prato e Minas. 

A literatura brasileira não apresenta da-

Alan F. Woltschoon (*) 
Múc;o Mansur Furtado (*) 

dos referentes ao assunto, o que vem refor
çar a importância da determinação dos pe
râmetros acima relacionados. 

Este trabalho apresenta dados prelimina
res sobre a composição físico-química do 
soro dos queijos Prato e Minas. 

MATERIAL E MÉTODO 
Para este trabalho, foram utilizados os so

ros resultantes da fabricação de queijos 
Prato e Minas. Estes soros foram obtidos 
conforme a tecnologia de fabricação (7) des
ses queijos, adotada pelo Departamento de 
Tecnologia de Alimentos-Instituto de lati
cínios Cândido Tostes. As amostras do soro 
(250ml) eram recolhidas e analisadas imedia
tamente após a coagulação e corte da coa
lhada, sendo filtradas antes das determina
ções. 

Os métodos analíticos de determinação 
dos componentes foram os seguintes: mé
todo nefelométrico, para gordura, utilizando
-se um M llKO TESTER MKI I I  ( 1 ) ;  método de 
Formol, para proteínas (9); método da Fe
deração Internacional de laticínios (2) e tam
bém uma adaptação do método colorimétri
co de fenol-ácido sulfúrico (10) para lactose; 
as cinzas foram determinadas mediante re
moção de água de 1 0ml de soro (pesados em 
balança analítica) com banho de vapor, in
cineração do resíduo seco (a 550°C), até 
obtenção de uma cinza branca, e pesagem 
da cinza em balança analítica; a água foi 
calculada por diferença de 1 00% . Todas as 
determinações foram realizadas em duplica
ta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A importância de se conhecer a com

posição do soro é devida aos vários aspec
tos que esse subproduto da indústria de la-

Pesquisadores do Departamento de Tecnologia de Alimentos/lnstituto de laticínios Cân
dido Tostes - EPAM IG. Rua Tenente Frei tas, 1 1 6, 36100 - Juiz de Fora - MG. 
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ticínios apresenta: ele é uma fonte de proteí
nas de alto valor biológico, uma fonte de 
obtenção de lactose; seu conteúdo de gor
dura é considerável , e, além do mais, é um 

problema de contaminação ou poluição do 
meio-ambiente. Os resultados preliminares 
de 20 amostras de soro de queijos Minas e 
Prato são resumidos no seguinte quadro: 

QUADRO I .  Composição média dos soros de queijo Prato e Minas 

% Minas 
Padronizado Prato 

gordura 
proteínas 
lactose 
cinzas 
água 

0,52 
0,75 
4,99 
0,49 

0,70 
0,73 
4,84 
0,49 

93,23 93,25 

Os dados apresentados foram obtidos em 
processo normal de coagulação do leite a 
320C, com o uso sistemático de coalho em 
pó, de origem animal. 

As porcentagens de gordura, nos soros 
analisados, indicaram pro médios de 0,52 e 
0,70% para Minas e Prato respectivamente; 
tal diferença pode ser atribuída às diferen
tes relações gordura/proteína existentes no 
leite padronizado para Prato e Minas. Maio
res detalhes a respeito serão discutidos pos
teriormente. Os dados apresentados são si
milares aos normalmente encontrados em 
publicações de outros países (4, 5, 8), com 
referência a queijos de massa mole e semi
dura, do mesmo tipo do Prato e Minas. 

Através de processos mais sofisticados, 
como o tratamento sob pressão, em mem
branas de acetato de celulose, nos proces
sos de osmose inversa e ultrafi ltração, pode
-se obter a lactose ou um concentrado de 
proteínas que, devidamente trabalhado em 
processos subseqüentes, apresenta interesse 
sob os pontos-de-vista alimentar e econômi
co. 

Desde que no Brasil pouco se conhece 
sobre a composição do soro, é evidente a 
importância dos dados apresentados, pois 
eles poderão ser úteis tanto para ajudar no 
controle da fabricação como na própria uti
lização do soro para outros fins. Um estu
do sobre a utilização e incorporação das 
proteínas do soro (6) foi realizado recente
mente no DTA/lLCT, com resultados promis
cores. Outro está sendo desenvolvido, no 

mesmo Instituto, para utilização de soro co
mo matéria-prima na elaboração de bebidas 
'refrigerantes com alto valor protéico (3). Fi
nalmente, é fundamental ressaltar a impor
tância da uti l ização de dados nacionais e 
não estrangeiros, como vem sendo feito pra
ticamente até o presente. 
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ABSTRACT 

. The average composition of whey from 
M lOas an� P rato cheeses were determined. 
The protelO  and asn content were aproxima
tely the same for both serums; differences in 

fat and I�ct?se content were found. These 
were prehmlOar� results of a research being 
done t� deterrr:lOe the transition figures in
volved 10 the yleld of brazilian cheeses. 

SOMMAIRE 
La composition moyenne du lactosérum d�s fromages Prato et Minas a eté determi�ee. La t?neur en proteines et cendres a eté a peu pres la méme pour les deux echantillo�s; on a trouvé de petites diferences en ce qUI concerne la teneur en matiêre grasse ei lacto�e .. Ce sont les premiers resultats d'un tra�all a travers lequel on essaie la  determinatlo� des taxes de transition des elements du lalt,. ��ns la coagulation, pour ces fromages breslhens. 
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o VAKULT FLORA MICROBIANA INTESTINAL E SAÚDE 
The Vakult - Intestinal Flora of Microorganisms and Health 

1 1 1 _ CARACT,ERrSTICAS CIENTíFICAS DOS 
BACILOS YAKUL T. 

1 . o QUE É BACILO YAKUL T ? 

O bacilo Yakult é um lactobaci lo que foi 
isolado do intestino humano sadio pelo Dr _  
Minoru Shirota . Foi passado várias vezes pe
lo trato digestivo humano ou fortalecido ar
tificialmente em' meio acidificado com sucos 
digestivos ou similares . De acordo com a 
nova taxonomia, o bacilo Yakult é classifica
do como sendo um lactobacilo intestinal, 
pertencente a L. casei (V . foto 1 ) .  As pro
priedades dos lactobacilos são mencionadas 
detalhadamente no quadro 9 .  

2 .  RESISTÊNCIA DOS BACILOS YAKULT 
A SUCOS DIGESTIVOS _ 

Como já foi mencionado, um microrganis
mo, para atingir os intestinos, deve ser re
sistente a bile . O bacilo Yakult tem a mais 
poderosa resistência a fluídos digestivos den
tre outras bactérias do ácido lático, confor
me mostra a figura 6 .  

Aqui serão narrados alguns dos resultados 
obtidos com o uso de sucos digestivos arti
ficiais . A figura 8 mostra alguns dos resul-

t=oto 1 

tados das experiências com os bacilos Yakult, 
quando expos!os a suco digestivo artificial, 
durante 3 horas e depois, transferidos a su
co entérico artificial _ Através desta figura, 
conclui-se que os bacilos Yakult demons
tram uma n ítida resistência a sucos d igesti
vos artificiais . 

Fig. 8 Crescimento e morte dos bacilos 
Yakult em sucos gástricos e entéricos 
artificiais a 37DC. 

Do suco ghln'co 
afllflcl .. 1 com pH 3.0 
para suco 
enl" ICO art.ifici;!. 

l ��,f���f c�j!
t
l!� 2.7. 

, par. suco enttlnco 
,/ arllfl1:ill. 

p 

> : 

6 

-- p'/ ... "O- _ _  �---<f" 

,.fI 
I'" 

l/i 
l 

' '0\ " ,li 
� � -O'� 

00 suco gAstrico 
,r> artlflclat com pH 2.5 

,I' par.a suco enl6nco 
" .artlf,clal. 

o 1 7 3 .li 8 17 16 20 1" Tempo em horas. 
O 

Suco gástrico artificial: Cultura I LS 
mais pepsina, sendo o pH ajustado 
ao de ácido clorídrico. 
Suco entérico artificia l :  Cultura de 
ILS mais 1 % de pancreatina mais 
0,4% de pó de bile, sendo o pH 
ajustado a 6,7. 

A figura mostra os bacilos Yakult expostos em 
suco gástrico artificial por três horas e então 
transferidos para suco entérico artificial. A 
resistência dos bacilos Yakult a ácidos é con
firmada por esta figura. 

3 .  BACILOS YAKULT E FLORA INTESTINAL 
MICROBIANA . 

a) Influência sobre a flora microbiana 
intestinal . 

A figura 9 mostra algumas das influências 
do bacilo YakUlt à flora microbiana infest!-
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nal, quando o Yakult é administrado em 
uma dose de 50 ml (contendo 1 07 de célu
las de bacilos Yakult por ml), uma vez ao 
dia, a crianças sadias . 

dia, os grupos de enterobactéria e entero
cocos decresciam . 

A partir disto, verificou-se obviamente, que 
enquanto o bacilo Yakult prol iferava dia após 

Quando foi suspensa a administração, es
tes grupos foram sendo restaurados, à me
dida em que decrescia o número de bacilos 
Yakult . A flora bifidus não foi afetada com 
a administração . 

Quadro 9 Características biológicas do L. casei varo Shirota 

IForma 

Caracte- Gram 

I Bacilos com 0,6 a 0.1 microns de largura por 1 ,5 a 5 
microns de comprimento . 

rísticas Flagelos, cápsulas 
morfológicas e esporos 

Cadeia 

Positiva 
Inexistentes 
Isolados individualmente ou em cadeias curtas . 

Meio de cultura 
Temperat . /tempo 

Agar c/ suco de tomate, ágar GYB, ágar latico, ágar LBS 
37°C - 2 a 3 dias 

Caracte
rísticas 
culturais 

-----1 

Caracte
rísticas 
fisiológicas 

Forma de colônia Colonias em forma de discos ou espiral chato . 
Superfície 
circunferencial da 
colônia Lisa 
Coloração da 
colônia Branco leitoso ou cinza esbranquiçado 

Fonte 
Requisitos do 
oxigênio 

Isolado das fezes humanas 

Mobilidade 
Temperatura p/ 
crescimento 

mínima 
ótima 
máxima 

pH limite 
pH ótimo 

Leite com indicador 

Atividade 
perceptível 

Formação de 
catalase 
Liquefação de 
gelatina 

Frutose 
Manose 

Facultativamente anaeróbios 
Nula Reduç . de n itrato 

Formação de gás 
1 5°C sulfídrico 
37°C Util ização de uréia 
41°C Formação de amônia 
3,5 Formação ,de coloração 
6,8 Formação de indol 
Redução e coágulo Util ização de citrato 
após 48 horas de sódio 
Formação da mistura 
de ácido lático, sendo 
65% de L (+) e 35% de DC Formação de rennet 

Nula Reação MR 

Nula I Reação V . P  

+ Lactose + + Maltose Trehalose 
Fermenta- Glicose + Rafinose + I Dulcitol 

- Melibiose 
bi l idade dos Galactose 
açúcares Xilose 

Arabinose 
Sacarose 

+ 
-
-
± 

Salicina 
Sorbitol 

I lnositol 
Manitol 

+ Celobiose 
+ Aesculina 

I 
- Melizitose 
+ Ramnose 

Inulina 

nula 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

- / ± 

I -
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
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Fig. 9 Efeito da administração da bebida 
com L. casei varo Shirota, sobre a flo
ra microbiana intestinal. 

A :  erupo blf;�o 
A :  Lactcb.1cílo:s 

o :  ���I:$�llrctQ Grupos tob controlo 
(média do 15 ps!,;:';Oat) 

intltrrupçâo de 
admlnistrsçAo 

semanas 

O :  Cocos inta:rtinais 

X :  Bacilos coliformes 

G:upo s.em controla 
(r.lódia do 15 pessoas) 

Enquanto os bacilos coliformes e cocos intes
tinais decrescem no intestino, o bacilo Yakult 
(L. casei varo Shirota), após ser administrado, 
cresce rapidamente. Os bífidos tendem tam
bém a crescer. Quando é interrompida a ad
ministração, a flora restaura rapidamente a 
sua organização primitiva. 

Fig. 1 0  Mudança dos bacilos coliformes no 
ser humano, através da bebida con
tendo L. casei variedade Shirota. 

inIcio da interrupção da 
administração administração 

10' H-fr------!-----:,...:s....-__ 

l � H�----4_-----___ 

dia:; ssr::anas dias semanas 

Quando uma bebida contendo L. casei varie
dade Shirota é administrada a crianças, as 
cepas administradas se mutiplicam dia 'após 
dia, até atingir o máximo de 1 .000 vezes no 
final de uma semana. Este valor máximo é 
mantido até o final da administração. Quando 
se interrompe a administração, as cepas de
crescem rapidamente ao número original, em 
duas a três semanas. 

Fig. 1 1  Número :de lactobacilos e bactérias 
intestinais em porcos que receberam 
o líquido concentrado contendo L. 
casei varo Shirota e em porcos sob 
controle. 

(d.n) 

Esta figura mostra alguns dos resultados da 
administração dos bacilos Yakult a porcos 
com flora microbiana intestinal semelhante à 
do homem. Um decréscimo dos bacilos coli
formes pode ser confirmado devido à admi
nistração do bacilo Yakult. A não observân
cia do aumento :de lactobacilos se deveu ao 
fato de existir originariamente grande quanti
dade de lactobacilos no intestino do porco, 
antes da administração do Yakult. Conse
quentemente, a quantidade de bacilo adminis
trado tornou-se insignificante, de forma a não 
interferir sobre os lactobacilos originalmente 
existentes. 
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Quadro 1 0  Comparação d a  flora microbiana intestinal das pessoas sadias e pessoas portadoras da doença d e  SMON e limite 
anormal de várias bactériàs . 

fezes de 35 pessoas sadias fezes de 51 p3cientes de SMON 
limite .. * "  

espécies 
log/ I amplitude I % de log/ I % de I amplitude anormal 

9 • detenção ".< detenção g * detenção detenção <,,* 

Bacteroidaceae 1 0 . 2  8 . 1-1 1 . 2  97 9 . 2  6 . 2-1 0 . 8  96 8 . 1  
Catenabacterium 9 . 7  7 . 3-1 0 . 9  91 8 . 7  3 . 8-1 0 . 5  75 7 . 3  
Bifidobacterium 9 . 9  8 . 3-1 0 . 7  94 8 . 8  5 . 7-1 0 . 4  82 8 . 3  
Peptostreptococcus 8 . 7  3 . 0-1 0 . 4  34 8 . 3  6 . 4-1 0 . 0  33 
Lactobacillus 7 . 4  3 . 7-9 . 8  100 6 . 5  3 . 0-9 . 1  78 3 . 7  
Streptococcus 8 . 2  5 . 3-10 . 6  1 00 8 . 7  4 . 5-1 0 . 6  1 00 5 . 3  8 . 7  
Enterobacteriaceae 8 . 2  4 . 1 -1 0 . 5  1 00 8 . 4  4 . 7-1 0 . 3  1 00 8 . 4  
Clostridium 6 . 2  3 . 2-9 . 0  67 5 . 9  2 . 5-9 . 1  49 
Veillonella 4 . 5  2 . 3-9 . 3  67 6 . 9  2 . 3-9 . 3  65 6 . 9  
Staphylococcus 3 . 9  2 . 3-7 . 3  94 5 . 2  2 . 2-1 0 . 1  61 5 . 2  
Bacillus 3 . 1  2 . 6-3 .5  5 .7.  6 .4  2 . 6-8 . 3  20 6 . 4  
Mofo 2 . 5  2 . 3-3 . 0  1 4  3 . 2  3 . 2  20 
Levedura 3 . 8  2 . 3-6 . 9  74 4 . 2  2 . 3-8 .7  59 

Total 1 0 . 7  9 . 9-1 1 . 2  1 0 . 0  I 6 . 9-1 1 . 0  9 . 9  

( " )  valor dos exemplos detetados (R . Nakaya) 
( " * )  excluindo exemplos não detetados 
( "* * ) l i mite além do qual se considera anormal 

A partir dos nossos estudos gerais sobre o equilíbrio da flora dos pacientes portadores da doença de SMON e, também, a 
partir do limite das floras entre as pessoas normais e doentes, como demonstra o quadro acima, a constatação dos lactobacilos 
entre as pessoas sadias e doentes foi na razão de 78 para 100 . ; (InstitutoVakult) 

Quadro 1 1  Efeitos terapêuticos sobre o sintoma abdominal de SM ON através da administração do concentrado L. casei. 

SEXO 

Masculino 
6 pacientes 
35 a 67 anos 

Feminino 
25 pacientes 
23 a 65 anos 

Total :  31 pacientes 

N.O de pacientes 

Ojo de eficácia superior 

sintoma 
neuro� 

patológico 

leve 
media 
grave 

leve 
media 
grave 

+ + 

Dose de 1 010/g três vezes ao dia . 

efeitos sobre os sint. abdominais 
Total hidropsia I diarréia 

abdominal fezes aquosas 

+ + + + + + 1 - + + + + + + 1 - + + + + + +1 - + + + + + + 

constipação 
intestinal 

2 

0 1 2 

1 5 

83 

2 

3 

1 

1 1 

2 

78 

7 

3 1 1 
1 1 2 
1 1 1 

6 I O 3 6 

3 

81 

1 3  

2 
4 

7 

3 
1 

1 1 
2 3 
2 1 

1 5 9 

6 

81 

25 

2 

7 
5 
2 

1 6  

(Z . Ota) 

Este quadro mostra o efeito terapêutico, sobre o sintoma de SMON . Os símbolos são utilizados com os seguintes 
significados: '( -) ineficácia; (+) pequena eficácia; (+ +) 'eficácia; (+ + + grande eficácia . O quadro mostra um 
porcentual de 80 para os casos de �ficácia igual ou superior a (+ + ) . 
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Fig. 12 Alteração dos gases intestinais após 
a administração de bebida contendo 
lactobacilos ativos. 

mq quantidade de 
70 gases intestinais 
60 c:::J :��in?s�ração 
50 rim :��n�straçàO 
40 
30 
20 
10 

�------------------� 

A quantidade de gás intestinal gerado nas 
crianças amamentadas artificialmente cai, 
após a ingestão da bebida contendo Yakult 
para 1 /3 a 1 /4 .  Este fato sugere que os 
bacilos Yakult evitam a fermentação anormal 
dos alim�ntos, a putrefação intestinal e ou
tras atividades bacterianas nocivas ao orga
nismo . 

Quadro 12 Resultados clínicos obtidos com 
a administração do bacilo Yakult 
concentrado, em pacientes com 
constipação intestinal. 

masco fem. total 
(14 pa- (1 6 pa- (30 pa-
cientes cientes cientes 

Notadamente 
eficaz Pacientes 7 8 1 5  

% (50% ) (50% ) (50010) 

eficaz Pacientes 5 6 1 1  
010 (36010) {380f0) (37010) 

Não Pacientes 2 2 4 
Eficaz % (1 4010) (1 2010) (1 3010) 

.Este quadro mostra o efeito terapêutico da 
administração do bacilo Yakult concentrado 
em doses de um grama cada, três vezes ao 
dia, oralmente, a pacientes com prisão de 
ventre. O critério "notadamente eficaz" sig
nifica uma melhora do movimento peristáltico 
anormal em dois a três dias após a adminis
tração. O critério "eficaz" refere-se à melho
ra gradual em 5 a 6 dias após a administra
ção e o "não eficaz" a nenhuma melhora 

após cinco ou mais dias de administração 
contínua. O quadro mostra eficácia e notada 
eficácia em mais de 80010 dos casos, para pa
cientes de ambos os sexos. 

b) Efeitos sobre os bacilos coliformes . 

A figura 1 0  mostra a relação entre os ba
cilos col iformes e os bacilos Yakult, admi
nistrados em dose diária de 5 x 1 0° a 
1 0  x 1 08• As células vivas de Yakult nas 
fezes dão um total de 2 x 1 08 por grama, 
uma semana após o início da administração. 
Este total se manteve estável, durante todo 
o período em que se estendeu a administra
ção dos bacilos Yâkult . Foi demonstrado que 
três dias após a suspensão da administração, 
dos bacilos Yakult. estes iniciam a diminuir 
em quantidade, dia' após dia, durante sete a 
catorze dias . 

Por outro lado, os bacilos col iformes de
crescem em proporção inversa aos bacilos 
Yakult .  Por aí se sugere que há um fenô
meno de antagonismo dos bacilos Yakult a 
bacilos coliformes . A fiÇlura 1 1  mostra os 
resultados dos testes reaÚzados nos Estados 
Unidos da América do Norte, quando os ba
cilos Yakult foram a,dministrados a porcos . 
Desde que a flora microbiana do porco é 
similar à do homem, assim como mostra o 
quadro 1 ,  ele é empregada como animal
-teste . Os resultados obtidos foram seme
lhantes aos obtidos com seres humanos, co
mo demonstram as figuras 1 1  e 1 2  - os 
bacilos col iformes decrescem com a admi
nistração dos bacilos Yakult . Desde que os 
lactobacilos são encontrados originariamente, 
em grande abundância, na flora microbiana 
normal do intestino do porco, os lactoba
cilos administrados foram mascarados, não 
podendo ser constatado o seu crescimento . 

c) Alteração dos gases intestinais . 

Uma queda dos bacilos coliformes, após 
a administração do bacilo Yakult, foi de
monstrada no intestino do ser humano e do 
porco . Como um indicativo disto, aponta
-se a alteração dos gases intestinais. A for
mação anormal dos gases intestinais ocorre 
quando há perda do equilíbrio da flora in
testinal normal e prOl iferação unilateral dos 
bacilos col iformes . A figura 1 2  mostra uma 
alteração dos gases intestinais após a ad-
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ministração do Yakult a bebês amamentados 
artificialmente. O aparecimento dos gases 
intestinais diminui para um terço a um quar
to em relação à quantidade anterior à admi
nistração . Este fato sugere que a admihis
tração do Yakult pode impedir a prol ifera
ção anormal dos bacilos col iformes, a for
mação do gás intestina!, a putrefação intes
tinal devido à fermentação anormal e, por
tanto, às conseqüências nocivas como cons-
tipação intestinal, diarréia etc . 

' 

4 .  EXEMPLOS D A  APLICAÇÃO DOS 
BACILOS YAKUL T NA TERAPIA DAS 
MOLÉSTIAS DIGESTIVAS . 

Alguns exemplos clínicos serão narrados 
aqui, quando células l iofil izadas dos baci
los Yakult foram administradas a pacientes 
com distúrbios digestivos, principalmente 
diarréia, constipação intestinal crônica etc . 

a) Exemplos de terapia dos pacientes porta
dores de SMON . 

SMON (sub-acute myelo-optico neuropa
thy) é unia doença caracteriza'da pelos sin
tomas abdominais e neurooáticos . Consta
tou-se que o sintoma é éaracterizado por 
um decréscimo de lactobacilos, como mostra 
o quadro 1 0 .  Enquanto a taxa do desenvol
vimento microbiano anormal é tão baixo 
quanto 3010 em intestinos de pessoas sadias, 
nos pacientes de SMON. a taxa é tão ele
va'da quanto 55010 . Este fato pode ser enca
rado como sintoma característico do SMON 
'A atividade dos bacilos Yakult é demonstra� 
da no quadro 1 1 ,  quando as células l iofil iza
das. concentradas, foram admin istradas em 
uma dose de 1 010 células/grama (dose de 
um grama/unidade), três vezes ao dia, por 
um longo período a 31 pacientes que sofriam 
de SMON . 

A partir 'disto, mesmo que a administração 
seja feita em intervalos de períodos diferen
tes de pacientes para pacientes, o resultado 
satisfatório - mais do oue ++ - foi obser
vado em 81 % dos casos'. A flora microbiana 
intestinal destes pacientes tratados é carac
terizada por um crescimento óbvio de bac
térias do ácido lático e decréscimo dos es
táfilococos . 

b) Exemplos de terapia da constipação in
testinal crônica . 

Os quadros 1 2  e 1 3  demonstram exemplos 
ciínicos da administração de células Iiofili-

zadas dos bacilos Yakult a pacientes com 
constipação intestinal crônica . As experiên
cias foram feitas no CHUDEN HOSPITAL em 
Hiroshima e NATIONAL SANATORIUM em 
Okayama, onde obtiveram uma eficácia su
perior a 80010 para ambos os sexos . 

c) Exemplos clínicos de pacientes com cons
tipação intestinal e diarréia . 

O quadro 1 4  demonstra alguns resultados 
clínicos quando o bacilo Yakult foi adminis
trado por um longo período em doses de 1 
grama cada, com 1 010 células l iofilizadas por 
grama, três vezes ao dia, a pacientes com 
constipação e diarréia . Com 3 a 1 4  dias de 
administração, obteve-se uma eficácia igual 
ou superior a + +, em 72010 dos pacientes 
com constipação intestinal e 82% dos que 
sofriam de diarréia . 

Numerosos resultados cl ínicos foram re
gistrados com, o uso de bacilos Yakult; al
guns são recentes - de 1 972 e 1 973 - e 
aqui mencionados . Destes resultados, cerca 

Quadro 13 .Efeitos do concentrado L .  casei 
nos casos de constipação intes
tinal crônica . 

Sexo 
Eficá- Fem. Masc. Total de 
cia (46-72 (61 -74 pacientes 010 

anos) anos) 

(-) I 2 1 I 3 (13 . 0) 
(+ ) 3 4 7 (30 . 0) 

(+ +) 1 7 8 (35 . 0) 
(+ + +) 2 3 5 (22 . O) 

8 1 5  23 
(35.0) (65.0) (1 00) 

(A. Numata) 
Somente uma pessoa, do sexo feminino, 
apresentou hidropsia abdominal (-) .  Ne
nhuma reação colateral foi observada . 

Quando o concentrado L. casei foi adminis
trado a pacientes idosos com constipação in
testinal crônica, três vezes ao dia, após as 
refeições, num total de 3 gramas, dos 23 pa
cientes, o preparado foi notadamente eficaz 
para cinco pessoas, eficaz para oito, signifi
cativamente eficaz para sete e não eficaz pa
ra três. A eficácia foi confirmada em 20 pa
cientes, 87010. 
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Quadro 1 4  Efeitos terapêuticos do concentrado L .  casei em casos de constipação intes
tinal e diarréia . 

Constipação intestinal 

8 pacientes masco 23-33 anos 
1 7  pacientes fem. 22-35 anos 
total: 25 pacientes 

% 

I hidropsia abdominal I nenhum sintoma I Total 
- + + +  +++ - + + +  +++ - + + +  ++ ,-

2 
3 

2 
8 

2 4 1 0  
3 
4 

1 
2 
3 

2 3 
4 1 0  

2 5 1 3  

2 
3 
5 

(8) (20) (52) (20) 

(-) :  não eficaz; (+) razoável (++) :eficaz; (+ ++):  notadamente eficaz. * nenhum efeito 
colateral . 

Diarréia 

náusea hidropsia dor nenhum Total sintoma 

+ +  + +  + + +  - + +  + + + +++ - + + +  + + +  

1 7  pacientes masco 24-34 anos 1 1 1 2 6 2 3 1 2 2 1 1  2 

5 pacientes fem. 25-62 anos 1 2 2 5 

Total : 22 pacientes 1 2 1 2 8 2 5 1 2 2 1 6  2 

% (9) (9) (73) (9) 

* nenhum efeito colateral (A . Fukuhara e outros) 

Como mostra o quadro, os resultados efetivos foram obtidos com preparado concentrado 

de L .  casei, administrando-se em pacientes com constipação intestinal ou diarréia, 

em uma dose de um grama, três vezes ao dia. Nenhuma reação colateral foi observada

durante a experiência, o que facilitou a administração do preparado por um período 

prolongado. 
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Quadro 15 Comparação da mortalidade in
fantil das crianças amamentadas 
no peito, na mamadeira e com 
leite misto. 

Total leite leite mam� 
matar. misto deira 

total 389 45 1 14 200 
% 1 00  1 1 .6 37.7 ' 51 .4 

Crianças Tokyo . 200 22 70 1 08 
mortas Osaka 1 89 '23 74 92 

Masc. 1 89 23 78 88 
Fem. 200 22 66 1 1 2 
Total 389 1 01 1 78 1 10 
% 100 26.0 45.7 28.3 

Controle T()KYo 200 . 52 94 54 
Osaka 189 49 84 56 
Masc. 1 94 47 94 53 . 

Fem. 1 95 54 84 57 
Total 1 1 .8 4;1 

Indice Tokyo 1 1 .8 4 .. 7 
de Osaka 1 1 .9 3.5 
morta- Masc. 1 1 .8 3.4 
Iidade Fem. I 1 .9 4.8 

Entre as condições higiênicas das crianças 
amamentadas no peito e amamentadas artifi
cialmente, a mortalidade maior ocorre entre 
estas últimas, decai entre as amamentadas 
com leite misto e mais ainda, entre as ama
mentadas no peito. Este fenômeno se liga, em 
grante parte, à diferença da flora microbiana 
intestinal. 

de 80% são resultados significativos, indican
no claramente que o bacilo Yakult é uma 
bactéria do ácido lático que tem excelentes 
propriedar!.es para a normalização dos intes-
tinos . . 

IV. SUMÁRIO . 

Como foi relatado aqui através de varlOS 
exemplos. houve um progresso marcante nos 
estudos da relação entre a flora microbiana 
intestinal e saúde do hospedeiro . A longa 
história das ciências criou inúmeros métodos 
e técnicas . Fatos ainda desconhecidos estão 
em vias de serem identificados. O mecanismo 
de relacionamento da flora microbiana com 
o hospedeiro, no momento de difícil eluci
dação, será um dia esclarecido . Imediata
m,e�te a�ós o n�scimento de uma pessoa, 
varlos microrganismos passam e, habitar o 

seu trato digestivo, desenvolvendo uma flora 
microbiana intestinal que manterá, até a sua 
morte, uma íntima relação com a saúde . 

Com respeito a relação entre a flora mi
crobiana intestinal e saúde do hospedeiro 
as doenças, principa:mente as infecciosa; 
causadas por bactériss patogênicas, foram 
postas, desde há muito, em questão . Apesar 
destas doenças poderem ser facilmente tra
tadas através de antibióticos e serem venci
das gradualmente" as doenças como diar
réia, constipação intestinal etc . ,  assim como 
as causadas pela alteração de microrganis
mos. tornam-se cada vez mais freqüentes de
vido ao desequilíbrio da flora microbiana in
testinal, provocado pela administração de an
tibióticos . Mais ainda, desde que os micror
ganismos por si se tornam resistentes a an
tibióticos, surgem doenças mais rebeldes e 
mais difíceis de serem debeladas . 

Foi relatado aqui o papel da flora m icro
biana normal nos intestinos e na saúde do 
hospedeiro . Muitos dos desempenhos com
plexos da flora, contudo . permanecem in
solúveis, requerendo portanto uma investiga
ção posterior . 

Em primeiro lugar, o mecanismo da forma
ção da flora microbiana intestinal deveria ser 
esclarecido . Seria necessário elucidar de 
que maneira é formada a flora e no que con�o mecanismo de manutenção da flora. 

Em segundo lugar, apesar de ter sido eluci
dada a ação dos microrganismos, como as 
?actérias do ácido lático, bifidus etc . ,  que 
mf!uem ,favoravelmente na saúde do hospe
deiro, ha que se notar que a flora microbia
na intestinal comporta uma variedade de mi
crorganismos patogênicos de efeitos nocivos. 
quando isoladamente . Estes não apresentam 
aparentemente influência perniciosa à saúde 
do hospedeiro, mas poderiam ser elucidados 
posteriormente . 

Em terceiro lugar, há o problema relacio
nado com a senil idade do ser humano, pro
vocada por putrefação ou mais especifica
mente devido à produção de indol escatol 
fenóis, amônias e outros, pelos mi�rorganis2 
mos da flora intestinal . Diz-se que a flora 
microbiana intestinal é afetada negativamen
te para promover os sintomas da senilidade, 
mesmo que a flora em si não provoque di
retamente nenhuma doença . 

Problemas desse tipo assim como inúme
ros outros não estão totalmente esclarecidos. 

A solução de tais problemas deveria ser 
obtida através de cooperações sistemáticas e 
discipl inadas, inclusive das ciências, como a 
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medicina, awonomia, a biologia, a química, 
a engenharia, porque uma abordagem con
venc.ional está fora do alcance da bacterio
logia isoladamente . 

Do original 
THE YAKULT 
Intestinal Flora 
of Micro-organisms 
and Health . 
YAKULT HONSHA CO., LTD. 
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EMBALAGEM E DISTRIBUiÇÃO 

DE ALIMENTOS líQUIDOS (,:,) 

Packaging and Distribuition of Fluid Foods 

i - . INTRODUÇ�O 

A produção de alimentos só se justifica na 
medida em que é possível fazer esse alimen
to chegar às mãos do consumidor em con
dições adequadas de qual idade, quantidade 
e preço . A obtenção de alimentos - como 
çe resto de qual.9uer bem de consumo, du
rável ou não - se processa, diríamos, em 
termos .de complexidade, tal qual uma pirâ
mide invertida . Isto é: a partir da produção 
abre-se um leque tanto maior quanto mais 
longo for o caminho a percorrer entre o pro
dutor e o consumidor.  Assim. na economia 
da subsistência daquele que produz para co
mer, o problema seria apenas o armazena
mento em condições de consumo para um 
número muito reduzido de artigos (cereais 
e carne, por exemplo), já que água, verdu
ras, frutas e leite se podem obter diariamen. 
te. Assim também ocorre com o pequeno co
mércio local onde produtor e consumidor 
ainda se podem contatar diretamente . Mas, 
neste caso, já entram três componentes no
vos que são o acondicionamento, o transpor
te e a concorrência . 

Entretanto, para o abastecimento impessoal 
e em grande escala de cidades inteiras, o 
leque se abre em armazenamento na fonte 
produtora, coleta e transporte, beneficia
mento, embalagem, acondicionamento, esto
cagem, transporte para o centro de consu
mo, distribuição no atacado e no varejo, ar
mazenamento e manuseio doméstico.  

É de se ver também que o abastecimento -
principalmente de artigos de primeira neces
sidade - há que ser feito não somente nos 
grandes centros desenvolvidos, mas em qual
quer lugar da Terra onde houver um consu 

ADEMERVAL GARCIA (**) 

midor - e não porque ele é um consumi
dor, mas porque ele é um ser humano, e, 
portanto, tem direito a todas as conquistas 
da human idade . 

O problema se agrava quando o bem a ser 
distribuído é um alimento . E mais ainda 
quando é perecível, volumoso e consumido 
em altas quantidades . Neste contexto não 
seremos temerários se afirmarmos que de 
todos os alimentos o leite é o que apresen
ta maior _ complexidade . Poderíamos dizer 
que, n.o caso do leite, o mais difícil não é 
produzir, o mais problemático, é justamente 
distribuir . 

Nosso ponto-de-vista é que, no caso dos 
alimentos líquidos (sucos, leite, refrigeran
tes, etc . )  - e mormente no caso do leite -
deve-se encarar a embalagem êomo o pon
to mais importante do complexo de distri
buição . 

E é sobre este assunto que tentaremos es
tabelecer alguns conceitos, expor aquilo que 
entendemos como uma filosofia aceitável e 
quais os resultados já obtid'os em vários 
países . 

" - A FUNÇÃO DA EMBALAGEM 

Assim que uma sociedade deixa a fase de 
auto-governo doméstico, o abastecimento de 
água e bebidas deverá ser organizado . A 
tendência da evolução social - trazida pela 
revolução industrial e que acabou gerando 
a sociedade de consumo - é separar as 
áreas de produção primária das áreas indus
triais, sendo que nestas últimas se concen
tram as operações de distribUição e consu., 
mo .  Em outras palavras, o conceito é que 

(*) Palestra proferida no I Congresso Brasileiro de Embalagem . São Paulo, março de 
1 977 . 

(**) Diretor de Marketing da Tetra Pak do Brasil . 
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o campo existe para manter as cidades abas
tecidas enquanto estas, consumindo, geram 
riquezas e produzem bens que também se 
aplicam no campo, que, porisso, pode produ. 
zir mais e melhor, para atender às novas E" 
crescentes concentrações urbanas . 

São Paulo é um exemplo flagrante disto . 
É uma das maiores cidades do mundo e -
como tal, em termos de alimentos básicos, 
só consome, não produz . Mas sua pujança 
e seu desenvolvimento precisam ser alimen
tados, não importa de onde venham os ali
mentos . Não importa de onde venham, mas 
importa e muito - quanto custam . E o seu 
preço terá que cobrir além dos custos do 
produtor, também os de distribuição, com
preendidos como tais a embalagem, o trans
porte e a comercial ização, deixando em cada 
fase uma fatia do lucro que permita a subsis
tência e estimule as partes envolvidas . 

E esta linha que vai da obtenção do ali
mento até o consumidor é a cada dia mais 
importante, desde que numa ponta - o meio 
rural - há cada vez menos gente, e na ou
tra - o meio urbano - há cada vez mais . 
Estima-se que 50% do preço que o con
sumidor paga por um produto se refere aos 
custos de distribuição . Além disso, as per
das de alimentos por inadequada embala
gem e manipulação chegam em alguns ca
sos - legumes e verduras - até a 30% . 
No leite não é nunca inferior a 3% , o que 
significa cerca de 45 mil litros por dia so
mente na Capital de São Paulo.. ou o sufi
ciente para abastecer uma cidade com 200 
mil habitantes . 

É fundamental que se compreenda que a 
embalagem deve proteger o seu conteúdo de 
tal maneira que ele possa chegar às mãos 
do consumidor no mesmo estado em que 
deixou o local de produção . 

Insistimos: a embalagem deve proteger o 
produto até o consumo e não somente até 
a venda, pois que esta é apenas uma fase 
do longo caminho entre quem produz e quem 
precisa do alimento . Uma pessoa não preci
sa comprar um bom alimento . Ela precisa 
consumir um bom alimento . 

Além disso deve a embalagem satisfazer 
a necessidade de informação do consumidor, 
indicando a forma de uso mais adequada e 
o processo de beneficiamento a que foi sub
metido o produto, os seus constituintes e 
seus aditivos, se tiver, além de conter, ng
turalmente, as inscrições exigidas por lei . 

1 11 RACIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

Por último, e não menos importante, a em
balagem deverá ser racional . Os custos de 
distribuição como dissemos, calcula-se cor
responder mais ou menos à metade do pre
ço que o consumidor paga . Enquanto a pro
dução dos artigos é racionalizada em alto 
grau e as unidades de produção se tornam 
cada vez maiores e mais sofisticadas, ve
rifica-se no setor de distribuição um incom
preensível atraso ::Jue por vezes quase absor
ve os resultados obtidos através da raciona
lização da produção . Do ponto-de-vista eco
nômico é pois igualmente importante racio
nalizar a distribuição a fim de que os produ
tos alcancem os consumidores e sejam ven· 
didos a preços acessíveis . No Brasil, com 
suas enormes distâncias e uma p opulação 
em sua maioria jovem, carente de alimenta
ção adequada, essa racionalização é de im
portância vital, mormente quando um esfor
ço nacional é feito para economia de petró
leo e seus derivados . Nas grandes cidades, 
como São Paulo, por exemplo, a distribui
ção aos varejistas terá que funcionar racio
nalmente para que se elimine ou pelo menos 
não se agrave o transtorno causado ao trá
fego pelos caminhões de entrega urbana . O 
mínimo que se pode fazer nesse sentido é 
usar-se embalagem sem retorno reduzindo
-se o tempo de parada do veículo .na entrega 
ou evitando-se uma segunda viagem para 
recolhimento do vasilhame . 

Tetra Pak é uma empresa especializada 
não na produção de embalagens, mas na 
criação de sistemas de distribuição de ali
mentos líquidos . Assim, interessa-nos todo 
o percurso que vai da fábrica até o consu
midor, abrangendo o transporte, a venda no 
varejo, a conservação doméstica e finalmen
te o uso do produto . 

IV - UM POUCO DA HISTóRIA 

As embalagens de se usar uma só vez, 
utilizadas para o leite, eram em princípio 
do mesmo tiDO das usadas para açúcar. fari
nha e produtos secos, porém submetidas a 
um banho de parafina para impermeabiliza-
ção . 

Elas apareceram no princípio dos anos 30 
nos Estados Unidos e até os anos 50 foram 
os únicos tipos existentes . 

Em 1 951 , numa pequena cidade do sul da 
Suécia chamada Lund, um rolo de papel se 
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transformava num tubo . O tubo enchia-se de leite e mandíbulas aquecidas, dispostas transversalmente. formavam uma cadeia. de tetraedros que depois se cortavam e separavam uns dos outros . O material util izado era pa
pei revestido de plástico, o que, além de ser 
Impermeável, permite a soldagem a quente p�ra fechamento . Nascia uma nova concep
çao em embalagem perdida e nascia tam
bém a Tetra Park. 

Todo o processo baseava-se num sistema 
em que as embalagens ficavam totalmente 
cheias, eliminando-se o ar . A eliminação do 
ar oferece duas vantagens principais: primei
ro, o exigênio é prejudicial à conservação do 
leite; segundo, enquanto o ar não custa nada 
embalar o ar custa caro . ' 

O sistema triangular adotado, graças tanto a sua forma quanto ao reduzido número 
de juntas, exigia menos material que qual
quer outra embalagem rija . 

V - DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O material de embalagem é constituído a 
partir do interior, por polietileno papel. tin
ta de impressão e polietileno, e � sua produ
ção se dá em três fases: 

Fase n.o 1 - Impressão 

O material básico é papel "Kraft" branque�do .ou semi-branqueado que geralmente se . Im��lme pelo método flexográfico, onde dOIs cil indros de aço rotativo funcionam tanto como recipiente, quanto como distribuidor uni�orme_ das tintas sobre os cilindros . A tinta e �nt?o conduzida para o cilindro no qual ?S c�lches de borracha estão fixados, e estes Imprimem sobre o papel . 

Fase n.o 2 - Revestimento 

Dá-se por meio de extrusão onde o mater!al básico, �olietileno, sob a forma de graos, se comprime por meio de uma rosca sem fim, através de um bocal aquecido formand� uma película que se aplica ao p�pel . A pel icula de plá��ico é resfriada depoIs, passando por um Cil indro de resfriamento . 
Fase n.o 3 - Corte 

• É 6 momento em que o papel já impresso e cortado em rolos menores de acordo com as especificações das máquinas onde vão ser 
consumidos . 

VI - PRODUTOS DE CURTA E LONGA 
DURAÇÃO 

Um ponto precisa ser bem destacado quan
do se trata de alimentos líquidos . Há os de 
curta e os de longa conservação . Na primei
ra categoria o melhor exemplo é o leite pas
teurizado, tipos "B" e "C", cuja vida útil ge
ralmente não excede 48 horas . Tem que ser 
distribuído aos mesmos pontos de venda to
dos os dias, e tôda a sua movimentação é 
feita sob frio, na usina, no transporte e no 
varejo .  

Na segunda categoria, para ficarmos no 
mesmo produto, há o leite Longa Vida e os 
leites aromatizados, cujo shelf-life é geral
mente superior a três meses . Sua distribui
ção não precisa ser diária, podendo ser se
manal ou mesmo mensal . Seu mercado é 
mais amplo, porque se conserva mais tem
po e portanto pode viajar, e em nenhuma fa
se de sua produção ou comercialização ne
cessita de frio, podendo ser manipulado e 
conservado à temperatura ambiente . 

São na realidade dois produtos distintos e 
exigem um enfoque diferente cada um . 
Falemos em primeiro lugar dos produtos pas
teurizados, ou de curta conservação . 

O sistema de envase de uma máquina Te
tra Pak Standard para produtos pasteuriza
dos é o seguinte: o rolo de papel (1 ) é co
locado num alojamento . Passa em seguida 
por um dispositivo de impressão (2), no qual 
se pode indicar a data de fabricação ou ou
tra informação qualquer . Na parte superior 
da máquina o papel passa por um defletor 
(3), formando-se um tubo com o auxílio de 
um elemento de junção longitudinal (8) . Dois 
anéis (7) mantêm o material no lugar en
quanto uma fita de plástico se cola, pelo 
lado de dentro para cobrir o bordo aberto 
do papel (9) . O leite desce através de um 
cano diretamente para o tubo (5), que pos
sui um controle automático de nível (4) . O 
nível de leite no tubo mantém-se constante 
(1 0 e a injeção se faz abaixo desse nível 
para evitar-se a formação de espuma (1 1 ) .  
O tubo é soldado depois por mandíbulas 
transversais suspensas em correntes (1 2), for
mando-se uma cadeia de tetraedros (1 3) que 
são cortados e acondicionados automatica
mente em cestos de transporte . 

O sistema permite variações no tamanho 
das embalagens, desde 1 5  cm3, para "coffee
-cream", até um litro, normalmente usado pa
ra o leite . Em relação ao envase, não se trata 
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apenas de uma máquina mas de um sistema, 
ende e trabalhe manual pede ser reduzidO' aO' 
abastecimentO' de papel na máquina e à su
pervisãO' de seter.  Os cestes vazies empi
lham-se autematicamente e sãO' transferides 
para a linha de envase . Depeis, já cheies, sãO' 
içades para as pistas de transperte e daí para 
as empilhadeiras . 

NO' mercadO' institucienal, cerne, per exemplO', na merenda escelar, estabeleci mentes de internaçãO' celetiva, indústrias, etc . ,  pede-se 
empregar caixas p lásticas, reternáveis, de me
ner custe final que a caixa de papelãO' "ene
-way" . 

VI I  - O TIJOLO QUE VEIO DO TRIÃNGULO 

Tetra Brik é um aperfeiçeamente da idéia 
básica . Também se parte de uma bebina de 
papel revestidO', que ferma um tubO' que se 
enche e 'fecha abaixe de nível de l íquidO' . Mas 
aO' invés de tetraedres ebtém-se envases re
tangulares. parecides cem um tijele, dende e 
neme "Brik" . A razãO' diste é que uma emba
laÇJem retangular inteiramente cheia pede em
pi lhar-se sem necessidade de utilizar uma se
bre-embalagem exterier. Viste nãO' existir ar 
na embalagem, e l íquidO' distribui uniferme
mente a ·pressãe vinda de cima, per tedas as 
faces da embalagem, e se pede utilizar ape
nas "shrink-film" eu carregar-se d iretamente 
em "rell-centainers" . NO' primeirO' case em
pilham-se es cenjuntes de 1 0  eu 1 2  unida
des em palets . NO' segundO' case e "roll-cen
tainer" é transpertade per empilhadeira, eu 
redande, para es caminhões, e daí para as 
lejas, ende redam até as câmaras frias e/eu 
diretamente para e freezer ende será expes
te . 

Evitam-se assim, na distribuiçãO', es traba
lhes de manipulaçãO' que custam muitO' carO', 
e exigem cuidadesa mãe-de-ebra, nem sem
pre dispenível . É bem lembrar que segundO' 
es dades da Asseciaçãe Brasileira de Super
mercades, 26% da margem bruta des super
mercades é aplicada nO' pagamentO' de mãe
-de-ebra . 

A máquina que preduz estas embalagens 
também se baseia numa bebina de papel re
vestidO' (1 ) .  Há uma fete-célula (2), que avi
sa quandO' a bebina está nO' fim . Em (3) e (4) 
e material de embalagem se estende e em 
(5), (6) e (7) é apl icada a fita de plástic!J 
que cebre e berde l ivre dO' papel . (8) é um 
rei e defleter sebre e qual e material passa, 
antes de em (9), (1 1 )  e (13) fermar um tubO' 
que se fecha em (1 2) . O leite entra per um 

desader (1 0) que desce até (1 6), ende O' tu
bO' se enche de leite . O enchimentO' dá-se 
abaixe de nível em (1 5), eliminande-se as
sim a fermaçãe de espuma . A impressãO' 
pessui registre de fete-célula (1 4) . A epe
raçãO' para fermar uma embalagem retangu
lar dá-se em (17) e à semelhança de Tetra 
Pak Standard é feita abaixe de nível de lí
quidO'. ebtende-se em (1 8) uma embalagem 
cempietamente cheia, a qual em (1 9) adquire 
a sua ferma final aO' debrarem-se as abas . 

V I I I  UM SISTEMA DE DISTRIBUiÇÃO 

A máquina Tetra Brik é a base de siste
mas de distribuiçãO' inteiramente mecaniza
des e integrades, pedendo che�ar até a O'pe
raçãO' na área de venda das leJas . 

O sistema de distribuiçãO' Tetra Brik -
Tetrainer - é uma interessante variante de 
centinentes de distribuiçãO' . É um reel-cen
tainer que se enche autematicamente e de
peis se pede relar tO'da a operaçãO' a!é e ex
pesiter da leja . Abrinde-se um des lades, te
mes 1 80 eu 360 Iitres de leite prentes para 
venda . Se a câmara fria fer preparada de 
mede que e container relante pessa entrar 
pela parte de trás de freezer, e balcãO' de 
leite nãO' precisará de pesseal antes que te
das as embalagens tenham sidO' vendidas, e 
ainda assim para reper rapidamente e cem 
um únicO' hemem 1 80, 360 eu mais Iitres de 
leite . Os centainers relantes pedem encai
xar-se uns nes eutres, do mesmO' medo que 
es carrinhes de supermercadO' . Cem este sis
tema peupam-se muites lÍemens/hera nO' tra
balhe de transpertar e exper na leja, aO' 
mesmO' tempO' em que o predute se apre
senta atraente para a venda . Ambos es cen
tainers rei antes &ãe módules das nermas in
ternacienais de palets de carregamentO' . 

Tetra Brik com embalagem exterier de plás
ticO' retrátil (shrink-film) pede variar de tal 
maneira que diferentes números de unidades 
se pedem acendicienar em cada pacete, de 
acerde cem es hábites de cempras lecais . 
As embalagens acendicienam-se com mais 
freqüência em grupes de 10 eu 12 unidades 
e fazem-se passar per túneis de plásticO' ade
rente. carregande-se em seguida es palets . 
A embalagem é um módulo de palet de car
ga internacienal e 1 2  embalagens fermam 
uma dimensãO' básica 200x400 . IstO' per sua 
vez pede dar cerne resultado um palet de 
400x400, contendo 1 20 pacotes, ou um palet 
cempleto de 800x1 200mm, que então centém 
720 pacotes empilhados em 5 camadas . 
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IX - LONGA VIDA: MAIS QUE UMA 
EVOLUÇÃO, UMA REVOLUÇÃO 

O leite cru possui uma carga micrebiana 
elevada e que se acentua com o tempo e 
cem o n ível da temperatura . Isto é, quanto 
mais tempO' decerrer entre a ordenha e o 
consumo. e quanto mais alta fer a tempe
ratura, maier e desenvelvimento das bacté
rias nele contidas . Em resguardo da saúde 
públ ica estabeleceu-se que o leite devia so
frer uma "l impeza" e temes aí  a pasteuriza
çãe . Mas a pasteurizaçãO' não aumenta a vi
da útil do leite mais que algumas heras . Se 
e problema da limpeza se resO'lveu, e preble
ma da durabilidade permanece u .  

Existem heje, porém, três diferentes tipes 
de tratamento térmico que podem ser apli
cades ao leite . 
1 .° - Pasteurização: 

Censiste em elevar a temperatura de leite 
entre 73 e 76°C, durante 1 5  a 20 segundos, 
resfriande-se a seguir a 4°C e aí sendo em
balado e distribuído .  Mantém praticamente 
intactas as características de leite, mas os 
microrganismes restantes veltam a prol ife
rar e per isto o seu shelf-life nãO' vai além de 
48 heras, sendO' que na distribuição e l imite 
de venda seja de um dia . 

2 .  ° - Esterilização: 

Não é um precesso nevo . Já era cenheci
de em 1 900 . Em 19 17  teve sua primeira pa
tente e em 1 924 esteve na expesição univer
sal da Inglaterra . Nunca conseguiu uma 
grande penetraçãO' no mercadO' nem obteve 
e apeio de grandes. indústrias face aes pre
blemas que apresenta . Censiste na, manuten
ção de leite, já embalado, per 1 0  a 20 .m�nu
tes à temperatura de 1 30°C . Para resistir a 
isto só há duas embalagens: o vicjro ou a 
lata. ambos de custo elevado . Seu teor ali
mentíciO' diminui muito, principalmente pela 
fusão das vitaminas . Tem gesto de carame
lo - ou de leite queimadO' - ao qual o con
sumider nãO' se adapteu . 

3 .  ° - Tecnologia UHT 

Entre um precesso que pretege o leite mas 
nãO' aumenta sua vida útil, e outrO' que e 
transferma praticamente numa censerva, des
cebriu-se um terceirO' que, mantendO' pratica
mente tedas as características de leite pas
teurizadO' aumenta sua vida útil de deis para 
90 eu até 1 80 dias, à temperatura ambiente . 

Deneminade Ultra High Temperature Pre
cess, eu precesse UHT, censiste em elevar a 
temperatura de leite a 1 40°C, mas per 2 a 4 
segundes apenas, embalande-e em seguida . 
IstO', perém, só fei pessível ebter após a exis
tência de uma máquina que usandO' material 
assépticO' pudesse fabricar a embalagem e 
desar e leite abselutamente sem ar.  Ist.o per
que e lenge tempO' de aquecimentO' nO' pre
cesse de esterilizaçãO' devia-se nãO' ao leite 
mas à embalagem e aO' ar que elas centi
nham . 

O sistema Tetra Pak Asseptic, de pel'lte-de
-vista da embalagem, é um aperfeiçeamente 
de princípiO' Standard e fei lançadO' dez anes 
depeis . 

Cerne e papel se reveste de plástico mui
tO' acima da temperatura de 1 00°C, e ime
diatamente se embebina e embala em filme 
encelhível, é evidente que a percentagem de 
bactérias, mesmO' nO' papel Standard, é mui
tO' pequena . O Instituto SuecO' de .Laticínies 
efetueu exaustives testes e cencluiu que a 
quantidade de bactérias na superfície de pa
pei revestidO' de plásticO' é baixa, havendO' ca
ses de ausência tetal de bactérias . Por issO' 
era evidente, legO' de iníciO', que este princí
piO'_ cem um sistema assépticO' ende as em
balàgens eram fermadas e se enchiam ime
diatamente oferecia um envase adequadO' . 
Ainda ass{m váries anes de pesquisas se 
passaram antes que a primeira máquina fes
se dada cerne prenta . Sua censtruçãe ba
seeu-se num princípiO' terme-qu ímice de es
terilizaçãO' de papel: e papel passava per um 
banho de água exiginada antes de temar a 
ferma de tubO' . NO' tubO', existia um radiader 
que transfermava a água exigenada em va
per dágua e exigênie . Ce� iss� fermava-s.e 
um fluxO' ascendente que Impedia as bacte
rias de penetrarem através da aber.tura su
perier de tubO' . Nesse precesse centmue fe�
mava-se per fim um espaçO' tetalmente esten
lizade, precisamente n� pente ende desem
becava e tubO' de enchimentO' . 

As máquinas de heje baseiam-se nO' mes
mO' princípiO' que fei intreduzide em 1 961 . O 
rele de papel revestidO' de plásticO' pas
sa primeirO' num datader e num celecader de 
fita ende e cante livre de papel é ceber
te . O papel passa num b a n h e de 
água exigenada e nO' rei e �efleter, . p.assa 
per um par de "lâminas de ar que ehmma� 
a maier parte da água exigenada . O lei
te flui diretamente nO' tubO' fermade pele 
papel centínue e fecha-se nO' . elemen
tO' de junçãO' lengitudinal . O aquecimentO' de 
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tubo faz evaporar os restos de água oxi
genada e forma-se um espaço seco e esterili
zado, onde se injeta o leite porque 
o bocal do tubo de enchimento desemboca 
abaixo do nível do leite . Continuamente, as 
embalagens se fecham, são cortadas e 
acondicionadas . Antes do início de opera
ção, todo o sistema é esterilizado por meio 
de ar quente e através de uma unidade de 
aquecimento . 

Temos agora um leite Longa Vida cujo gos
to é muito semelhante ao do leite fresco, sem 
a adição de qualquer produto estranho à sua 
composição original e com uma vida útil su
perior a três meses à temperatura ambiente . 

Neste caso o material mais usado é, a par
tir do interior: pol ietileno, polietileno, alumí
nio, pOlietileno, papel, tinta de impressão e 
polietileno ou parafina. 

A folha de alumínio serve para eliminar a 
permeabilidade do polietileno ao oxigênio e 
também como barreira contra a luz, evitando 
a oxidação da matéria graxa . 

Neste tipo de máquina e produto, que por 
sua natureza se destina a longas distâncias, 
desenvolveram-se caixas de papelão "one
-way" , cuja· diferença de preço é compensa
da pela dispensa de gastos de recolhimento 
e transporte . Há um sistema automático para 
enchimento, fechamento e manejo dessas 
caixas . 

Tetra Brik Asseptic funciona segundo o 
mesmo princípio da máquina anterior, bem 
como o mesmo si�tema de esterilização do 
material de embalagem, e adapta-se natural
mente a todos estes diferentes tipos de acon
dicionamento anteriormente descritos . 

O mais aplicado são "trays" ou bandejas 
de papelão revestidas com filme encolhível, 
ou "shrink-film", ambos sobre palets, ou ain
da "rol l-containers", tudo possível de ser 
transportado e exposto na área de venda com 
o mínimo de mão-de-obra . 

Este processo - leite Longa Vida - de 
ótima qualidade e embalagem "one-way" -
causou grande sensação ao ser apresentado 
pela primeira vez, em 1962. Data daí o iní
cio de uma profunda alteração dos sistemas 
convencionais de distribuição do leite, trans
formação esta que · sofreu - e vem sofren
do - enorme impulso com a crise de energia 
e conseqüente necessidade de economia de 
combustíveis (o leite Longa Vida dispensa re
frigeração tanto na estocagem qt,lanto na dis
tribuição) . Com o auxílio desta técnica, um 
grande número de indústrias começou a em
barcar leite da Inglaterra para o Extremo 

Oriente, da Austrália para os países e assim 
por diante . A Itália e a França são talvez o 
melhor exemplo de como esta técnica pode 
transformar a economia leiteira . No norte da 
Itália e no norte da França, existe um ex
cesso de leite que corresponde ao d,eficit do 
sul . O excesso era transformado em leite em 
pó que disputava, no comércio do Sul, com 
os demais produtores de leite em pó no Mer
cado Comum Europeu, portanto com rentabi
lidade baixa . Ali passou a ser possível pro
duzir e empacotar o leite nas proximidades 
das bacias leiteiras, e depois transportá-lo em 
trens ou caminhões comuns para distribui-los 
no Sul . 

No Brasil já se pode comprar no Rio leite 
da Bahia e em São Paulo, leite do Rio . 

Aqui se vê estrutura parecida, com os 
grandes centros de consumo - São Paulo e 
Rio, por exemplo - distantes das áreas de 
produção atuais, ou que poderiam vir a ser 
desenvolvidas, resolvidos os problemas de 
perecibilidade e elevados custos de trans
porte, armazenamento e distribuição . Lem
bremo-nos que leite se conta aos mi lhões de 
litros diários e que, pasteurizado, sua vida 
útil não é superior a 48 horas, sob refrige
ração . 

x - CONCLUSÃO 

Os sistemas Tetra Pak são encontrados ho
je em mais de 70 países e o material de em
balagem é próduzido em 30 diferentes loca
lidades, inclusive no Brasil, pela Cia . Fabri
cadora de Papel do Grupo Klabin e onde 
uma segunda ' fábrica da própria Tetra Pak 
está sendo implantada no município de Mon
te Mor, a 28 km de Campinas e pouco mais 
de 100 km distante de São Paul o .  

Um dos pontos importantes dessa filosofia 
é o serviço integrado . Isto significa assumir 
a responsabilidade tanto pelas máquinas 
quanto pelos materiais nelas empregados . 
Resulta numa descentralizada produção de 
papel e num completo serviço de assessoria 
técnica em cada área, visto que cada em
presa de laticínios ou de outros alimentos 
l íquidos, processando matérias-primas fres
cas, volumosas e perecíveis, tem uma orga
nização que normalmente trabalhe 365 dias 
por ano . Uma completa assistência no pla
nejamento de fábricas e mesmo de 
mercados, constante pesquisa e ",,,<,nunl\li_ 
mento de novos produtos e um serviço 
nacional de comunicação também fazem 
te da filosofia Tetra Pak. 
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Achamos também que a indústria de em
balagem tem uma elevada função social a 
exercer .  Por isto Tetra Pak participa e cola
bora com organizações ecológicas e de pro
teção ao consumidor, e participa ativamen
te da criação e desenvolvimento de novos 
produtos melhores ou mais baratos do que 
os existentes . Um exemplo disto é aquilo 
que se convencionou chamar de Projeto Mon
te Mor, onde o ITAL e a Tetra Pak vem en
volvendo tempo, gente e recursos no desen
volvimento do leite de soja para a merenda 
escolar . 

Ao falar-se de desenvolvimento do país, 
se discute freqüentemente como se constrói 
a produção e se mostram os números de 
como as indústrias têm aumentado . Esquece
-se por vezes o fato, como já atrás frisamos, 
de que, por assim dizer, 50% do preço que 

o consumidor paga por um produto, se re
fere aos custos de distribuição . 

Não é fácil aceitar que a racional ização da 
distribuição é tão importante como a pró
pria produção . Isto é especialmente de gran
de importância num país de tamanho e ex
tensão e de expansão tão acentuada como 
o Brasil . Cada nova fábrica implica num nú
mero cada vez maior de produtos a manipu
lar e distribuir . Isto significa, que não se 
racionalizando a distribuição é impossível se 
obter o máximo de resultados . 

Nos caminhos muitas vezes longos e cheios 
de riscos que os produtos tem que percor
rer entre o local de produção e o consumi
dor final, nada se pode perder ou encarecer, 
desnecessariaménte . E nenhum país do mun
do de hoje é suficientemente rico para se 
dar ao luxo de desperdiçar alimentos . 

É a nossa mensagem . 

MODÊLO 
IS 2 -2000 l/H 

Enche e fecha 2.000 embalagens por hora 
com alta precisão de enchimento, 

tendo capacidade para 1/2 l itro e 1 l itro. 

Assistência técnica permanente. 

�p a c do t3f'(uül 
máqulna.r automátlca.r de embalagem Itda 
AV. OCTALLES MARCONDES FERREIRA, 338 

FONE: 246-2044 
JURUBATUBA - SANTO AMARO · SÃO PAULO 
END. TELEGRÁFICO " PLASTICFOI L"  
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MeSrI1O�ndo18DOOOIDdeleite per hom, 
dia enoite,5eIn parar"aMRPX214 iamais preciSará ser. aberta para I��peza. 

A Alfa Lavai vive bem de perto Intermitentes de Impurezas meses · sim. e IS�O mesmo, ca
.
da 

os problemas da Indústria de durante o seu funCionamento. a 3 meses · mas so para Inspeçao. 
Laticínios. MRPX opera as 24 horas do '!.ia. . Que V. mesmo faz. Aí fecha e 

Sabe do tempo que representa sem qU:da de rendimento. Nao e começa tudc; d� novo. porque. 
uma interrupção na produ�ão de necessano abrl·la para limpeza, aqUi entre nos. e rotina. 
uma desnatadeira-padromzadora o que eVita grandes desgastes Quando V. abre uma MRPX 
e principalmente, do desgaste que do rotor. . • depOiS de mUitas e m�ltas horas 
isso ocasiona na máquina. Qpera para desnate de leite a!e de trabalho. tudo continua do 

Por isso. resolveu lançar uma a 25.000 I./hor�. Pà;a clanflcaçao mesmo Jeito que começou, um 
separadora centrífuga de alta ou padromzaçao ate 50:000 produto Alfa LavaI. 
produção que elimine todos esses I./hora, com todas as faixas lf!V' 
problemi�has que. com o tempo. intermediárias que .permitem a � ALFA .. LAVAL 
se tomam graves e até sua grande versatilidade. 
dispendiosos. . Instalada convenientemente 

A MRPX de auto-limpeza e uma num sistema CIP (cleamng In 
das concepções mais modemas place). pode ser utilizada e;m 
dentro do setor laticinista. diferentes processo�, e o UnlCO 

Desnatadeira e Padronizadora CUidado que V. precisa tomar com 
(le auto-limpeza, com descargas ela é dar uma paradinha cada 3 

, Av. das Nações Unidas, 
14261 - Te! . :  247·0341 
Santo Amaro - SP 
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PRODUTOS 
MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 

Divisão Klenzade 

Nova linha especial izada na limpeza e sanitização 
de laticínios. 
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Para uso em pasteurizadores, tanques de estocagem, 
garrafas e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

Rua Fig ueira de Melo, 237·A - Tel. 254·4036 - Rio - GB 

Rua Morais e Castro, 778 - São Mateus - Tel. 21 1 -341 7 - J uiz de Fora - MG 

C O A L H O  F R I S I A 
KINGMA & elA. l TDA. 

54 ANOS DE TRADiÇÃO - QUALIDADE - APERFEiÇOAMENTO 

HÁ 54 ANOS FOI IMPLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUEIRA, SANTOS 
DUMONT, A 1 .a FÁBRICA DE COALHO (RENINA PURA) DO BRASIL  E DA 
AMÉRICA DO SUL . 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM líQUIDO E EM pó, NÃO É MAIS UMA 
EXPERIÊNCIA E SIM UMA REALIDADE . 

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

COALHO FRISIA É ENCONTRADO A VENDA EM TODO PAís. 

COALHO FRISIA É o COALHO DE TODO DIA . 

KINGMA & CIA . LTDA - CAIXA POSTAL, 26 - SANTOS DUMONT - MG 
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Esse é o mbiador APV 
que aquece, resfria, 
@a e ·  · a e recupera calor. 
Ao mesmo tempo. 

Essa é a principal vantagem do Cambiador de 

Calor a Placas APV, modelo flaraflow, Tipo HX. 
Mas, se você tem que fazer esses serviços 

separadamente, também pode contar com o 

Cambiador APV. 
De larga aplicação na indústria de latidnios, sucos 

e produtos ali mentidos. o Cambiador APV é 
inteiramente revestido de aço inoxidável, com 

acabamento sanitário. 

Forte por fora e efidente por dentro, 

o Cambiador APV 
faz o trabalho de quatro pelo preço de um. 

APV DO BRASIL S/A 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Rua da Consolação, 65/9. o andar 
Tels.: 35-9107 e 33-5020 

bioBRÃS 
B I OQU(M I CA DO B RASI L S.A. 
Escritório: Rua Leopoldina. 260. 
Fone: {031 1 223 3644. 30.000. Belo Horizonte. MG. 
Divisão de Matérias Primas: 
Av. Paulista. 688. 9� andar. 
Fone: {01 1 1 289 0189. 01 .310. São Paulo. SP. 

A B iobrás apresenta quatro alternativas 
para quem gosta de ter opção na hora de 
fabricar queijos de qualidade: Lab pó Lab 
l íguido, Labinho e Econolab. Coalho� de 
ongem animal, produzidos sob rigoroso 
co�t.:ol: de qualidade, obedecendo às 
eXlgenclas do mercado nacional e . 
internacional. Todos os coa lhos Biobrás 
apresentam 

'
pureza bacteriológica e poder 

coagulante Inconfund íveis. E ainda 
�ompleta isenção de sabor residual. Tudo 
ISSO permite a fabricação de queijos com 
qual idades que atendem aos mais 
exig�ntes paladares. Lab pó, Lab l íquido, 
Labmho e Econolab são os mais 
econômicos coalhos até hoje apresentadõs 
no mercado nacional. Todas essas 
características contribuiram com uma 
significativa parcela para u ma tota l 
reversão no mercado brasileiro de coa lhos 
onde, de importadores, passamos a-conta; 
com produtos quantitativa e 
qual itativamente capazes de suprir as 
nec:ssidades de outros mercados. Use 
voce tamb�m os c<?alhos Biobrás. Depois �eles,

.
fabncar queiJos de má qual idade 

e ato Imperdoável. 
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i�Queiiomat, 
presença marcante 
nos laticínios 
do Brasil ! 

Construída em aço inoxidáve l com polimento i nterno l iso (sanitário) 
e e xterno escamado, o qU0 contribui ainda para melhor estética 
de sua fábrica. 
O p rocesso de corte e agitação cientificamente p roj etado, p ermite 
uma perfeita homogeneidade da massa e nenhum custo de mão,..de-obra. 
n esta fase de fabricação, estando ainda l iv re dos erros comuns à 
operação manual , com regulagem de velocidade para cada tipo 'de queijo. 
Tem sido i númeras as tentativas de similaridade, contudo, 
nenhuma consegue ating ir  o alto índice de p rodutividade e perfeição 
de funcionamento da QU EIJOMAT, em qualquer dos seus tamanhos. 

, FABRICA' IC,POSTAL 1250 o FONE *(0412) 62,3344 8OOOO-CURtnBA-PARANÁ ' 
. ' ' IBElO HOIllZOHr(-MG_'ONE 1031 1 22' -'60' FILIAIS RIO DE JANEIRO - AJ oFONE ( 021 'lOS-IJIO sAo PAULO - 5 P _FONE ( on )61-4551 

PORTO AlEGRE - as .FONE (05121 22-0'08 
, TELEX, (041)5386 BHEI BR 

I .  

arvoredoleite.orgdigitalizado por




