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Queijomat,. 
presença marcante 
nos laticínios 
do Brasil! 

Construída em aço inoxidável com polimento interno liso (sanitário) 
e externo escamado, o quo..: contribui ainda para melhor estética 
de sua fábrica. 
O processo de corte e agitação cientif icamente projetadQ, permite 
uma perfeita homogeneidade da massa e nenhum custo de mão-de-obra. 
nesta fase de fabricação, estando ainda livre dos erros comuns à 
operação manual, com regulagem de velocidade para cada tipo de queijo. 
Tem sido inúmeras as tentativas de similaridade, contudo, 

. 

nenhuma consegue atingir o alto índice de produtividade e perfeição 
de funcionamento da QUEIJOMAT, em qualquer dos seus tamanhos. 
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Biobrás. 
Uma indústria a serviço da melhor 
qualidade do produto nacional .. 
A Biobrás·Bioquímica do 
Brasil S.A., empresa de capital 
e tecnologia estritamente 
nacional, vem desenvolvendo 
um trabalho de cunho 
altamente científico na 
produção de coa lhos para as 
indústrias de laticínios da 
país. Entre Os produtos dessa 
linha, podemos citar: Lab PÓ, 
Lab Líquido, Labinho e 
Econolab. Coalhos de origem 
animal, com características 
insuperáveis na coagulação do 
leite. Além desses produtos, a 
Biobrás produz também 
insumos básicos para a 
indústria farmacêutica, que 

vêm contribuindo para que 
esse setor dependa cada vez 
menos de fontes externas. 
Todos os produtos Biobrás são' 
fabricados depois de um . 
amplo programa de estudo e 
pesquisas que permite obter 
um padrão ótimo de qualidade 
e preço inferior aos similares 
estrangeiros. 

bioBRÃS 
BIOQUIMICA DO BRASIL S.A. 
Escritórios: 
Rua Leopoldina, 260. Tel: 223 3644. 
CP 2339. Cepo 30.000. Belo Horizonte. 

Av. Paulista, 688. 9'? andar. Conj. 93. 
Tel::289 0189. Cepo 01.310. São Paulo. 
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VARIAÇÕES NA QUALIDADE DO LEITE CRU 
FASE ESTÁBULO-INDÚSTRIA LEITEIRA 

Variations in the Quality of Raw MilK. 
Farm-Dairy Industry Phase 

Colaboradores: Haydee Molina 
Márcia Rojas 
Mariella Horzella 

Introdução 

Segundo '0 regulamentação 'chilena vigen
te, define-se leite ·como "o .produto íntegro 'e 
fresco da ordenha completa de uma ou vá
rias vacas sadias, bem al imentadas e em 
repouso, isento de colostro e que mantenha 
os capactepes físicos, químicos e bacterio
lógicos que se ·estabelecem ·no ,Regulamento 
Sanitário dos Alimentos (8). 

. Investigações sobre ,composição e qualida
de higiênica do ,leite, rea·lizadas no Centro 
lecnológico do >Leite, em Valdívia (4, 5, 7, 
9, 12, 16, 18, 19, 20) demonstraram que a 
qualidade d o  leite reoebido nas usinas de 
laticínios :elo país é muito Inferior à qualida
de do leite õbtido nas salas de  ordenha, o 
que significa a,lteroções na matéria�prima 
não só pela cont·amniação mas também por 
fraude e isto determina Ó. não cumprimento 
da regulamentação vigente já mencionada. 

,Com matéria,prima de qualidade duvidoso 
não se pode elaborar prodütos de boa qua
lidade, o queoausa d ificuld6des 'em d iferen
tes níveis do ,processamen�o industrial, ·ter
minando .por ú ltimo com urrl produto de qua
lidade medianamente regul :ar , que só permite 
um curto período de anma1zenamento, ·exces
siva deterioração ·em seú .transporte e 'pou
ca durabilidade a nível de ·consumidor. 

O ob jetivo do presente trabalho sobre 
qua lidade de ,leite cru ·na ,fase ,Estábulo�ln
dústria é anal isar e quantificar os varia
ções que 'se :produzem no · Ieite, nas di·stintas 
etapas pelas quais atravessa desde o mo
mento ·da ordenha oté sua recepção na in
·dústria leiteiro. 

Material e Método 

Amostragem. Foram tomadas amostras de 
leite -cru a nível d e  ·estábulo de 10 produto-

Manuel Pinto Covarrubias (*) 
Javier Haverbeck (*) 

res da Zona Sul' (Temuco) e 10 produtores 
da Zona Norte (Santiago), amostras o n ível 
de latões d e leite e na  recepção da Usina, 
dos mesmos 10 .produtores mencionados. 

O .procedimento de ·amostragem em cado 
etapa -rea·lizou-se da seguinte forma, 

- Etapa 1 .  Animal: Foram ·tomadas amos
tras ·de 30% das vacas -em ordenha em 
.frascos ·est·eri·lizados ,de 'aproximadamente 
500 .cc '0 1 ;0.00 -cc, 'O que constituiu uma 
amostro definitiva ou composto. Os ani
mais ,foram ,escolhidos 00 ocaso. 

- Etapa 1 a. Higiene dos latões: IForam obti
das 'amostras de 30% dos ,latões 'Vazios 
paro, em seguda, mist·urá�la·s e conseguir 
uma amostra definitiva. Estes latões foram 
devidamente identificados, mas ,não entra
ram na amostragem das etapas 3 e 4. 

- Etapa 2. Transferência do leite aos latões: 
Foram tomadas 3 amostras ·no caso d o  
ordenha mecânica, ·aos .0-15 e 30 minutos, 
diretamente do flux:o contínuo da <tubula
ção, antes do ·Ieite entrar em ·contato com 
o latão. Tomou-se a temperatura <:lo 'amos
tra d efinitivo. 
No caso de ordenho manual, foram toma
das 3 'amostras ,com um <tirador de amos
tras de aço inoxidável, d os baldes oheios 
no momento em que eram despejados no 
latão. Tomou-se a temperatura da amos
tra definitiva. 

- Etapa 3. MOmento de coleta do leite. 
Tomou-se uma amostro com tirado r de 'aço 
inoxidável, d e  'cada .la'tão (exceto aqueles 
da 'Etapa 1 ),após dez ag itacões ·com agi
tador de disco, no m omento do coleta, pa
r'a obter uma amostra definitivo. Tomou-se 
a 'temperatura do leite em um ,latão qual-

(*) Professor do Centro Tecnológico do Leite. Universidade Austral do Chile. Valdívia 
- Chile. 
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quer -e se anotou o tempo decorrido entre 
a finalização da ordenha e o coleto. 

- ,Etapa 4. Recepcão do leite na Usina: To
mou-se uma amostra -de -cada latão (exce
to os "'amostrados" em lo) da mesma for
ma que na iEtapa 3, para obter uma 'amos
tra definitiva. '�egistrou-se o temperatura 
,do 'leite em -um - latão qualquer e o tempo 

transcorrido entre -a -coleta no estábulo e 
a recepção na -indústria. 

As ,análises foram rea,lizadas segundo as 
seguintes �écnicas recomendadas por orga
nismos oficiais: 8ritish Standard Institution, 
Ingla·terraj Intemational Dairy Federation 
WI'l-ID F), BruX!elasj Association of Official 
Agricultural Chemists, A.O.A, C., Washington 
D.C ."U.S .A . iAmerican ,public HealthAsso
ciation (.A.P.H.·A. )  U.S.A. 

Análises . e -Discussão dos Resultados 

Á�pectos físico-químicos. !Analisaram-se as 
variações dos parâmetros -relacionados -com 
temperatura, 'acidez titulável, pH, depressão 
do  ponto de congelamento (ponto crioscó
pico) presença de neutralizantes (bicarbona
to, água oxigenada , formol), 'sangue-pus, 
matéria gorda, em amostras d e  leite cru to
mada-s nas seguintes -etapas: nível de glân
dula mamária, -saída do equipamento de or
denha, amostra de ,Iei�e do latão 'antes da 
coleta pelo caminhão da usina, amostras na 
pla-taforma de recepção da -usina ,e amos
tras do leite de conjunto de produtores toma
das antes e depois da pasteurização no dia 
da -amostr-agem. 

Foram analisados a seguir os aspectos fí
sico-químicos: 

Temperatura do leite cru. Fase estábulo
-usina. A tempetura do leite em 'estábulo 
com sistema d e  ordenha mecânico e tomada 
no momento de saída da ordenhadeira, va
riou ,en-tre 16° C 'e 34°C com a média de 26°C. 
A temperatura do  leite antes -de entrar na 
ordenhadeira ·mecânica variou entre 35°C 
e 36,5° ·C {Ver gráfico 7.1.). 

No 'caso dos estábulos com tanques de 
resfriamento, 'a temperatura alcançou os ní
veis mais baixos e convenientes, mantendo
-se em alguns ·casos 4,5°C -com :a média de 

7,8°C até sua ·coleta pelo caminhão-tanque 

da usina, isto é, entre 12 a 1'5 horas, -após (I 
ordenha. (Ver o Quadro 7.1.) 

.o ",pa.drão" britânico 8 .S. 3976, {6) es
pecifica {jue os tanques -de resfriam�mto a 
nível d e  -estábulo devem estar eqUipados 
pará manfer o leite -a temperatura igual ou 
inferior a 4,4° C (50° F) de onde se deduz a 
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conveniência d e  melhorar ·a capacidade de 
resfriamento dos tanques -a nível de estábulo. 

Quando o leite de estábulos com ordenho 
manual ou mecânica foi mantido nos ,latões 
pelo tempo antes assinalado (12-15 hor-as) 
à espera do caminhão, os valores de tem
peratura encontrados flutuaram entre 13°( 
e 260,C com a média de 19°C, temperatura 
que praticamente se manteve nos latões até 
sua recepção na usina, 14 .a 24°C e ·com 
a mesma média de 19°C. Em uma investi
gação anterior (21), foram analisadas 1..666 
amostr·as de -leite de produtores da Zona Sul 
para o período .janeiro-abril de 1976. A tem
peratura ,encontr.ada para o 'leite o nível ·de 
recepção na usina variou entre 9,s°C e 
30,6° C, com a média de 21°C, o que demons
tro que as variações na temperatura do ,leite 
cru na present.e investigação, não obstante 
ser -uma ,amostragem de 20 produtores .entre 
a Zona Sul e Central, está dentro dos níveis 
mais -freqüentes. 

O caminhão-tanque -entregou ,leite com 
uma temper,atura média mais r-azoável 14°( , 
variando de 10°C (118°C. Tem sido recomen

dado pelo U.S. Departament of Health, Edu
cation and Welfare, Washington (17) man
ter a temperatum .do -I,eite o níveis iguais 
ou inferiores a 1.00 C (500 F) .até que seja pas
teurizado, isto é, durante o transporte -na fa-
se -estábulo-usina. t fácil deduzir que a tem
peratura do leit,e mantida nas distintas eta
pas durante seu transporte até o usina de 
beneficiamento é extremamente alta, prova
cando com isto uma reducão na sua quali
dade, mani.festada como eíevada acidez, pH 
ácido, contagens ·elevadas (será analisado 
no item Aspectos Microbiológicos) e como 
conseqüência, grandes perdas econômicos. 
Segundo comunicação do Subsistema de 
Abast-ecimento de Leite, foram inutilizodos � 
a .nível de recepção na usina 5.403.992 ,litros 
de .Ieite por acidez -elevada, entre outras 
causas, no período dezembro de 1975 a no
vembro de 1976. Também foi informado por 
esta mesma fonte que 55% dos produtores 
de 'I eite não têm -sistema de resfriamento no 
fazendo . 

normal para o leite cru, isto é,' entre 6,65 e 
6,87 (20) . 

A deterioração da {jual-idade do leite 
cru -se manifesta claro mente a nível de la
tão, durante o período .de espera ,para sua 
coleta. O longo período de -espera do ca
minhão, 12 a 1' 5 horas, à temperatura am
biente, 10°C ·a 25°C , de ·Ieite r·esfriado .a ní
vel de estábulo e -em latões de ·nível higiê
nico -deficiente (4), é a causa fundamental 

, da m�qualidade do leite, alcançando 'níveis 
de -aCidez de -até 41 graus e pH 5,8 na :pre
sente pesquisa, (ver o gráfico 7.4) po
terior ' (21), analisando 1.666 amost·ras, já 
mencionadas, encontraram-se va-Iores que 
flutuaram entre 7,5 ·e 50 graus ·de acidez, 
com 15,6% -das amostras analisadas fora dos 
valores normais }6 a 21° de -acidez, segun
do o Regulamento Sanitário dos A·limentos 
ohileno. 

Ao observar os gráficos
' 
7.2  e 7.3 pode-se 

apreciar faixas de acidez e pH menores em 
amostr,as de leite 'a ·nível de recepção em 
usinas. A r-azão é simples, os ·Iatões com 
leite extremamente ácido não foram coleta
dos pelo caminhão, inclusive em alguns 'ca
sos o leite ·estava coagulado nos .Iatões a 
nível de estábulo. A nível de recepção existe 
uma seleção definiti'la de leites baseada ge
ralmente na prova de álcool e acidez titulá
vel. .o leite que foi recebido ·de diferentes 
produtores foi miisturado e .pasteurizado, 
obtendo-se níveis de acidez e pH dentro das 
faixas normais. 'Recordemos a alta porcenta
gem de leites impugnados por 'acidez e ou
tras causas a nível de recepção nas usinas. 

Ponto de congelamento do leite -
ponto crioscópico 

Até o presente, o .ponto crioscópico do 
leite é o  valor mais confiável para detectar 
sua adulteração por aguagem (15, 3, 1.0, 14) . 
O ponto crioscópico base ,para o Chile é 
�0,540,C (8) . -Isto ,significa que ",alores 
superiores - mais próximos do 'ponto de 
congelamento da água, OOC - indicam adi
ção de água - ao -leite. IPor outro lado, uma 

Acidez e pH do leite cru. Os níveis de aci- diminuição do seu ponto de ·congelamento 
dez ·e pH ,do .Ieite a nível da sala de orde-até níveis inferiores a -0,57 indica fr.aude 
nha ,se mantêm, em geral, dentro das faixas por 'adicão de neutrali:wntes iônicos � bicar-
aceit-as pelo Regulamento Sanitário dos Ali- bona'tos' ou outros -, o u  acidificação da 
mentos -( 8), isto é, entre 16 e 21 graus de amostra; neste último -caso a laclose se 
acidez (ml de NaOH N/W por 100 mil de tra.nsforma em ácido ·Iático, por ação bac-
leite). Foram encontrados alguns casos anor- terIana, aument-ando ,a concentração molal 
mais de <Jcidez em que -apareceram valores de solutos no leite, e ·isto -faz diminuir seu 
da ordem de 13 graus de acidez {ver gráfico ponto ,de congelamento -·afastando-o do zero 
7.2 . ) .  da água -.  A faixa mencionada mais ·acima 

Os valores de pH encontrados {ver gráfica1, .'. ...,{),54°.( a -,0,570,C é o valor of.icial aceito 
7.3.)  variaram dentro de uma faixa também 1. pelo !Regulamento Sanitário dos Alimen-

: tos (8). 

Ao considerar os valores e�perimentais do 
ponto de congelamento encontrados na pre
sente pesquisa, {ver o gráfico 7.4) po
de-se o bservar que o leite a nível da glân
dula mamária é normal -com valores entre 
...,{),553° 'C e ..,0,560° C. 'Valores similares foram 
encontrados em ·pesquisas anteriores so
bre o ponto -crioscópico do :Ieite em amostras 
a ·nível de sa,las de ordenha na Zona ·Sul e 
dur-ante um ano de análises deste parâme
tro (20). 16mbor.a -coubesse esperar um <JU
mento na depressão do ponto crioscópico -
a ·afastamento do ponto zero da  água, por 
desenvolvimento de acidez no 'leite dur.ante 
12-15 horas de .espera do ,caminhão coletor 
de latões - Zona Sul - o observado indico 
que uma aproximação do ponto zero da 
água ,diminui a depressão do ponto de 'con
gelamento - ·0 qu� signi-fica adição .de água 
às amosfr-as de leite nos latões ant,es de se
rem recolhidos, nota-se, inclusive, -uma ·ten
dência si!l1ilar a ,nível de t'anque de estqpul? 
(ver gráfiCO 7.4) . .o desenvolvimento de,acl
dez -continua aumentando e a nível de re
cepção se observa uma franca diminuição 
do ponto -crioscópico - a.fast-amento do zero 
da água - -chegando, inclusive, ·a va-Iores 'ex
tremos '( -,0,600°C) . Na Zona Central foi ob
servada uma grande variação enfre a etapa 
de coleta de latões e ·recepção do 'leite ·na 
usina, -variação {jue indica definitivamente 
adulteração por ·aguagem. Variações simi
lares foram encontradas ·em -um estudo so
bre o ponto crioscópico do leite recebido em 
usinas de laticínios da Zona Sul (19). 

Presença de neutralizantes. Bicarbonatos, 
hidróxido -de sódio, água oxigenada, formol. 
Os r-esultados ·das análises qua-litativas para 
os neutralizantes químicos mencionados fo
ram negativos. 

Presença de sangue e pus. A análise indi
cou um resultado negativo na maioria ·dos 
casos e uma .Ieve presença de grau A e B. 

Aspectos microbiológicos. Para avaliar as 
variações na qualidade higiênica do ,leite 
cru, foram realizadas as seguintes anáHses: 

- Determinacão de Staphylococcus (Coa
gulase ,pos'itiva). 

- Contagem de badérias termodúricas. 
- Contagem de bactérias co\.iformes com 

determinação de Escherichia co li. 
-Contagem total de bactérias. 
- Teste do Azul Meti-Ieno. 

As ·amostras foram tomadas a nível da 
glândula mamária, saída da máquina de 
ordenhar - ou balde da ordenha manual -, 
leite .do latão ,poucos minutos (lnte� de suo 
colela :pelo ca.minhão no -estábulo - 12 a 15 
horas no estábulo, e recepção na indústria. arvoredoleite.orgdigitalizado por
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A nível do glândula mamária, destaca-se A quantidade de germes totais viáveis ml 
o ,elevada contagem de Staphylococcus (Co- encontrados a nível de glândula mamária 
gulase positiva), Staphylococcus aureus, - variou entre 10.0.00 e 60.000 col/ml, refletin-
1.800 ,a 2.500 ,col.lml, o Jue significa um qua- do daromente seu baixo nível sanitário no 
dro mastítico muito de iciente no ,gado lei- momento da ordenha. Nas etapas ,seguintes, 
-feiro. 'Resultados 'similares foram 'encontra- isto é, transferência para os ,latões, ,coleta 
dos numa investigação ,anterior, sobre o teor dos mesmos :pelo caminhão (depois de 12 
microbiano 'em 'leite -cru recebido nas indús- a 15 horas) ,e transporte oté à indústria ,Iei-
trias ,leiteiras da província de ,Yaldívia (2). teira, produz-se um crescimento 'constante e 
6m algumas ,amostras ,observou-se um ,cons- em mui,tos casos logarítmico, alcançando ní-
tante cresi::imento destes microrganismos no veis de até 50 milhões/ml, com tempos de 
leite durante o período de 12 o 15 ,horas, reducão do Azul de Meti,leno ,inferiores :a 
em temperaturas :entre 13 e 26° ' C, que trans-meia' ,hora. 
correu desde a ordenha até ,a recepção na !Dos resultados 'anteriormente 'expostos de-indústria ,leiteira, desaparecendo totalmente duz-se que a situação da qualidade higiê-depois da ,pasteurização (ver gráfico 7.5 e 
7.6). . nica do ,leite é ,crítica, 'reflet,ida pela impug-

IA flo�a ,t·ermodúrica aparece a nível de nação de aproximadamente 1% do ,leite cru 
estábulo ,com a média considerável - 1.200 a nível de recepção na 'indústr,ia. Os fato-
colf,ml, iniciando um ,cresi::imento constante res que ,influem diretamente nest,a excessiva 

deterioração da qualidade são os seguintes: até ,chegar à indústria com ,contagens da 
ordem de 1Q4. - Manejo higiênico inadequado das vacas ,C omo são bactérias que sobrevivem fai::il-na ordenha. mente à temperatura ,de pasteurização, ,criam 
sérios ,problemas ,na contagem tofal do pro-
duto acabado 'e um período de armazena-Há falta de continuidade nas medidas hi-

giênicas aplicadas. Num ,estudo de 27 salas mento muito 'curto para o 'leite pasteuriza-
do. ,As principais fontes de contaminação de ordenha, (11) com desenho tipo espinha 
termodúrica a nível de ,estábulo são consti- de peixe ,e equipamentos de aço inoxidável, 
tuídos pelos utensílios - 'latões, ba,ldes, fil- observou-se que 96% das salas fazem antes 
Iros - e 'equipamentos de ordenha mal hi- a lavagem ,do úbere, contudo, 48% não rea-
gienizados. lizam a secagem, procedendo à ordenha di-

reta mente. o.bservou-se também que a prova 'C ontagem de ,coliformes com determina-de mastite, C. M. T ., foi realizada em 85% ção de E. coli. ,Este tipo de ,contagens em dos casos, mas só 52% procederam à desin-leite ;fem como objetivo principal avaliar a 
higiene aplicada na etapa de obtençãO, ma- fecção das tetas durante a ordenha. Outro 

fato grave foi que 33% dos casos tinham nejo e transporte da matéria-prima. Em rela- problemas de enfermidades nos úberes de ção à determinação de E. coli, dado que seu seus ,animais, contudo, 'não se separa'Vam "habitat"é o �rato intestinal de animais de 
sangue quente, sua ,presença no leite cru in- tais 'animais durante ,a ordenha, daí 'a pre-

sença de Staphylococcus ,� Coagulase positiva), dica 'confaminação com matéria ,fecal. ,Este em algumas omostras de 'le ite, 'encontrou-se fato adquire ,especial 'importância quando inclusive, em 7;4% dos casos um desconhei::i-se considera que por esta via podem ,chegar 
ao ,consumidor microrganismos ,patogênicos. mento total da situação a respeito deste pro-

blema. Dos oresul�ados obtidos na presente inves-
- O manejo higiênico do equipamento tigação resumidos nos gráficos 7.5 a 7.8, 

é fáoil deduzir que ,a contaminação do leite apresenta deficiências que se .traduzem por 
um mau estado bacteriológico 'e de conser-com o grupo ,coliforme ,começa com os ,Ia-

tões mal higienizados {4) ,e aonde o ,leite vação do mesmo. 'Isto 'Se deve principalmen-
deve permanecer - por períodos de até te à aplicação de métodos incompletos <:!e 
15 horas :em 1emperaturas acima de 25°C, higiene: não há higienização inicial, os pro-
em muitos casos. 'Isto promove desenvolvi- dutos utilizados na Hmpe�a e higienização 
mento bacteriano 'contínuo na fase estábulo- dos equipamentos são, muitas vezes, inade-
-indústria ,leiteira e que só se detém com a quados ,e as temperaturas não são as re-
pasteurização do ,leite. comendadas pelos fabricantes de 1ais unida-

Contagem total. .1: um índice que reflete, des de ordenha mecânica. 
no 'caso da presente investigação, o grau de - A qualidade baoteriológica das águas, 
cont,aminação baderiana em leite cru ,e per-usadas no estábulo 'nem sempre é boa, ,sen-
mite dimensionar as deteriorações produzi- do causa direta de 'coliformes, em muitos 
das nele, entre a obtenção a nível ,de estábu- casos. A dureza da água é 'outro fator que 
lo e 'a 'recepção na usina. se costuma esquecer, causando precipitações 
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COLETA: 
Leite em latões Zona Sul 
Leite em tanques Zona Sul 
Leite em latões Zona Central 

ETAPAS: 
1 Sala de Ordenha 
3 Coleta de latões 
4 Recepção de latões 
6 Pós pasteurização 

GRÁFICO: 7.1 VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO LEITE. ETAPA ESTÁBULO/USINA. 
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COLETA: 

ETAPAS: 

Leite em latões Zona Sul 
Leite em tanques Zona Sul 
Leite em latões Zona Norte 

1 Sala de Ordenha 
3 Coleta de latões 

·4 Recepção de latões 
6 Póspasteurização 

GRÁFICO: 7 . 2  VARIAÇÃO DA ACIDEZ DO LEITE. ETAPAS ESTÁBULO/FÁBRICA . 
ZONAS CENTRAL E SUL. 
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COLETA: 
Leite em latões Zona Sul 
Leite em tanques Zona Sul 
Leite em latões Zona Central 

ETAPAS: 
1 Sala de Ordenha 
3 Coleta de latões 
4 Recepção de latões 
6 Póspasteurização 

GRÁFICO: 7 . 3  VARIAÇÃO DO pH DO LEITE. ETAPA ESTÁBULO/USINA. ZONAS 
CENTRAL E SUL 
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COLETA: ETAPAS: 
Contagem total 

- - - Coliformes 
Termodúricos 

1 Animal (GI. mamária) 
2 Enchimento de latões 
3 Co leta no estábulo 

- - - Estafi lococos (coagulase +) 4 Recepção na usina 
5 Leite cru de mistura 
6 Leite pasteurizado 
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ESTÁBULOS COM ORDENHA MECÂNICA. ZONA CENTRAL. 
GRÁFICO: 7.6 CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO LEITE CRU. ETAPA 

ESTÁBULO/FÁBRICA. ESTÁBULOS COM ORDENHA MANUAL. 
ZONA CENTRAL. 
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GRÁFICO: 7 . 7  CONTROLE MICROBIOLóGICO DO LEITE CRU. ETAPA ESTÁBULO/USINA. 
ESTÁBULOS SEM REFRIGERAÇÃO. ZONA SUL. 

GRÁFICO: 7 . 8  CONTROLE MICROBIOLóGICO DO LEITE CRU. ETAPA ESTÁBULO/USINA. 
ESTÁBULOS COM REFRIGERAÇÃO. ZONA SUL. 
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com detergentes alcalinos -sem seqües1rantes 
(poli,fosfa.fos ou equiv.alentes). 

O ,estado higiênico do 'equipamento é 
em geral deficiente, o que significa um risco 
constante tanto para ·a conservação do ,leite 
obtido como para o estado sanitário dos 
animais em ·ordenha. 

- Est·ado higiênico dos ,latões. A ,colet'a e 
transporte de ,leite no Chile se realiza quase 
exclusivamente por meio de latões ,de di
versas c(lpacidades e construídos com male
riais adequados aos propósitos destes enva
ses. rA pas'sagem obrigatória ,do leite pelo 
latão, ·em seu trajeto 'entre a ordenha e 'a 
recepção na indústria, outorga a ·estes uten
sílios 'um elevado grau de importância do 
pont.o-de-vista higiênico. Num estudo pros
pechvo realizado na Zona Sul. do país -
Cautin, Valdívia, Osorno e Llanquihue - so
bre as condições higiênicas de ;Iatões (4), fo
ram ,tomadas 221 amostras de .enxaguagem 
de ,latões ;Iavados em oito usinas ,das quatro 
províncias ,já mencionadas. Verificou-se que 
só 27,1% dos ,envases alcançar(lm uma qua
lificação de estado 'higiênico ,sa'tisfatório, 
apresentando uma ,contagem inferior a 50.000 
colônias por ,latão; 14% apresentaram um 
estado higiênico 'regular, e 58,8% de condi
ções higiênicas ,insatis·fatórias com contagens 
superiores 'a 250.000 colônias 'por latão, níveis 
baseados no padrão britânico - Ministério 
da Agricultur(l 'e ,Pesca, N.o C. 168 T IITPY. 
Londres: H.M.S . O .  (1944). 

Indicam-se, ·a seguir, -algumas alternativas 
possíveis de 'avaliar tendências, para dar 
solução aos problemas (lntes mencionados 'e 
que são (I causa da deterioração da quali
dade do leite ,cru na fase 'estábulo-indústria 
leiteira. São as seguintes: 

- ·Capacitação do pessoal a nível ode es
tábulo. 

- Uso de ,tanques resfriadores a nível de 
estábulo. 

- Controle 'e manejo eficientes do equipa
mento ode ·ordenha e ,latões. 

- Uso de caminhões-tanques isotérmicos e 
-refrigerados para transporte a 'longas 
distâncias. 

- Maior freqüência de controle sanitário. 
- 'Pagamento do leite ,por qualidade. 

Na medida em que a  instrucõo do pessoal, 
o ·uso do frio ,e o ,incentivo éconômico par
ticipem de forma crescente na obtenção e 
transporte do ,leite, sua qualidade higiênica 
e de composição irá (llcançando níveis que 
lhe darão um valor econômico realmente 
importante, diminuindo os 'custos de <trans
porte e processamento, maior rendimento da 
matéria-prima, ·como também, uma melhor 
qualidade dos produtos Ilácteos. 
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SUMMARY 

.lihe raw milk rece]ved ·in the Dairy ,Indus
ines has ·Iower quality than .the ones obtai
ned in the Milking 'Parlour. lhe poor hygie
nic. conditions in obtaining raw milk ·at the 
dalry .farms, the ·uncertain deaning of milk cansr the ·Iong ,time between the milking pro
cess and the milk reception in the Industryr 
a�d the 'need of cooliryg in the dairy form 
pilot plant phaser contnbute 10 this damage. 

,In ·the present paperr the variations of tem
pera'lure, acidity, pHr freezing point, the :pre
sence of neulralizers, blood and matter in 
samples ofraw milk are analyzed. These sam
pies ore taken in lhe Milking Parlour as well 
as from the milk cans just before their collec
tionr and in the Dairy Industry. 

The cou.nt of staphylococci (coagulase+), 
thermoduncs, coliforms, Escherichia colir ·to
tal count and the Methylene Blue reduction 
test are olso analyzed in the same samples 
above mentioned 

(Tradução de Hobbes Albuquerque. Revisão de Itamar Carvalho.) 
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ÁGUA OXIGENADA NA CONSERVAÇÃO DO LEITE 
The use of Hydrogen Peroxide as a Milk Preservative 

1 - INTRODUÇÃO 
Algumas característícas peculiares do 

leite dão-lhe destaque entre as matérias
-primas da indústria alimentar: 

- deve ser manipulado todos os dias 
porque tem fluxo de prOdução pere
ne, com pequenas variações estacio
nais; 

ii - produção possível e realizada em to
das as latitudes, e muito disseminada 
nas regiões produtoras; 

iii _. líquido, muito rico em fatores de 
crescimento para microrganismos; 

iv - temperatura de produção definida e 
alta, independentemente da tempera
tura ambiente; 

v - perecibilidade ímpar. Em decorrência 
de tudo isso, sua vida útil, como pro
duto normal, inalterado, é extrema
mente curta. De poucas horas na con
dição ambiente dos trópicos. 

As características do leite normal são 
facilmente alteradas por agentes do meio 
que lhe é próprio. Sua principal alteração 
é a acidificação, mas outras ocorrem em 
função da flora que tenha acesso a ele. E 
que varia em cada caso. 

Embora outros agentes que não os mi
crorganismos possam estragar os alimen
tos, o princípio de ação .dos processos pre
servativos é fundamentalmente a destruição 
ou a inibição destes agentes biológicos. 

2 - PRESERVATIVOS EM LATICíNIOS 
Tratamento preservativo é qualquer tra

tamento que evita que o produto se estra
gue por um período maior que aquele que 
seria possível sem o referido tratamento. 

A principal arma da tecnologia para pre
servação das características das matérias
-primas alimentícias é a aplicação do frio. 
No caso dos produtos de origem animal e 
do leite, particularmente, esta é uma tec
nologia de larga aplicação e de ótimos fru
tos. Onde seu emprego é viável, tem-se tor
nado prática corrente o uso de refrigera
ção no estábulo, sendo o leite refrigerado 
imediatamente após a ordenha, e armaze
nado em tanques isotérmicos na própria fa-

n Engenheiro Agrônomo. 

Deusdedit Miranda Santos: (*) 

zenda, onde se mantém refrigerado. Assim 
sua vida útil é aumentada o bastante para 
que sua coleta no estábulo possa ser feita 
em dias alternados, sem prejuízo da quali
dade. 

Usos de refrigeração no estábulo, no 
transporte, na usina, na distribuição e na 
casa do consumidor já são rotineiros nos 
centros mais desenvolvidos. Nestas condi
ções o leite pode chegar a ser consumido 
até uma �emana depois da ordenha, tão bem 
quanto o leite fresco. 

Nos países em desenvolvimento, cuja in
dústria em geral, e a laticinista em parti
cular, está, com grande esforço, tentando 
evoluir, esta prática tem sido difícil de se 
estabelecer, por razões diversas: unidades 
produtoras muito pequenas � distantes umas 
das outras, falta de especialização dos pro
dutores, dificuldades de acesso ao estábu
lo para coleta do leite, falta de eletricidade, 
dificuldades para adquirir unidades de pro
c!ução de frio, falta de capital, etc. 

Além da aplicação do frio, outros méto
dos têm sido usados na preservação de ali
mentos. com maior ou menor intensidade 
em cada campo: enlatamento, desidratação, 
vácuo, tratamentos térmicos diversos, uso 
de preservativos químicos. 

Em laticínios a pasteurização (tratamento 
térmico) é prática corrente. Foi introduzida 
pela indústria com objetivos de aumentar a 
conservação, mas hoje se destina a tornar 
o leite saudável, sem perigos para a saú
de do consumidor, além de servir, ainda, ao 
objetivo inicialmente visado. 

A esterilização térmica do leite também 
tem certa importância: cada dia maior com 
os processos modernos de superaqueci
mento em tempo curto e embalagem ássép
tica. 

O uso de aditivos químicos em alimentos 
é prática muito antiga. Em laticínios nasceu 
com a própria indústria: o coalho preserva 
o leite na forma de queijo, o sal é usado 
como preservativo na manteiga e nos quei
jos, corantes, açúcares e outros saborizan
tes, sorbatos, emulsificantes, estabilizado
res, cloreto de cálcio, neutralizadores para 
creme e para o próprio leite, etc. são uni
versalmente usados para diversos produtos. 
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3 - ÁGUA OXIGENADA, CONSERVADOR E 
AUXILIAR DOS TRATAMENTOS 
TÉRMICOS 

Muitos estudiosos têm-se preocupado 
com a conservação do leite com o uso de 
preservativos químicos, principalmente nas 
condições adversas dos países tropicais on
de seu consumo é baixo e são maiores as 
dificuldades para controlar suas alterações . 
Considerada a dificuldade de uso do frio 
nestas regiões, a atenção tem-se voltado 
para o uso de conservadores químicos. 

Os conservadores usados em alimentos 
devem ser efetivos em baixas concentrações, 
inócuos para o homem ou facilmente de
gradáveis depois do efeito desejado sobre 
o alimento. Entre os estudos . de conser
vadores aplicáveis ao leite, destacamos o 
trab6.lho de Collins e colaboradores (3,4), 
que estudaram numerosos produtos e con
clu íram que o único preservativo com boas 
perspectivas para uso do leite "in natura" 
é a água oxigenada. Aliás este produto tem 
recebido a atenção de numerosos estudio
sos entre os quais podemos destacar Kosi
kowski (7,10) ,  Luck (11 , 12) ,  Morris (12), Sie
genthaler (17) e Toma (18).  

A FAO (5) promoveu em 1957, uma reu
nião de peritos para debater o assunto e 
Luck (10) publicou uma revisão da literatu
ra sobre ele, principalmente das pUblica
ções do pós-guerra. 

Muitos aspectos da questão foram abor
dados nestes estudos, chegando-se à con
clusão de que a vantagens que seu empre
go acarretaria em certas circunstâncias so
brepujam indubitavelmente as desvantagens. 

Podemos resumir assim as principais con
clusões : 

- Preservativos podem ser usados para 
evitar grandes perdas de leite, que 
ocorrem em regiões famintas. H202 é 
um bom preservativo; não é tóxico e 
é de fácil remoção. Pode servir co
mó estímulo ao desenvolvimento da 
produção de leite em áreas remotas 
e ajudar em emergências nas fábri
cas (1 2,19). 

i i  - Pode ser recomendado para usinas pe
quenas, onde a pasteurização é im
praticável (12). 

i i i  - A desvantagem mais séria do uso de 
H202 é seu efeito pSicológico: abuso 
de seu emprego e diminuição dos es
forços para melhorar as condições da 
produção. Mas, devem ser colocados 
em plano superior o potencial nutriti
vo do leite preservado e os benefícios 

que ele oferece ao suprimento de ali
mentos. Na produção do leite os ru
minantes usam alimentos pobres, não 
utilizáveis pelo homem, e se deve 
evitar por todos os meios que este 
precioso alimento se perca (19) .  

iv - O emprego de H202 pode ser reco
mendado quando não há outro meio 
de se evitar que o leite se perca 
(12, 19). 

v - O processo se equipara vantajosamen
te à refrigeração e à pasteurização do 
leite para certos tipos de queijo. As 
qualidades nutritivas do leite não são 
afetadas mais do que nos processos 
usuais (12,14).  

vi - Para queijo Suíço e para leite este
rilizado é útil o tratamento com H202 
- catalase e aquecimento menor que 
o normal (12).  

Algumas indústrias americanas usam H202 
como auxiliar da pasteurização, na produ
ção de queijos, a fim de reduzi r a tempera
tura de aquecimento do leite, que prejudi
ca algumas características da massa dos 
queijos (11 ,1 2,14,15). E seu emprego neste 
campo da indústria recebeu grande atenção. 
Siegenthaler (17) estudou detidamente o as
sunto, tendo apontado os seguintes resulta
dos para tratamento com 0,06% de H202 a 
52-53°C, por 30 minutos: 

- Streptococcus resistem melhor que 
Lactobacil/us. Coliformes e Propioni
bacterium são completamente destruí
dos e Micrococcus o são extensiva
mente. Esporos sobrevivem, mas a 
flora geral é reduzida de cerca de 
99% . 

ii - A coagulação do leite demora aproxi
madamente 20% mais, a sinérese da 
coalhada é reduzida ligei ramente e a 
acidificação retardada. O queijo tem 
mais água e a massa mais macia 
quando curado. Mas, suas caracterís
ticas gerais são muito semelhantes às 
do queijo normal. Uso de H202 deve 
ser feito o mais cedo possível. Talvez 
no ponto de coleta do leite. 

Na indústria de queijos tem-se admitido co
mo bom o tratamento do leite com 0,02-0,06% 
de H202 e aquecimento (49-550C por 30 se
gundos a 30 minutos) mais brando que a 
pasteurização ·comum. Depois se aplica ca
talase em quantidade suficiente para des
trui r o peróxido residual e o leite é proces� 
sado normalmente. Neste caso recomenda-o 
-se aumentar as quantidades usuais de coa� 
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lho (uns 20% mais) e de fermento lático (o 
dobro) e sempre usar o cloreto de' cálcio. 

4 - PARTE EXPERIMENTAL 
4 . 1  - INTRODUÇÃO 

Vários autores têm-se referido ao trata
mento do leite com H202 como prática reco
mendável em condições como aquelas en
frentadas pela indústria brasileira em mui
tos casos. 

Com vistas a obter i nformações com ex
perimentos próprios, planejamos estudar al
guns aspectos do uso de água oxigenada, 
em nossos laboratórios, no Instituto de Tec
nologia de Alimentos, em Campinas, SP. 

Objetivamos obter dados sobre a conser
vação do leite em condições de temperatu
ra semelhantes às temperaturas do ambien
te, na maior parte do ano, na maior parte 
do Brasil. E aqui apresentamos alguns dos 
resultados obtidos por nós. 

4 . 2  - Material e métodos 
4 . 2 . 1  Foi usado leite tipo B recémpasteu

rizado e homogeneizado (contagem 
de 20 a 30 mil bactérias por milili
tro). Este leite foi i noculado com 
cultura de Streptococcus lactis de 
forma a obter 107 bactérias por mi
litro, a seguir tratado com água oxi
genada (previamente padronizada 
com KMn04 e dilu'da em água des
tilada) de forma a ter concentrações 
de 000, 50, 1 00, 200, 300, 400 e 500 
ppm de H202 no leite, que foi in
cubado a 20 e a 30°C para verificar 
sua alteração sob efeito da cultura 
e do tratamento com peróxido. 

4 . 2 . 2  A cultura usada era constituída de 
Streptococcus lactis isolado de leite 
azedo em nossos laboratórios em 
agar padrão. Ela foi repicada diaria
mente com 1 ,5% de inóculo em lei
te desnatado' em pó reconstituído 
para 11 % de sólidos e esterilizado 
a 1 1 00C por 20 minutos. 

Repicada desta forma e incubada a 20oC, 
esta cultura coagulou o leite com 17-1 9 ho
ras de incubação. Ao coagular o leite, ela 
foi contada em meio de agar-tomate-bromo
cresol púrpura, sendo constatada uma po
pulação de 2-5 . 109 (média de 4.109) bacté
rias por mili litro, e apresentava boa ativida
de: Suficiente para coagular leite, i nocula
do da mesma forma e incubado a 30oC, em 
7-8 horas. 

O uso de agar-tomate-bromocresol púr
pura foi antes comparado com agar padrão, 

achando-se valores equivalentes. Oferece a 
vantagem de melhor crescimento das colô
nias, e colônias mais características. 
4 . 2 . 3  O leite assim tratado foi examinado 

na hora de incubação e depois de 
12, 24, 48 e 72 horas, para determi
nação de acidez e de H202 residual. 

A acidez foi determinada por titulação, 
com NaOH N/9 (soda Dornic) e o H202 resi
dual pelo método espectrofotométrico de 
Ferrier et  alii (6) e Amin & Olson (2), usan
do-se um espectrofotômetro Bausch & Lomb 
Spectronic 20. 

4 . 3  - RESULTADOS 
4 . 3 . 1  - Controle da deterioração do leite. 

O tratamento-testemunha com apenas 1 2  
horas d e  incubação apresentou acidificação 
nos dois níveis de temperatura usados; a 
300C a acidez foi suficiente para coagular o 
leite. 

Observou-se haver bom efeito do H202 na 
preservação do leite, conforme os quadros 
4 . 1  e 4 . 2: 50 ppm de H202 conservaram o 
leite com sua acidez original por 12 horas 
em ambas as temperaturas; 100 ppm pro
piciaram conservação por 48 e 24 horas res
pectivamente a 20 e a 30°C, obtendo-se con
servação da acidez original por 72 horas 
com o tratamento com 2110 ppm a 20°C ou 
300 ppm a 30oC. 

4 . 3 . 2  - Destruição de H202 no leite. 

Também a destruição de H202 mostrou
-se mais rápida a 30 do que a 20oC. Como 
seria de esperar e como já fora notado an
teriormente (1) .  

Foi verificado haver nítido paralelo en
tre a redução do H202 residual a níveis des
preziveis e o aumento da acidez titulável ,  
nas condições do  experimento. Outra obser
vação interessante foi a grande redução do 
H202 logo no início, já que no tempo zero to
dos os tratamentos mostraram grande redu
ção do H202 em relação à quantidade in
troduzida no leite. 

4 . 3 . 3  - Espectrofotometria de H202. 
A determinação quantitativa de H202 no 

leite pelo método empregado ofereceu difi
culdades quando a acidez do leite era ele
vada. Mesmo em condições normais ocor
reu algumas vezes de o filtrado mostrar-se 
turvo, aumentando os valores das leituras 
de absorção no espectrofotômetro. E não foi 
possível determinar as causas exatas de tal 
ocorrência. 
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QUAORO 4 . 1 

Alterações em leite "tratado com H202 e incubado 72 h a 20°C 

72 h H202 O h 1 2  h 24 h 48 h 
usadol------I ----::----I ----::----.I ------ ------1 
ppm H202 1  Acidez H202 I Acidez H202 \  Acidez H202 \ 

ppm °01 ppm °01 ppm °01 ppm 

000 1 .3 1 2.5 -- --- ----1--- 28,5 - 71,0 

Acidez 
°01 

36.0 1 0.6 14.0 5.2 1 3.5 - 67.0 - -- -- - I--::-:-:-I��II___:_�I-..:-I---I---=:.:-I---I---i 
1 2.5 50 

100 80,4 1 3.0 28,4 1 2.5 1 6.5 1 2.0 - 1 1 .5 - 51.0 -- --- ---II---I----I-__ �·l--�I---I-.:....:.:.::.. I·---
_2_00 _ __ 1_60_.8

-1 __ 1_2._5_1 __ 8_5._2 1 2.0 52.6 1 1 .0 24,7 1 2.0 1 7,5 12.0 
300 234.4 1 2,0 154.9 1 3.0 108.4 1 1 .5 91 ,4 1 3.5 87,8 1 1 .0 

_4_00 _ _  
....,
31

:-
3_,8_1 __ 1_1 ._5_1 __ 2_31..;.,4-1.-1_2.:....,5-1_-1 8_8..:..,4-1 

1 2,0 
1
_1_7....:0,_5,1 __ 1_3.:,.,0_ 172,2 1 1 ,0 

� -�- i·--':"-I-
500 357,0 1 2,0 321,7 1 1 ,5 285,0 1 2,0 283,6 1 3,0 258,2 ----;1,õ 

(1 ) A . a.cl?ez esta exp�essa em °0 (graus Oornic) que é notação corrente nos meios 
latlcl�lstas do BrasIl.. 1 °0 = 0,01% de ácido lático no leite. As titulações neste 
experimento !oram feitas ?om uns 50-80 ml de água, o que explica os valores anormalmente baixos que registramos aqui. 

QUADRO 4 . 2  

Alterações em leite tratado com H202 e incubado 48 h a 30°C 

H202 O h 1 2  h 24 h 48 h 72 h 
usado 
ppm H202 IAcidez H202 IAcidez H202 I Acidez H202 IAcidez H202 I Acidez 

ppm °01 ppm °01 ppm °01 ppm °01 ppm °01 

000 1 ,7 13,5 - 68,0 - - - - - --- - -
50 38,5 1 2,0 3,0 12,0 - 68,0 - - - -- -

100 82,9 13,0 17,5 1 3,0 5,4 1 3,0 - - - -
200 172,7 I - -

13,0 51,8 1 2,5 31 ,1 14,5 - 39,52 - -- -
300 252,2 12,5 1 23,5 13,0 93,9 1 3,0 - 1 2,5 - 13,5 - -
400 360,0 1 3,5 21 8,9 14,0 1 98,7 1 3,0 - 1 1 ,5 - 13,5 -
500 421 ,7 13,0 285 1 3,0 286,4 1 3,5 - 1 3,0 - 13,5 

(1) A . a.cl.dez esta exp!'essa em °0 (graus Oornic) que é notação corrente nos meios latl�lnlstas do Brasl.1. 1 °0 = 0,01 % de ácido lático no leite. As titulações neste ex
perimento fo�am feitas c0!TI uns 50-80 ml de água, o que explica Os valores anor-
malmente baixos que registramos aqui. " 

(2) Este' valor é média de duas prcvas. Os resultados individuais são muito díspa
res: 23°0 e 56°0, mas ambos indicando leite já ácido. 
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5 - CONCLUSÃO 
O leite é um alimento excelente que por 

natureza não apresenta descarte, podendO 
ser integralmente aproveitado pelo homem . 
Suas características o tornam muito perecí
vel. A dificuldade de uso de refrigeração 
para conservá-lo acarreta grandes perdas, 
principalmente nas regiões tropicais, o que 
acontece no Brasil em quase todas as ba
cias leiteiras. 

Uma informação recente (8) da região 
de Teófilo Ottoni, MG, i ndica que 12% do 
leite chegado a uma usina foi considerado 
ácido. E muito leite não pode sequer sair 
da fazenda porque normalmente não chega
ria à plataforma da usina em condições nor
mais. A mesma fonte indica desnatamento, 
nas fazendas da referida bacia, de uma 
quantidade adicional de 32% em relação 
ao leite recebido. Isto, apesar de ocorrer 
falta de leite em algumas cidades e de o 
consumo ser muito baixo, assim como é su
balimentada a maior parte da população 
brasileira. 

Muitos estudiosos têm admitido que se 
introduza o emprego de água oxigenada co
mo conservador do leite em regiões como 
as nossas, em que a melhor técnica, a re
frigeração, é inviável. 

A contra-indicação mais séria ao empre
go deste processo é a amea,ça que se pode 
fazer com ele à cuidadosa produção de lei
te, abrindo oportunidade ao descaso e ao 
abuso. O que julgamos se possa evitar com 
um bom controle. Não vemos porque ser ta
xativamente contra sua introdução em qual· 
quer circunstância. Julgamos seja recomen
dável liberá-lo em alguns casos e que o as
sunto merece cuidadosa consideração e que 
seja estudado em condições de campo. 
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!v3 máquinas BRASKOP, 
envasam qualquer 
produto líquido, 
pastoso ou 
granulado. 

Iogurte, Cremes, 
Doces, Manteiga, 
Sorvetes, Geléias, 
Água, Sucos, 
Temperos, etc . . .  

Podendo ser 
em capacidades de: 
1 0  g (mini-porção) a 
500 g .  

Qualquer que 
seja o seu produto, 
consulte-nos, 
solicitando 
nossos catálogos. 

Revista do ILCT JANEIRO-FEVEREIRO DE 1 978 Pág. 19.  

Nota prévia : 

CARACTERIZAÇÃO DO LEITE DE UM REBANHO 
MESTiÇO HOLANDÊS/ZEBU 1 

Caracterrzation of the Milk of Holstein/Zebu 
Herd: Short Comunication. 

SINOPSE. - Os teores m édios de g ordura, 
prot'eína ·e ,Iadose do ,leite ,proveniente d e  
20 'Vacas m estiços Holandês/Zebu foram de
t,enminados nos meses de marco-abril. Os re
sultados d e  130 'amostros compostas forne
cer'am os seguintes valores : gorduro 4,40± 
O,13%i ,proteína 3,1 1 ±O,2'1% 'e ,Iadose 4,95 
±iD,08%. O presente �raba,lho ,apr.esenta da
dos preliminar.es ,sobre 'a composição quími
ca ,do ,leite ,de vacas mesticas Holandês/Ze
bu, ,parte d e  um >trabalho de coracter-i�ação 
a ,longo prazo. 

Introdução 

A 'composição do 'leite é influenciada por 
muitos ,fatores, �omo a raça, o estágio de 
lactação, a estação d o  a no, o idade e o 
alimentação entre ·outros. Uma discussão so
bre ,estes fotores foi realizada recentemente 
por Carvolho 2. Devido à sua importância 
econômica, a gordura do 'l eite e os fatores 
que ·influenciam sua produção têm sido mui
to ,estudados. Outros componentes, como a 
proteína e 'Iadose, só 'recentemente têm re
cebido maior atenção. 

,Como parte ,inicia,1 de ·um 'estudo sobre a 
composição d o  ,leite de um ,rebanho mestiço 
Holandês/Zebu, 'se apresentam, 'neste tra
balho, os primeiros resultados ,sobre a 'com
posição em ,gordura , proteína e ,Iactose. 

Material e Métoc!o 

IDo rebanho do CNP-Gado d e  leite 
(EM8JRAtPA) tforom 'escolhidas ao acaso, 20 
vacas mestiças Holandês/Zebu. Os graus ,de 
sangue destas 'Vacas são: 3/4 Holandês: 1 /4 
Zebu o(1 5 IVa casl i l/2:l/2 (1 vacoli 5/8:1/8 (1 
vaca) ,e duas vacas C.'R. Todos estes a ni
mais 'se encontravam em perfeito estado de 
saúde 'e sob alimentação idêntica. O :Ieite 
destes animais foi estudado por ,seis sema
nas, durante os meses de março-abril de 
1977. 

Alan F. Wolfschoon Pombo 2 
Itamar C. de Carvalho 3 

As amostras do ·Ieite para as análises fo
mm obtidas das 'ordenhas da manhã e da 
tarde, sendo refrigeradas imedio·ta m ente 
(8°C). For.am coletadas às segundas '9 quar
tas-feiras e 'transportadas {±30 km) ,no dia 
seguint·e à ,coleta, par·a o >Laboratório de 
Pesquisas ,Físico-Químicas d o  DTNIl"CT 
( EPAMIG). A temper.atur,a após o transporte 
nunca ultrapassou a 10°.(. 

Para fazer os determinações de gorduro, 
proteína e ,Iactose, prepararam�se amostros 
compostas, mistur,ando-se 'quantidades pro
porcionais aos f·endimentos da manhã e da 
tardei por ,exemplo : a 'laca 124 produziu 
6,8 .  kg de letie 'na or.denha do manhã e 2,3 
kg de ,leite ,na ordenha da tardei então mis
tur,aram-se 68 ml do ,leite da manhã ,com 23 
ml do ,leite da tarde 

Os métodos analíticos de deter.minação 
dos componentes foram:  g ordura, ut·i 1izondo 
um Milko �ester MK UI (Thomasow e Mrowetz 
{4) )i  ;proteína, pelo método de ,Formal 
(Wolfschoon e Vargas (5 ) e ladose, pelo 
método 'Vol umétrico ,lane.,Eynon (A.O.A.C 
-31 . .062 .(3) ). Todas as ,determinações fo
ram 'rea lizadas em duplicata. 

Resultados e Discussão 

Os ,resultados das análises de 130 amos
tras ·individuais foram os seguintes : gordu
ra = 4,40 ± O,13%; proteína = 3,1 1  ± 0,21% 
e ·Iactose = 4,95 ± 0,08%. 

tArmstrong 1 revisou o l iteratura sobl'e a 
composição do 'leite da roça Holandesa 
(Holsteinli >no período de 1 926 a 1 957, onde 
se induíam os estudos baseados em a mos
tras de animais individuais (AlAI) 'e 7 'estudos 
baseados 'em amostras do rebanho (AiR) ,num 
período mínimo de 'um ono, encontrou as 
seguintes médias {em .porcentagem) : 

gor.dura : 3,49 (422 MI) e 3,50 (3;725 AR) 
proteína : 3,10 '(l45 A!AiI) 'e 3,08 (337 AR) 
loctose :  4,92 (43 tArAI) e .4,62 (337 AR). 

1. TraJ:>alho ,conjunto EPAMIGf,EMBRAlPA. ,Entregue .para publicacão : 17/06/77. 
2 .  ,Químico, M . .sc., P,esquisC!dor do DT:AlllCT '- EPAMIG. ' . ' ' . . 

. 
3. IEng.o-Agr.o, MSc., PesqUisador do GNP - Gado de leite - EMBRA:PA. Setor de 

Tecnologia d6 l:eite: . . . 
arvoredoleite.orgdigitalizado por
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Comparando os resultados apresentados 
por Ar.mstrong com aqueles obtidos .po r  .nós, 
nota-se que a g o rdur<l opresenta uma dife
rença de + 0,91%; <I proteína de +0,01% e 
a ,Iactose +O,03Q/o, ·com respeito às amostras 
de animais individuais. ·P<lr.a as amostras do 
rebanho, estas di·ferenças são : +O,900f0 g or-

e 
: !5 L_---...:..----+--o c: .. u � o Q. 

4 

3 _ 
2 3 

dura, +OjJ3% proteína ·e + 0,33% :lactose, 
p odendo-se observar .a ·influência da raça 
Zebu na mestiçagem, :pelos maiores teores 
de g ordura e ladose. 

A ·variacão da média ·semanal é apresen
tada no Gráfico I .  

4 5 

LA C TO SE 

GORDURA 

P R OTEINA 

6 s e m a n a l  

G R A F/ C O  V A R / A ÇA-O D A  M E D / A  S E M A N A L  DUR A N T E  

U M  P E R/ O D O  D E  S E i s S E M A N A S . 

No g ráfico observa-se que o componente 
que menos !Variou durante o período experi
menta i foi ·a lactose (±D,08%); o ·compo
nente que 'apresentou ma·ior v<lriação foi o 
proteína (±O,21%) mostr<lnd o  um incremento 
a ,partir da terceira ·semana; a gordura 
apresentou uma variação de ±O,1 3%. 
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SUMMARY 

The average ·fat, protein ond .Iactose ·con
tents o.f 20 Holstein/Zebu cows during a six 
week period were deter.mined. lhe results 
were: f<lt 4,40±O,13%; protein 3,1 1 ± 0,21 % 
and ,Ioctose 4,95±1O,Q8%. l.:adose was the · 
component which pnesented 1·he minimum 
variation and protein the maximum one. 
These wer.e preliminary results of <I .Iong 
term character.ization of the chemical 'com
position of the milk o f Holstein/Zebu cows 
being run ·at lhe present time .  

j 
I 
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OS MODERNOS MÉTODOS INSTRUMENTAIS 
PARA A ANÁLISE DO LEITE (:;') 

Modern Instrumental Methods for Milk Analysis 

Os laboratórios lactológicos tiveram, nos 
últimos,' anos, um grande aumento do núme
ro de amostras de leite a analisar e do nú
mero de parâmetros a examinar em cada 
amostra, motivado, principalmente, pelo es
tabelecimento, na maioria dos países dos 
sistemas de pagamento do leite ao criador 
segundo sua qualidade, pelo desenvolvimen
to cada vez maior do controle leiteiro 
para uma melhor seleção do gado produtor, 
e pelas crescentes exigências de qualidade 
nos produtos elaborados, tanto por parte do 
consumidor como do legislador. 

Os métodos clássicos· de análises, que 
durante muitos anos foram os únicos utili
zados para a determinação dos parâmetros 
exigidos, encontraram-se diante da limitação 
de não terem sido concebidos para a análi
se em série de um grande número de amos
tras, necessitando uma mão-de-obra exces
siva que, devido ao seu custo cada vez 
maior, impede sua aplicação rentável. 

As tentativas realizadas para manter es
tes métodos, mediante a mecanização em 
maior ou menor grau do procedimento, com 
o fim de aumentar sua rapidez de execução, 
favoreceram indubitavelmente o trabalho dos 
laboratórios lactológicos e cobriram uma di
ficil etapa de transição, mas se encontram 
em franca decadência na atualidade. 

Esta incapacidade dos processos clássi
cos para satisfazer as novas exigências deu 
lugar, nos últimos anos, a uma intensa in-

( *) Os autores escreveram um livro sobre 
este importante tema dos "Métodos ins
trumentais para a análise do leite", que 
foi publicado pela Associação Nacio-

Pedro Casado Cimiano 

. 
Carmen B/anco (**J 

vestigação dirigida à criação de outros pro
cessos anal íticos mais rápidos, mais auto
matizados e, em definitivo, mais aptos para 
as características do trabalho em série que 
se requer. 

Como conseqüência das investigações 
realizadas e, principalmente, às encaminha
ções à adaptação de algumas das técnicas 
instrumentais, de amplo uso nos laborató
rios de química anal ítica, determinação es
pecífica dos parâmetros de interesse lacto
lógico, dispõe-se na atualidade de vários 
métodos ínstrumentais, alguns promissores e 
outros já plenamente aprovados, o que re
presenta, sem dúvida alguma, uma verda
deira revolução nos sistemas de trabalho dos 
laboratórios tecnológicos. 

Para a aplicação prática destes métodos, 
os fabricantes desenharam aparelhos instru
mentais específica e unicamente concebidos 
para a determinação do parâmetro ou parâ
metros do leite a analisar. 

ASPECTOS GERAIS 

São características comuns a estes mé
todos, que apresentam como vantagens, em 
comparação com os métodos clássicos, o 
fato de ocupar pouco espaço no laboratório, 
não utilizar reativos químicos de manejo pe
rigoso, el iminar em grande parte ' as possi
bilidades de erro humano ao reduzi r-se ao 
mini mo a apreciação subjetiva do operador, 

nal de Qu ímicos da Espanha, e ao qual 
corresponde este artigo. 

(**) Doutores em Ciências Quimicas e Pro
fessores da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Santander, Espanha. 
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e muito especialmente, possibilitar a reali
zação em série de um elevado número de . 
amostras com muito pouca mão-de-obra. 

Como em todo método analítico, mere
cem uma consideração especial a precisão e 
exatidão dos resultados obtidos, que devem 
encontrar-se sempre dentro dos limites esta
belecidos e requeridos para a determinação 
rotineira do parâmetro analisado. 

É indubitável que as técnicas instrumen
tais apresentam geralmente melhor repetibi
lidade dos resultados que as técnicas ma
nuais, onde pode influir negativamente o er
ro possível devido ao operador. 

Um dos principais fatores que influem 
sobre a exatidão dos resultados é o contro
le de calibração do aparelho. Os aparelhos 
devem ser atustados a princípio para que 
seus resultados coincidam com os do méto
do de referência em um grande número de 
amostras, nas quais o parâmetro a determi
nar tenha uma ampla variação. Uma vez ca
l ibrados dessa forma, os aparelhos devem 
ser controlados periódica e sistematicamen
te com amostras de leite com parâmetros 
conhecidos (determinados pelo método de 
referência) para manter em todo momento 
a calibração do instrumento e assegurar a 
contínua obtenção de resultados exatos. 

A leitura dos resultados nos aparelhos 
é normalmente direta, sem necessidade de 
realizar qualquer cálculo, numa escala, em 
forma digital ou impressa. 

Um aspecto importante a se levar em 
conta para a aquisição destes aparelhos é o 
seu elevado custo. Efetivamente, a compra 
de um aparelho instrumental pressupõe a 
realização de um investimento importante e 
é preciso meditar e valorizar adequadamen
te para se ter segurança de acerto na deci
são e na escolha. 

Em primeiro l ugar, no momento da de
cisão, não se deve esquecer que, para que 
um aparelho deste tipo seja rentável, deve 
ser utilizado ao máximo possível de sua ca
pacidade. A aquisição de um instrumento de 
'alto rendimento só costuma ser aconselhável 
no caso de um laboratório que tenha neces
sidade de analisar um elevado número de 
amostras, as quais requerem para sua aná
lise pelos métodos clássicos, uma excessiva 
mão-de-obra, que seja reduzida ao introdu
zir-se um novo procedimento. Cada vez mais 
freqüentem'iot�sa,.tende 'à"ffJtação de labo
ratórios, centrais, onde se analisam grandes 
quantidades de amostras de diferentes e, às 

vezes, de variadas e distantes procedências 
e onde a aplicação dos métodos instrumen
tais é indubitavelmente, necessária e justi-
ficada. 

. 

Quando existe possibilidade de escolha, 
por vários aparelhos de diferente capacidade 
analítica para determinar o mesmo parâme- , 
tro, diversos níveis de automação, distintos 
rendimentos e, conseqüentemente, de diferen
tes preços, é aconselhável que antes de sua 
aquisição seja realizado um estudo econô
mico, que indique qual dos aparelhos dis
poníveis no mercado é mais rentável para 
as necessidades analíticas exigidas. 

Supõe-se que na decisão final deverão 
intervir também outras considerações, tão 
fundamentais como a precisão e exatidão 
dos resultados, que é o primeiro aspecto a se 
considerar, como a garantia e assistência de 
manutenção, que adquire especial relevo por 
tratar-se normalmente de aparelhos de im
portação, cuja avaria, não reparada de for
ma imediata com a reposição e assessora
mento técnico adequado, causa interrupção 
imediata do trabalho no laboratório. 

PRINCIPAIS APARELHOS DESENVOLVIDOS 
E APLICAÇÕES 

Desde o começo de seu desenvolvimen
to, a principal aplicação dos métodos ins
trumentais nos laboratórios tecnológicos 
tem sido a análise de amostras de leite fres
co para o pagamento por qualidade, e con
trole leiteiro. 

Os primeiros aparelhos desenvolvidos 
com êxito foram para a determinação da ma
téria gorda, por ser este parâmetro de maior 
incidência e interesse nestes controles. Nes
te sentido é preciso destacar o aparelho 
Milko-Tester, em sua versão do modelo MK 
1 1 ,  do qual se pode dizer, sem dúvida algu
ma, que foi o pioneiro dos aparelhos instru
mentais para a análise do leite, já que seu 
enorme êxito e rápida difusão foi a base 
para a criação de outros aparelhos de maior 
rendimento e possibilidades analfticas, co
mo os modelos MK 1 1 1  e automático MTA, e 
estímulo para o desenvolvimento de outros 
aparelhos que permitiram a determinação 
de diferElntes parâmetros. Para a determina
ção da gordura no leite foram desenvolvidos 
e empregados também outros aparelhos co
mo o "Lactronic" e o "Autoanalisador". 

A possibilidade de se determinar um pa
râmetro de tanta importância como a proteí
na do leite, deu lugar à criação de diversos 
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aparelhos, baseados nos mesmos ou dife
rentes procedimentos anal íticos, entre os 
quais podem se destacar o "Pro-Milk", -'Pro
-O-Mat", "Autoanalisador", "Kjel-Foss", etc. 

Para a determinação simultânea de gor
dura, proteínas e lactose, existem vários 
aparelhos, como o "Milko-Scan", IBMA 
e o Auto-analisador. A gordura e pro
teínas também podem ser determinadas si
multaneamente mediante o aparelho "Com
bi MTA-PMA". 

A aplicação dos métodos instrumentais 
nos laboratórios lactológicos não se limita
ram, entretanto, à determinação dos princi
pais constituintes do leite, mas abarcam tam
bém outros campos de especial interesse. 

Assim, dispõe-se de diversos ap�relhos 
para a realização automática das diversas 
fases que compreendem a técnica .de conta
gem de colônias em placas de Petn, como o 
"Petri-Foss" e "Biomatic". 

A contagem de células somáticas, de 
tanta importância na detecção da mastite, 
pode realizar-se mediante três diferentes 
aparelhos o "Coulter-Counter", o Optical 
Somatic Cel! Counter" (OSCC) e o "Fosso
matic". 

Por outro lado, muitas técnicas de aná
lise instrumental podem aplicar-se d ireta
mente, sem modificações dos aparelhos de 
uso geral, para diversas análises nos labo
ratórios lactológicos. Assim, a espectrosco
pia de absorção atômica se aplica p�ra a 
determinação de metais, a cromatografla em 
fase gasosa para pesticidas e gordura vege
tal, a cromatografia em camada fina para 
flotoxinas, a electroforeses para a diferen
ciação de leites de diferentes espécies e ou
tros. 

A aplicação dos métodos instrumentais 
nos laboratórios de controle de produtos em 
processamento e acabados apresenta um in
dubitável interesse. 

Muitas são as vantagens que podem tra
zer a utilização destes processos analíticos 
no controle das diversas etapas dos proces
samentos de fabricação, uma vez que per
mitem reduzir consideravelmente o tempo da  
determinação de  alguns parâmetros, elimi
nando as dificuldades criadas anteriormente 
pelas lentas respostas dos controles basea
dos nas análises químicas clássicas, permi
tindo, além disso, maior rapidez de execu
ção, a intenssificação dos controles, o que 

repercute favoravelmente na qualidade do 
produto final. 

Esta necessidade e utilidade da aplica
ção dos métodos instrumentais ao controle 
de processos, deu lugar ao desenho de apa
relhos com este específico fim, como o "MiI
ko-Tester MK 111 Industrial", para a determi
nação da matéria gorda do leite e produtos 
lácteos. 

O controle e normalização do conteúdo 
em proteínas dos produtos lácteos adqui
rem uma nova perspectiva, ao poder dispor 
de instrumentos capazes de dar, em minu
tos resultados que antes requeriam horas 
de 

'
laboriosas operações analíticas. 

Não terminam aqui, entretanto, as atuais 
e possíveis aplicações que os modernos 
métodos i nstrumentais apresentam no cam
po da lactologia. 

A automatização, que não devemos con
fundir com a mecanização, dos processos 
industriais, esse fenômeno tão característico 
de nosso tempo, requer para seu controle de  
métodos que  determinam " in sltu", contínua 
e rapidamente, os parâmetros condicionan
tes da boa marcha do processo. Não é pos
sível para o controle de um processo auto
mati�ado de alto rendimento, o lento discor
rer do controle clássico, que consiste e m  
tomar a amostra, levá-Ia ao laboratório, ana
lisá-Ia mediante um laborioso processo e 
comunicar o resultado. Podem estar sendo 
produzidas toneladas de produtos defeituo
sos enquanto se espera o resultado analíti
co. É preciso, portanto, dispor, par� a mo
derna indústria láctea, cada vez mais auto
matizada, de métodos anal íticos contínuos, 
e neste sentido é onde apresentam grandes 
possibil idades os métodos instrumentais. 
Além dos que possam se desenvolver, os  
atualmente existentes e a que  anterio rmente 
nos referimos, parecem, em princípio, facil
mente adaptáveis a esta aplicação. 

A realidade prática que representam pro
cessos instrumentais já atualmente em uso 
para o controle contínuo de processos, co
mo a padronização do leite (matéria gorda), 
a elaboração da manteiga (umidade), etc., 
permitem prever um rápido desenvolvimento 
na adaptação e aplicação dos métodos ins
trumentais de análises neste campo, onde 
têm, sem nenhuma dúvida, também um gran-
de futuro. fConetut na P!tJllIft 3&' 

Tradução de Hobbes Albuquerque e re
visão de Itamar C. de Carvalho. 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



KNOW HOW 

. MÁQU I NAS 

P RA . . .  
IND . .  LATlcíNIOS/BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO. 
FABRICACÃO PRÓPRIA DE: 
PASTEURizADORES DE PLACAS , 
RESFRIADORES DE PLACAS 
TANQUES ISOTÉRMICOS 
TANQUES DE PROCESSO 
BATEDEIRA MODELO PAASCH & SILKEBORG 
BATEDEIRAS TOP ATÉ 3200 L DE ACO INOXIDÃVEL 
DESODORIZADORES DE CREME 

' 

BOMBAS CENTRíFUGAS SANITÁRIAS 
FILTROS, CONEXÕES, FORMAS DE AÇO INOX.PARA QUEIJOS !=TC. 

.I i 
/ 
j 

BOMBA 2MK - 1 MÓVEL 

./.- - ......;.;, 
PAINÉIS E CONTROLES AUTOMÁTICOS 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
COMPLETOS PARA LATiCíNIOS 
REFRIGERACÃO 
INDUSTRIAL' . 

PI CREMES(ATÉ 45% SÓLIDOS) 

I N DÚSTRIA MECÂ N I CA I NOXI L LTDA. 
SEDE E FÁBRICA: RUA ARARY LEITE, 615 - VILA MARIA 

CP. 14308 - CEP 02123 - TEL. : 291-9644 
END. TELEG: - INOXILA - SÃO PAULO - BRASIL 

TELEX - 11 23988 - IM IL  - BR 

Revista do ILCT 

Cortesia da c.c.P.L., 
Juiz de Fora 

JANEIRO-FEVEREIRO DE 1978 

Quando a Alfa lavai entra 
numa indústria de laticínios, a 
melhoria da produção é 
automática. 

Você deve ter notado que nos mais evoluidos centros europeus e 
últimos anos a indústria de americanos de produção de 
laticínios diversificou muito a sua laticínios. 
produção. A sua extensa 1inha de 

Além de ter melhorado o equipamentos fabricados no Brasil, 
rendimento e até a qualidade dos cobrem a pasteurização, 
seus produtos. evaporação, esterilização e a 

Pois bem: uma grande homogeneização, na produção de 
responsável por essa evolução é leite e dos seus sub-produtos como 
a Alfa lavai. o queijo, manteiga, yogurte, leite 

Ao longo dos seus quarenta em pó e outros. 
anos de experiência no setor, Consulte a Alfa lavai. 
a Alfa lavai desenvolveu pesquisas A sua indústria vai mudar 
e projetos que deram a ela automaticamente. 
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condições de fabricar desde AIf" 
equipamentos para instalações de � ALFA-LAVAL 
pequenas indústrias, até aquelas Av. das Nações Unidas, 1461 
que você nunca poderia imaginar. Tel. 247-0344 ê Santo Amaro 

Tudo com a aprovação dos São Paulo . 

;-" 
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INCINERADORES-AUTOCLAVES-TANQUE� 
METÃLICOS-EQUlPAMENTOS DE COMBUSTAQ 

'SI M l ll 
ESTAMOS PRESENTES NA 

EX POMAQ- 7 7  

AGUARDAMOS SUA VISITA AO NOSSO STAND 

FÁBRICA DE CALDEIRAS SANTA LUZIA LTDA 

l. Juiz de Fora ' Rua Helio lhamas, 35 • leis.: 211-2931 • 211·2831 • 212-0296 - 211,2400 • [nd. leI. "SIMllI" • Cx. Postal 266 J 

JOWALL 
MÁQUINA DE LAVAR E ESTERILIZAR 

LATÕES DE LEITE 

BATEDEIRAS 

TACHOS PARA DOCE E 

REQUEIJÃO 

PICADEIRAS E FILADEIRAS 

DE MUSSARELA 

TANQUES E CRAVADEIRAS 

Fundição Juiz de Fora Ltda. 
CGC 18 515 692/0001-76 Insc. 367.139058,009 

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA LATICíNIOS E REFORMAS
. 

FERRO MODULAR - FERRO CINZENTO - BRONZE E ALUMINIO 

36.100 - JUIZ DE FORA - MG 

Matriz - Av . dos Andradas, 1 015 { Fone : 212-6160 
Filial - Rua Feliciano Pena, 306 
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EMBALAGEM E · APRESENTAÇÃO. SUA INFLUÊNCIA NA 
COMPRA · POR IMPULSO DE PRODUTOS . LÁCTEOS. 

Packaging and Presantation. Its Influence . ón 
the Impulse Buying of Dairy Products, 

16mbora exista ,hoje 'entre as indústrias de 
latidnios do Bras i l  uma quase unânime opi
nião de que o ,mercado de produtos ,lácteos 
é de d emanda, várias firmas ·têm constantes 
problemas de comercia'l i;z;ação de seus pro
dutos. 

rRealmente, o mercado ,pode 'ser muito d i
fícil se velhos métodos d e comer:cializ-ação 
forem utilizados, mas pode também ·ser dos 
mais a·trativos com processos modernos e 
eficientes. 

O mercado de 'produtos ·alimentíoios é 
um dos mais 'compefit.ivos. Todos os qua·se 
4..000 itens hoje existentes ,estão 'competindo 
uns com os outros. Da m esma forma e tal
'-tez de maneir{l mais ,intensa, os 300 .produ� 
tos lácteos de rhoje competem ,entre si rpela 
preferência do ,co nsumidor, não openas nu 
que diz 'respeito a marcas ou preços, mas 
também a tipos ,e variedades, por exemplo : 
logurt.es vs. sorvetes; queijos 1radicionais vs. 
queijos fundidos; 'iogurte ·de morango vs. 
iogurte de pêssego. 

No presente trabalho, ,entendemos por 
produtos ,lácteos a queles produtos destina
dOs ·ao ,consumo :humano ·e que na sua .com
fJosição tenham a leite como único ,compo
nente, ou aquele presente em maior porcen
lagem. 

.considerando os resultados de um estudo 
recente sobre os 'locais de ·compra de g êne
rcs -alimentícios no Brasil, na região com
preendida entre ,R. G. do Norte e R. G. do 
Sul, cOnclui-se que 70% das 'Vendas de ,pro
dutos 'alimentícios é rfeif.a em supermer<:ados. 
Outra pesquisa demonstrou 'ainda que no 
Rio de Janeiro, 94% das vendas de produtos 
lácteos é feita também ,em supermercados, 
(fig. 1 )  torna-se assim evidente que rnOSS{l 
abordagem será feita exclusivamente, em re
lação (lOS mesmos. 

IPara que 'possamos <lvaliar a importância  
da  Embalagem e Apresentação na comercia
ização de produtos ·Iácteos, é 'necessário, to

davia, tent·ar-se responder -algumas pergun
tas. 

Antonio Carlos Ferreira (*) 

Em que tipo de mercado estão os produtos 
lácteos ? 

As indústrias de ,leites fluidos (pasteul1iza
do Ou esteril izado) 'a·inda não se conscienti
zaram de que estão 'no '  me�cado . de , sucos, 
refrigerantes, refrescos .. lEias ainda · se .sen
tem 'num mercado de leite ,para crianças. 
Basta observar as pouquíssimas variedades 
de 'leites .fluidos que temos para se compro
"lar tal fato. 

A manteiga por sua 'Vez disputa hoje o 
mercado lado <l lado com as margarinas, 
enquanto iogurtes, 'leites g elificados mais ,do 
que ,alimentos de e levado valor nutritivo, 
são 'considerados sobremesas. 

Antigamente, quando a comercialização 
de produtos lácteos 'era feita quase tot<ll
mente em ,lojas de frios e armazéns, era pos
sível uti l izar-se o -recurso de quase todos os 
sentidos do consumidor (paladar, visão, ta
to, olfato), :pois era ,comum o dono da loja 
estimular o consumidor com um "e�perimen
te este novo quei'jo", ou "veja como esta 
manteiga está cheirosa". 

Hoje, entretanto, {] situação nos supermer_ 
cados é totalmente impessoal, e os próprius 
produtos ,lácteos são forcados a estilTwlar 
principalmente o sentido de visão 'nos co'.,
sumidores. Assim, os produtos precisam co
mo que g ritar "olhe para mim", "pegue.me", 
uexperimente-me", "'compre-me novamente". 

'As mudanças fazem parte da 'índole do 
ser humano, mas ·em nosso mundo -atual so
mos n ós que nos vemos forçados a nos 
adapt·ar às mudanças 'e não o ·inverso. Na 
verdade, Uninguém viverá toda sua vida em 
um mundo 'no qual ele nasceu ·e 'ninguém da 
mesma fOl1ma mor·rerá em um mundo 'no qual 
ele ;passou sua vida adulta". Surge então 
aqUI <l segunda pergunta. 

Tem a indústria de laticínios .procurado se 
adaptar às mudanças de mercado, para afen
der as exigências dos consumidores ? 

Atualmente, os ·supenmercados e ·atacadis
tas desejam as indústrias bem representadas 

(*) ,Ex-Chefe do IDept.o de Tecnogia de Alimentos e fx�Diretor do I LeT. 
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e necessitam, pois, · de 'CImpla variedade de 
produtos i nsta.ntân eos ou prontos para o 
consumo ,paro lhes 'per.mitirem uma opera
ção ma·is ,Iucr<l,tiva. O fato d e  -ser (I seção 
de laticínios o 'local onde maior número d e  
consumidores passam 'nos supermen:<ldos -e 
aquele onde se !Verifica >uma maior inoidên-

. cia de compra (fig. 2), 'CI,l iada ao fato de se
rem os produtos lácteos os Hderes em ter.mos 
de margem brut<l, pois garantem uma mar
g em br,uta média de Cr$ 2,01 por unidade 
vendida, contra Cr$ 1 ,1 9  nos produtos de 
mercear,ia ,(dados de f.evereiro .de 1 977), sig
nifica que -itens tais -como manteiga, queijo, 
'leite e sobremes'as têm um excelente poder 
de atrai'r os ,consumidores e são, pois, um 
excelente trunfo ,para incrementar <lS vendas 
tanto· da -seção d e  ,Iatidnios como de outras 
seções d entro da -loja. 

Em que pese o ·comportamento -consider<ldo 
bom dos ,produtos ·Iácteos em supermer,cados, 
poder-se-ia ter ainda melhores resultados, 
caso uma ma,ior atenção fosse dada a sua 
a presentação. 

Dentro do ,conceito �otal de "marketing", 
devemos considerar os oSeguintes Hens para 
transforcmar produtos em lucr.atividade: 

Planejamento do produto 
-A:present,ação do produto 
oEmba-Iagem do produto 
IP'romoção do produto 
P,ublicidade para o produto 
Compra d o  produto. 

Cr$ LUGRO 

Todas as ,firmas d everiam comercializa r de 
acordo 'com 'estes conceitos, entretanto mui
tas 'indústrias de 'laticínios <linda tentam co
mercializar um ,produto 'sem levar em -consi
deração a em'ba,lagem, ou 'O a presentação 
adequada para per.mitir que o mesmo possa 
competir num mercado <tão d isputado; 

AIg,uns -executivos ,pensam que a propa
ganda é o fim de tudo que é necessário 1'0' 
ra vender um produto, mas mesmo 'O ,propa
ganda ,está aos .poucos .perdendo sua rforça 
como <l faceta mais -importante .do "marke
ting mix" . 'Especial istas -em umarketi-ngn .têm, 
nos ultimos anos, 'admitido que a propagan
da já não é hoje tão eficiente quanto .há 5 
anos atrás, -entret<l-nto, ,cada vez mais <l em
balagem dos produtos alimentícios �em-se 
tornado um import,ante -instrumento ,na co
mercialização, da mesma maneira que a mo
tivação do impulso de compra. Os produtos, 
quando na gôndola d o  ·supermercado, de
pendem exclusivamente d e 'seus .próprios mé
ritos, d e  -sua otr<ltividade 'e do impulso d o  
consumidor. Assim, a embalagem <:Ie pro-

dutos -lácteos, 'para falVorecer a compra por 
-impulso, deve ser -considerada sob Ifrês as
pectos ,igualmente importantes : 

1 .  Proteção {no caso de produtos pere
dv,eis). 

2 .  Atratividade -tpar<l ,competir) . 
3 .  Uso conveniente �para a-tender as exi

gências d o  mercado). 

A -atitude conservadora da indústria de la
tidnios de que "nenhuma responsabilidade 
existe depois que o produto <:feixa a fábrica" 
é coisa do passado. Os ,consumidores e in
termediários querem os produtos bem prote
g idos, sem d eterioração e em embalagens 
perreitas, numa forma Ifão similar quanto 
possível à original. 

A EMBALAGEM 

'Estamos negociando em um mercado mais 
-sofisticado e de maior conhecimento que an
tigamente. A únicO maneira d e  -se obter um 
ato de consumir prolongado é prevenindo a 
rejeição ao invés d e  tentar -corrigi-Ia. Se o 
consumidor ,e ofacadista preferem ·embala2 
gem sem retorno para 'leite, :pois resultarão 
em maiores vendas -e maior conveniência, 
assim deverá embalar-se o leit,e. Nossos oCfrn
sumidores, ·em -sua maioria, estão preparados 
para pagar um preço extra por determinada 
embalagem. 

Graças ao desenvolvimento de tecnologia, 
dispomos hoje de :condições de ·oferecer ao 
consumidor o que ele deseja. Caso nossos 
consumidores desejem queijos com bastante 
umidade e -sempre rfrescos, nossa embalagem 
deve propiciar ,isto - a'lém de conter indivi
dualmente as -instruções necessárias ·acer,ca 
do modo certo d e  a rmazenar ou consumir o 
produto em casa. 

Estes são <llguns exemplos d e  considera
ções que d everão -ser feitas objetivando in
fluenciar ma,is consumidores a comprarem 
por impulso. 

Assim par,a que o 'compra por -impulso 
ocorra, O produto deve despertar no -consu
m idfrr : 

- Atração 
- Interesse 
- tOesejo 
- Ação. 

Se desejamos que o público consumidor 
seja atr<lído pará determinado produto, ele 
deve ser d iferente de modo a se destacar 
n a  gôndola do supermercado. Alguns de ,nOs
sos fabricantes de embalagens par<l produ
tos ládeos realizam um excelente tr<lbalho 
de consultoria à ,indústria, mas nunca deve
mos ,comprar determinada emba,lagem ape-
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lias porque a ,firma "XYZ" a está usando. 
Seja diferente, 'se existem !condições financei
ras para ,ta,l, tenle uma embalagem que esti
mule o consumidor a <:omorar. 

o RóTULO 

As embalagens devem uti-l izar palavf<ls e 
frases estimulantes de poder d e  "lenda co
nhecido, ,capazes de induzir ao ato de 'com
prar, :tais como "da fazenda para você", 
"frutas natur<lis", "puro", Unut,ritivon, elo. 

A mensagem que devemos tentar levar aos 
consumidfrres !no ,local de �x,posição des pro
dutos é uma de saúde, -sa-tisfacão e sabor 
excelente. Uma ilustração do uso do produ
to é bastante d esejável e ,pode ser muito 
import,ante. 

A rotulagem dos produtos ,lácteos d eve ter, 
pois, uma Q'renção �special, ,devendo-se ·cui
dar a-tentamente dos vários -componentes dos 
rótulos -capazes de estimular o consumidor. 

- O rótulo deve, 'inicia-Imente, dar uma 
idéia de venda - exislem vantagens, mesmo 
que mínimas, que uma pessoa pode d izer 
de seu produto. 

:Ex. : textura 'uniforme. . 
- Tente relacionar 'a idêia d e  "lenda com 

a personalidade característica do produto. 
-Ex. : XYZ 'pronto para -servir. 
Uma boa ma'rca -comercial pode 'ajudar. 
Ex. : leite com ,frulas - IIfrulate". 
- -Descreva genericamente o produto de 

maneira româMica. 
,Ex. : iogurte ,aveludado, sobr,emesa de con

sistência <:remosa. 
- Mostre claramente o nOme de sua em

presa - pode-se ter um produto 50% vendi
do, apenas indicando claramente um nome 
bem conhecido. 

- Caso o produto ,tenha algum prêmio de 
qualidade, destaque-o. 

- Dê 00 rótulo uma ·característica que fará 
o produto parecer ter IIstatus". 

-Ex. : flores pequenas em produtos lácteos 
indicam frescor. 

- Ofereça -ao consumidor informacão útil 
de uso do produto. lDiga 00 consumidor que 
seu queijo IEdam é excelente 'quando uti·l iza
do como tir<l-gosto oS que seu ,Requeijão é 
excelente 'com �or'radas. Tente também esti
mular alguns usos. 

Um rótulo que d eseje estimular a compra 
por impulso d eve ter um �quiIíbrio de todos 
estes ,aspectos, el� deve atrair  ·com -imagens 
e em -poucas palavras :tantas vantagens 
quanto possível. 

Resumindo, ,podemos dizer que um rótulo 
deve : 

- Definir 'a ma�ca oS identifica cão do fabri-
,cante e sua imagem. 

• 
- Dar uma clara e resumida descricão do 

produto. 
• 

- Servir 'como meio d e  ,instruir positiva
mente o -consumidor. 

- Transmitir ao consumidor uma idéia d e  
frescor e proteção d o  produto. 

A COR 

Quando temos um produto d iversirficado 
·em vários tipos e sabores, d evemos :tornar 
a escolha do consumidor tão rfácil quanto 
possível. No Brasil" 0110 caso dos produtos 
lácteos, ,ainda existe bastante ,confusão nes
te aspecto, por exemplo .an-centramos -nos su
permerC<lOOS queijos do mesmo tipo com em
bal<lgens ,laranja, <lmarela e -vermelha. Nos 
Est<ldos Unidos e Austrál ia, a diferenciação 
de cor na pel ícula tem sido de há muito uti
lizada como um meio de diferendar queijo 
Cheddar de direrentes está g i os de maturo
ç�o. 'As Associações de lProteção aos Gonsu
mldores em todo o mundo têm ,trabalhado 
muito no 'sentido de 'estabelecer cores espe
cíficas para d i-ferentes produtos. Sabores d i
ferentes de iogurte d evem ser bem 'ilustrados 
com as frutas no copinho -e na tampa. Além 

. destes fatos, uma variedade de -cores nas 
gôndolas de produtos lácteos -chama bas
tante a atencão e faz com que o -consumi
dor ,seja tentádo a comprar d e  todos os pro
dutos da gôndola. 

A seleção de -cores -nas emba'lagens deve 
ser capaz de se misturar com <l do produto 
e ser psicologicamente aceHável para aque
le tipo específico. Assim, -no ,caso de quei
jos tipo 'Pr<lto, uma -embalagem preta ou roxa 
ca,usaria uma imediata -rejeição -no -consu
midor. A preocupação ,com (I cor deve ser 
ainda maior ,no caso de produlos para ex
portação, que deverão atender as exigências 
de outros �-ipos de consumidores . 

Na escolha das cores a serem utIlizadas 
nas embal<lg ens dos produtos deve-se ter 
sempre em mente que, 'na gôndola d e  lati
dniosJ existem aproximadamente 300 produ
tos II.ácteos competindo pela atenção do con
sumidor. 

Símbolos ou ,logotipos -cuidadosamente es
tudados e utiliz<ldos oIl0S rótulos podem ser 
t,ambém signific<ltivos -e otroir psicologica
mente. Como um exercício, devemos perg u n
tar a nós mesmos - IIdeve minha mensagem 
principal de venda ser colocada 'na tampa 
ou no ·corpo da embal<lgem ?n Isto depen
derá se o produto é 'normalmente colocado 
nas ,prateleiras -superiores ou na parte 'inf.e· 
rior de uma gôndol,a. tOa mesma maneira, arvoredoleite.orgdigitalizado por
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surge a pergunta uond!3 é melher}e;r-se � 
queijO' ra iadO', ,em saqulnhes num dlsplc:y 
tipO' cesta 'eu grampeades em um 'cartae, 
pendurades aO' lenge das prateleiras ?" 

,Censiderande o "marketing" de produtes 
láctees de maneira ,per ,nós aberdada, de
vemes agera ,chamar atençãO' para 'a Apre
sentação des produtes 'nO' pente de ,,!enda, 
eu -em outras palavras, d e�emes rea'!r.:;:ar na 
eperaçãe conhecida 'ceme m erohandlslng 

''''Merohandising" é a exibiçãe eficie�te 
(!Venda per visãO') de te dos os ,pradutos lac
tees ,destacandO' os benefícies pam o 'con
sumider. 

Uma exigência ,inicial para a vend� c�m 
sucessO' de pradutes 'Iácte;>s é � lecahzaçae 
da secãe em ,laca I de trafegO' intensO', -cen
ferme ' já tivemes opertunidade de mencie
nar. As 'aná;l ises ,de tráfegO' nes supermer,c�
des geralmente indicam q�e. <! m�lher pesl
cãO' para a gôndela ,de ,Iatlclnles e 'na parte 
de trás da 'Ieja, que de penta-de-vista d.e 
reabastecimentO' é também impertante censl
der<lnde a rápida rotaçãO' ,destes predutos. 

Se 'a ,el<!pesiçãe ,des predutos ,Iáctees d.ev.e 
metivar 'a cempra per impulsO', seus ebletl
ves devem ser : 

- .oar uma continuidade d e  nevas cara c
tedsticas e dispesiçãe. 

- -Estar integrada 'cem a prepaganda de  
predute e ,tipO' de leja. 

- Ser utilizada para educaçãO' .d? censu
mider (,distribuiçãO' de materIais). 

- Destacar -características principais de 
predute. 

- 'Criar uma característica em 'termO' de 
idéia de venda. 

A ,idéia de venda deve >ser criada em tor
ne de neves hábitos ou tendências a,l imen-

- tares per exemplO': alimentos dietéticas, se
brem'esas etc. A 'Índústri<l de I'aticínies pe
de-se ,co�siderar bastante privi legiada; ,uma 
vez que seus produtos 'exercem ferte atraçãO' 
sebre os -cdnsumideras (principalmente as 
denas de casa), d evido ae f�to de serem 
censiderades uma fonte de ,nutrientes de alt<l 
quaHdade, que permitem mant�r . um<l b�a 
variedade de predutas 'nO' -c<lrd?ple demes
tice, d entra de orçamentO' famllar. 

Certas p�incípies 'eficiént;s d e  'el<!p�s!çãC; 
aumeni"arãe o 11m pactO' de Merchandlslng 
de produtes láctees: 

1 .  Agrupamento de Hens simil<lres temam 
as vendas maiares 'e fadlitam a escolha pe
les 'censumidores; 

2 .  A distribuiçãO' de itens de valume, tais 
come 'leite, queijO' ,e ma'nteiga, ae lange da 
gôndala estimula o censumider; 

3. O princípiO' de el<!pesiçãe vertical re
sulta ,em substónciais aumentos nas vendas 
de produtes lácteas. iEste princípi.o censiste 
em se ter 3 (1 1 0  frentes d e  determinadO' pre
dutO' desde a prateleira superier à ,inferiar, 
dancÍe uma cer maciça 'e o ,impacto de um 
preduto. 

Um exemplo recente menciana um aumen
te de 60% na venda de determinadO' produtO' 
de -Iaticínies, em um mês, <lpÓS utiliz<lr-se es-
te princípiO'. _ . 

Artifícias ,para ,chamar a ,atençae e estJ
mular o apetite pedem ser usadas par<l ,com
pletar e ato de expar as produtes. 

Nes d ias de haje, gerentes de produçãO', 
de !Vendas ou de "marketing" devem, cens
tantemente visitar es pentas de venda, de 
medO' que tendências d e comeroializaçãa, de 
embalagem e de apresentaçãO' pessam ser 
observadas 'Ona lisadas oS ,comparadas. 'Es
tas visit'as ,� as -conseqüentes decisões delas 
advindas nãO' pedem ser feitos apenas sen
tande-se ne esoritórie. J: necessáriO' e -conta
tO' cem e ,campradar de 'supermer:cada, 1C0m 
a gerente da Ileja, ,com e enca,rregade dp 
secãO' de laticínies e às vezes cem a pre
prfe censumider, p�ra peder sentir-se de per
to os problemas que !fedes eles 'enfrentam, 
captandO' também infermações acerca de 
suas necessidades. 

Este é o único meiO' de se obter os ,r,es
pestas certas acerca das nevas situações 
na mercadO' d e  heje. 

Nós nO' I nstitutO' de Laticínies uCândida 
Tostesl" �emas procurado sensibilizar os ,i�
dústrias de laticínies em relacãe à necessI
dade de exercitór um complete cenceite de 
"marketing" na camercia,li�açã? de �e�� pra
dutas Assim fent,amas difundir a 'Idela d e  
que 'nãO' é �penas a qualidade das p�od�
tes o ,impertante, mas que 'pedemos aluda
-10'5 a 'aumentar sua lucr<ltividade através da 
embalagem, apresentaçãO' e prom.açã� e 
a,inda mais i":1pertante, pe�emos orienta-Ias 
sebre a maneira de 'canduzlrem ,uma 'campa
nha de educacãe des -censumidares. 

FinalizandO', 'pademas' dizer que, de medo 
bastante simples, para 'se ,estimular a ,campra 
par impulsO' d e  'predutas 'lácteas, estemde
vem ser embaladas retuladO's e apresenta
das, de made que, :par si só, falem ou pas
sivelmente g ritem, ohamanda ,a atençãO' dos 
consumideres para sua pr.esença na gôn
dola. 
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FIG. l' 

LOCAL DE COMPRA D E  G�NEROS ALlMENnCIOS 

l O ,C A l  D 'E A,Q U I  S ,I ,ç Ã O 
Gênero 

Super-Alimentícia 
Feiras Açaugue/ Armazém AdquiridO' 

mercades !Peixaria 

.carne 
Bevina 601 .785 1 .695 1 .045.91 9 -

% 37 - 63 -
Fra,nge 593.308 93.236 444.1 35 3.390 % 50 8 38 -
Parco 335.643 88.149 471 :257 -

% 37 1 0  53 -
Peixe 1 84.773 774.692 474.647 8.476 

% 1 3  54 32 1 
Verduras 247.495 1 .2QO.179 - 372.92 

% 1 6  76 - 2 
Legumes 264.446 1 ;206.960 - 40.684 % 1 6  75 - 3 
Frutas 271 /226 1 .203.569 - 38.988 % 1 7  75 - 2 
Latidnias 1 .476.491 8.475 3.390 74.588 % 94 1 - 5 
Ceroois 1 .561 .248 5.085 5,085 96.624 % 94 - - 6 
Massas 1 .520.565 5.'{)85 - 93.235 % 94 - - 6 
B isceitas 1 .371 .391 1 1 .866 - 72.893 % 94 1 - 5 
Bebidas 798.424- - - 31 1 .91 1 % 71 - - 28 
Gerduras 1 .354.439 3.390 1 .695 84.759 

% 94 - - 6 
EnlatadO's 1 .390,037 1 .695 - 79.674 

% 94 - - ó 
Detergentes 1 .205.264 - - 67.808 

0/0 95 - - 5 

BaSE!: 1 .695.167 f<lmílias existentes na Grande Rio . 
Fonte: :Estudes MercadO' Global '0.° 1 - Grande RiO'. 

FI G. 2 

Seções % d e cens. que 
passam per ela 

<Laticínias 64,50 % 
{138} 

1 6fJO %  Vinhos (SO) 

Pág. 31 

NA GRANDE RIO 

Tata·1 de 
famí-lias 

Quitanda -consumi-' 
doras 

- 1 .649.399 - 97 
47.465 1 .1 81 .534 

4 7,0 - 895.049 - 53 
1 .695 1 .444.283 - 85 

1.00.014 1 .584.980 
6 93 

98.320 1 .610.410 
6 95 

83.064 1 .596.847 
:5 94 
5.085 1 .5681>29 - 92 
5.085 1 .673.127 - 99 
5.035 1 .623.970 - 96 
6.780 1 .462.930 - 86 

1 1 .866 1 .122.201 
1 66 

5,085 1 .449.358 - 86 
51)85 1 .476.491 - 87 
51)85 ' 1 .278.157 - 75 

% destes -censo 
que cemp. nela 

84,50 % 

21 ,87 % 
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TRÊS COROAS 

a garantia 
do 

bom queijo 
o càalho Três Corôas é uti l izado pela 
maioria dos l aticínios, das mais afamadas 
m arcas de queijos do B rasi l .  

. 

Garante a sua pu reza, qual idade, u n ifor
midade, rendimento e é o mais econômico.  
até a embalagem se aproveita. 

PROCURE-NOS E COMPROVE 

Assistência técn ica, corantes, reagentes. 
fermentos, vidraria pl laboratório q u ímico 
e bacteriológico. Tudo isso pl  sua como
didade e econômica encontra-se na TRÊS 
CORôAS. 

ENDEREÇOS: 

FÁBRICA: VENDAS: 

NOVIDAD E :  

BUTIRôMETRO 
PARA LEITE 
"TRêS CORôAS" 

QUALIDADE, PRECISÃO 
E ASSISTÊNCIA 

Pedidos e consultas por 
carta, telegrama ou pes
soalmente . 

Ind . e Com . Prod . 

Químicos Três Corôas SI A 

Rua Primavera n.o 58 -

Vila Santa Terezinha 

Três Corôas Representações e 

Comércio Prod. Enzimáticos Ltda. 

06300 .- Carapicuiba - SP. 

Tel.: 429-2307 

Rua Ivinheima n.o 102 
'Travessa Rua Catumbi 
0320 - Belenzinho - S. Paulo - SP. 

Tel . :  92-1493 - 292-51 .90 
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'fICÇÃO LACTICINISTA 

Dairy Fiction 

Como aumentar a produção d e  leite o u  
quem tem medo d a  vaca ? 

: Am.à:m�ntar - sugar d iretamente -esta ver
dadeira seiva do vida que é o leite mater-

. nQ, certament:e é Q única : garantia de so
brevivéncia -e. saúde .paro os ·recém ... nascidos 
a a'té um ano de :idade n o  mínimo, d-e qu-al
quer espécie animal -inclusive o bez-erro. 

, Acontece, contudo, que fator.es diversos, tam
bém a,legados serem questão de sobrevi-

. vêncio, ,no mínimo econômica, cada vez mais 
alteram -este ·conceito flatur-aL Ponderando 
est.es fato�es, o correu-'Oos :sugerir uma for-ma 
de . a umentar -a produção d e  I·eite, conside
rando que, possivelmente; 80% ou mais de 
nossas vacas ordenhadas 'não são produto
r·as de ,Iei,te, mas ' de oearne. Daí Q 'limitação 
de seI.! período de produção de leite que g e
ralmente ·s6 ocorre 'no a ssim ohamado pe
ríodo de safra que ,coincide com o época 
das chuvas ou 'Prima"ero/verão� entre setem
bro a a bril. A produção méd·ia de uma vaca 
deste t-ipo neste :período é -de 4 litros. Diz-se 
que um bezerro deve mamar 4 -litros por dia. 
Entretanto, no gado d e  corte, quando se 
quer -vender também parte do lei·te, cost,u
mam deixar uma ou duas -tetas par<l o he
zerro, ist·o é, ele mama <lpenas um o u  dois 
l itros, retard<mdo, a ssim, o seu ICrescimen�o 
e resistênoia. Mas, conforme a região, o pre
ço pago pelo leite é muito sedutor, 'Cllém de 
represent<l·r uma rendal 'no 'mínimo m ensa l, 
sempre muito bem-'Vincla. A prova está no 
crescimento da produção .Ieiteira, devida, 
não 'somell't-e ,ao 'CIumento do 'nosso rebanho 
mas -também 'na -abert,ura de 'novas r.egiões 
pela indústria de laticínios -em ampl-a ex
pansão. 

'Para remedia'r esta -s·ituação, -há uma 
fOl'ma simples de solução. Nci momento, im
porta-se -leite desnatado desidratado do Mer
cado Comum IEurapeu, <l onde, em virtude de 
uma ,política ·subvencionista dos respectivos 
país�s, -se <lcumulara m  -estoques que ,já che
garam <l a ti,ngir 1.500.000 t ou mais, sendo 
necessário tomar sérias providências a fim 
de d.j.mi'nuir os  ,mesmos, 'evitando detedor<l
ções -e prejuízos ec.onômicos, :(<lrmo,ZE!lnagem, 
admi'nistração, ek.). A',prin cipa I medida- foi 

:---(*j"Diretor do ",Boletim do t-eite". 

OHo Frensel {*) 

o estabelecimento de 'um preço sub'lendo
nado de US$ 350,00 por tonelada F.OB. O 
Brasil tem importado este leite, ,não >para -al·i
mentação :animal, -mas pa-ra -o intro-dução ' 
um leite reco!,!st,ituído, a crescido da necessá
ria gordura, obtida pela -redução do gordu
ra d o  -leite 'natura,1 pasteurizado Ipar-a ")!l/o. 
O uso deste desnatado desidr<ltado importa
do, paro <l al-imentação d� bezerro t-eria,  
cOll'tudo, ,inúmeras vantag ens, tanto opara o 
produtor, .como para o <:onsumidor . .o pro
dutor daria (lOS bezerros tal ,leite desnatado 
desidratado 'importado 'em ,for-ma de ração 
sufici'ente ,para o seu normal desenvo lvimen 
to, ,isto -é o -equi'va,lente d e  quatro litros. 
De outro :lodo, 'pa-sSCI·r.ia -a ordenhar comple
t'amente 'as suas /Vacas, vendendo todo o _ 'I eite à i·ndústria ou ,para o abasteoimen'to do 
consumidor. 

IP-ara este fim o produtor teria ,um g-asto 
de 1/2 kg de leite desnatado desidratado -e 
uma venda <ie 4 litros de ·Ieit·e 'integra·l, sen
do que este leite tem mats de 3% de gor
dura. Em ófr<ls teremos : 
A :  US$ 350,00 o Cr$ 14,81 (cotoção de 
16/8/77) ... . ' . . .cr$ 5 .1S3,50 

mais despesas -GI'F, déspesos 
do ,cais, transporte, etc. 1. 016,50 

tola I 6.200,00 
ou sejam Cr$ 6,20 o kg o u  Cr$ 3,20 pelo 
1/2 kg correspondente a 4 ,IHros. . 

B :  vender os 4 litros ordenhados a Cr$ 
3,05 '( Iei,te cota) o u  s ejam Cr$ 12,'20 mais 
o u índice d e  gordur.a superio r  >o 3,1%". _ 

,E um .Iucro de :Cr$ 1'2,20 menos Cr$ 3,10, 
ou sejam ,Cr$ 9,10 por vaca e dia. No ope
ríodo citado, de 'setembro a abril, são 242 
dias a 'Cr$ 2.202,20 por vaca, o que d á  para 
amortizar esta e mais ,alguma ,coisa, sem 
falar -no rendimento que repr.esenta. Agora 
imagi-nem o que isso representa para <I pe
cuária leiteira do Brasi-I com as suas 
10.838.540 vacas ordenhadas (1974), das qua'is 
P/J%, no regime d el-inea-do poderia produzir 

. 7.7'44JÜo.O.OOO : Iitros, sem falar na produção 
d os 2'Jl/o restantes que são vaca-s l eiteir<ls 
mesmo. 
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Na prática a teoria é muito diferente ou 
realidade contra ficção 

Certamente um país ·tãe g enerosamente 
dotado .pela Natureza, ·ceme o Brasil, pode 
e d eve auto-abastecer-se em ·tude e ·ainda 
abastecer eutres países. 

Mas "uma mãe la'Va a outro" e um isela
cionismo ecenômico, certamente, é e que há 
de mais' centro-indicado num mundo. como 
e de hoje, cem .as suas facilidades de co
municação . . Também não . é ·  justo. qUe para 
proteger certós :rainos :eeonômicos, se acabe 
por sacri.ficar ou prejudicar outros que têm 
os' mesmos direites. 

A única forma de enfrenfa r o realidade { 
procurar elevar ao. máxime o produtividade 
e a qualidade. . 

Estas considerações nos ocorreram quan
do., recentemente, imaginames que o leite 
d esnatado. desidratado importado. poderia 
servir panJ a a·limentação de bezerres, em 
lugar da atual reconstituição. para consumo 
humano, permitindo ao. produtor de leite 
um maior rendimento, pois, compraria este 
leite em pó no atual base de . US$ 350,00 a 
tonelada no Mercado . Cemum Europeu e 
vendendo. toda a sua preduçãe d e  leite "in 
nçtura" ao. preço. mínimo. de  Cr$ 3,05 (Ieite
-cota) ou mais e ainda acrescido. de "índice 
de gordura superier a 3,1 %". Calculamos o 

. custo dime leite em pó importado em Cr$ 
6,20 o kg, não consideronde direitos adua
,n.e:ros do qual deve estar isento. 

Daí resultou um outro a rtigo intitulado 
"Como aumentar a produção de leite" -e 
cuja transcrição. a ntecedeu este último título. 

,Propositalmente i'ntitulamos esta série d e  
traba·lhes d e  "Ficção ladicinistan, pois, na 
prática a teoria é mesmo muito. d iferente. 
Senão. vejames. As 1.0.838.540 vacas ordenha. 
das presumem a existência d e  eutros fantos 
bezerros para es quais haveria necessidade 
d e  1/2 kg d e leite d esnatode desidrafade 
em pó por dia duronte es 242 d ias e ape
nas para Os 80% d e  vacas de <:orte, isto é, 
para 80.000.000 de bezerros um tofal d e  
968.000 f d e  leite d esnatado desidratado no 
valor de US$ 338.800.000,00 ou Cr$ . • . . . 
6 . 001 . 600 .000. ' Daí passames. d a  ficção po
ra a rea.Jidade: 

1 .0) será peuco provável conseguir finan
ciar fa·1 programai 

2.°) ·em menos de d ois anos estariam li
quidades os '6x:cedentes do M.C.E.i 

3.°) e M .C.IE . certamente d eixaria de 
ma.nter o preço subvencienado para 
encomendas d e  10·1 'Vulto.. 

Pertanto, nada .feito : ·  na práti<:a o teeria 
é mesmo bem diferente. 

,E o jeito. é mesmo. voltar à nessa reco
mendação. inicia l :  enfrentar a realidade pela 
elevação ao máxime da produtividade e da 
qualidade. O resto é ficção mesmo., latici-
nisto eu não.. . 

· .,------------------------. 

I n � ú s t r i  a s H e u  n i � a s f a lU n � e s N e t i  o S. A. 
"Estamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 

Cartazes e artefatos de fôlha-de-flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Embalagem resistente a ácidos e .álcalis . I '  

Rua Francisôo Valadares, 108 - Telefones: 212-1790 - 21 1-9878 
Endereço Te/egráfl,co "IRFAN" - Juiz de Fóra -:-: Minas Gerais 

ESTA É A MÁQUINA "BRASPAC!' 
TOTALMENTE AUTOMATICA E 
CONSTRUíDA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
PARA ENVASAR LEITE E OUTROS 
LíQUIDOS EM SACOS PLÁSTICOS 
TERMO SOLDÁVEIS. 

PODE SER ENCOMENDADA NA BITOLA DO FILME QUE VOCÊ ESTÁ USANDO. 
300mm 320 mm 

OU 

ECONÔMICA .NO GASTO DO FILME, 
ENVASANDO ATE 230 UNIDADES 
POR QUILO. 

CAPACI DADES: MODELO STD . 1 2501h 
MODELO JR · 15001h 
MODELO SE · 1 80011i 
MODELO SEV · 75001h 
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FESTA DE FORMATURA DOS TÉCNICOS 
EM LATiCíNIOS DE 1977 

1977 Annual Promotion of Dairy T echnicians 
No dia 17  de dezembro de 1977 realizou

-se, no auditório do ILCT, a solenidade de 
formatura de mais uma Turma de Técnicos 
em Laticínios. Numerosa assistência, cons
titulda de famil iares e amigos dos Forman
dos, ocupou todos os lugares do bonito au
ditório. 

As 21 horas, o Diretor, Prof. Antonio Car
los Ferreira, declarou instalada a sessão, con
vidando para tomar parte na Mesa Diretora 
dos Trabalhos, o Dr. Carlos Floriano de Mo
raes, Di retor de Operações Técnica da EPA
MIG; o Sr. Otto Frensel, Técnico em Laticí
nios -'Honoris Causa" do ILCT, Diretor do Bo
letim do Leite e Presidente da Associação 
Brasileira de Laticinistas; Tenente Marco An
tônio Nazareth, representante do Comandan
te do 2.0 BPM, o Prof. Sérgio Casadini Vi
lela. Paraninfo; a Professora Valéria Veda 
Jucá e Mello, Patrono da Turma, e os ho
menageados dos Formandos de 1977, Prof. 
José Furtado Pereira, representando os pro
fessores; Prof. Roberto Vieira Pinto, e os 
funcionários Afonso Miguel, Eny Reis dos 
Santos e, por im, D. Eunice de Andrade 
Drumond, Chefe do Setor Auxiliar de Ensino 
do ILCT. 

A segu:r, a oradora da Turma, Técnica 

em Laticínios Mônica Trece Ribeiro, proferiu 
sua oração e, após, convocou os Formandos 
para o Juramento dos Técnicos em Laticí
nios. Foram, em continuação, declarados 
Técnicos em Laticínios, pelo Diretor do ILC� 
sucedendo-se a cerimônia de Colação de 
Grau. 

Receberam prêmios por destaque duran
te todo o Curso de Técnicos em Laticínios, 
os formandos Elizabeth Mary Moreira Ma
zetti (1 .0 lugar) e Feliciano José Motta Soa
res (2.0 lugar). 

Usaram também da palavra o Paraninfo, 
Prof. Sérgio Casadini Vilela, em seu nome e 
no nome do Patrono e, encerrando a ses
são, o Diretor do ILCT, Prof. Antônio Carlos 
Ferreira. 

A Festa de Formatura dos Técnicos de 
1977 começou às 20 horas, com a celebra
ção de Culto Ecumênico, na Igreja de San
ta Teresinha, seguindo-se a Colação de 
Grau, no Auditório e o Baile de Gala nos 
Salões do Clube Atlético Caiçaras. 

A turma recebeu o nome de "Turma Pro
fessor José Furtado Pereira", e, às felicita
ções dos presentes às solenidades, junta
mos os nossos mais sinceros votos de fe
licidades e muito êxito ija profissão que 
abraçaram. 

TÉCNICOS DE 1977 
- Alcidéia Martins 
- Alfredo de Oliveira Halfeld 
- Carlos Antônio Aglio Henriques 
- Carmen Lúcia Rocha 

Elizabe!h Mary Moreira Mazetti 
Feliciano José Motta Soares 
Felipe Benício Araújo 
Flávio da Veiga Durso 
Francisco de Assis do Carmo 

- Geraldo Majela dos Santos Neves 
- Itamar João Klechen 
- Jane Rbeiro da Gama 
- João Batista Maia 
- João Carlos Dias Lima 
- João Pedro de Magalhães Lo.urenço Neto 
- José de Oliveira 
- José Ronan Botelho 
- Judith Regina Hajdenwurcel 
- Luiz Antônio Vieira Ramos 

, - Luiz Fernando Nazareth 
- Luiz Reginaldo Inhan 
- Maísa . Santana Bretas 
- Maria Helena Martins 

Maria Madalena Mattos Pontes 
Maria Tereza da Silva Cruzeiro 
Marilia Rodrigues do Amaral 
Márcio José de Abreu 
Márcio José Nerval de Souza 
Marcilio Bomtempo Martins 
Mônica Trece Ribeiro (Orador). 
Nely Célia Fernandes 
Otilia Osório Martins 

- Paulo Roberto de Andrade 
Ricardo de Sousa Araújo 

- Rogélio Lopes Brandão 
- Rose Mary Antunes 
- Rosângela Tassi Tostes 
- Sebastião Alves de Azevedo 
- Sebastião Alves da Silva 
- Selma de Campos 
- Seila Maria Senra de Castro 
- Sílvio Silvério da Silva 
- Tarcísio Silva Aglio 
- Valtencir Afonso Dias da Silva 

- Waldir Paschoalini Gomes. 
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Discurso da oradora da turma de formandos 
de 1977 do ILer 

Chegou finalmente o dia tão esperado e ao 
mesmo tempo tão temido por nós, queridos 
colegas. Durante 3 anos, caminhamos lado 
a lado à procura do mesmo ideal, lutando 
pelo mesmo objetivo. Durante 3 anos com
parti lhamos os mesmos sonhos, as mesmas 
ambições, as mesmas derrotas, e as mes
mas vitórias. E hoje, pela última vez jun
tos, galgamos o tão sonhado degrau da vi
tória, conseguindo este diploma que foi obti
do através de muitos sacrifícios e l utas. Mas 
é necessário ressaltar que nunca consegui
riamos galgar este degrau se não estivés
semos rodeados de tantos amigos, que nos 
i ncentivaram através de seu amor e abne
gação. 

Estou falando de vocês, caros mestres, 
que com toda boa vontade se desdobraram 
para nos ensinar a ser verdadeiros técnicos, 
e principalmente, verdadeiros seres huma
nos. 

De vocês absorvemos não somente o im
portante conhecimento técnico, cujo valor é 
inestimável em nossa vida profissional, mas 
também absorvemos lições de vida, estas 
sim, de valor inegável, irrefutável na forma
ção de nossa personalidade e caráter .  

E um dos melhores exemplos que temos 
de que o bom caráter e o senso profissio
nal devem andar juntos, está representado 
na pessoa querida e estima,da do PROFES
SOR JOSe FURTADO PEREIRA, que nos deu 
a honra de ter o seu nome para "batizar" a 
turma de Formandos de 1977. 

A ele, nossa sincera gratidão e votos de 
grande paz e felicidade com sua família. 

Aqui fica também o nosso carinho e ami
zade para todos os funcionários do ILCT re
presentados tão bem nas pessoas de Afon
so Miguel, carinhosamente denominado "Ma
rechal" e Sr.a Eny Reis dos Santos, que, com 
o sorriso e a bondade sempre presentes, nos 
deram a alegria de chamá-los amigos ! 

Nossa eterna gratidão ao prof. Múcio 
Mansur Furtado, que' com todo o carinho do 
mundo, deu-nos a certeza de um lugar ao 
sol, para que realizássemos nossos sonhos 
profissionais. Sem ele, muitos de nós estaría
mos sem saber que direção tomar daqui 
para frente. 

Mônica Trece Ribeiro 

Ao prof. Roberto Vieira Pinto, nosso re
conhecimento, pois se não fosse por ele, 
talvez não conseguíssemos realiza� a nos
sa festa. 

Ao nosso diretor Dr. Antônio Carlos Fer
reira, nossa homenagem e votos de que con
tinue lutando com redobrados esforços pela 
união de todos os membros do ILCT. 

Nossa saudade e gratidão para nosso 
ex-diretor Prof. Cid Maurício Stehling, que 
muito nos deu durante nosso primeiro ano 
de permanência no I LCT. 

Sinceros votos de que continue sendo 
sempre uma figura marcante em nosso meio 
laticinista. 

À E.P.A.M.l.G., nosso reconhecimento, 
pois através de sua direção, nos deu condi
ções materiais para que terminássemos es
te curso. 

Para nosso querido paraninfo, prof. Sér
gio Casadini ViIlela, todo nosso carinho . 
Muito aprendemos com você, Sérgio; apren
demos o que é amizade, o que é ternura. 
Através de sua juventude e espontaneidade, 
você nos deu lições de humanidade maravi
lhosas. Creia-nos, muito do que crescemos 
devemos a você. 

Ao nosso patrono, Valéria, Jucá e Melo, 
nossos sinceros agradecimentos. Você, Va
léria, foi, e será sempre uma figura muito 
importante em nossa vida profissional, e 
em nosso dia-a-dia, como seres humanos, 
à procura de um mundo melhor. De você 
tiramos o exemplo de que sempre devemos 
lutar, e que nada no mundo deve impedir 
esta luta, se nossos ideais são nobres. 

Falta agora falarmos do nosso maior ca
rinho e gratidão. Ele é dirigido àqueles que 
foram capazes de contemplar a beleza do 
mundo e compartilhar do sofrimento; àque
les que foram capazes de compreender co
mo é belo doar-se inteiramente por amor; 
àqueles que estão em contato imediato com 
as , coisas divinas e aproximaram-se tanto 
quanto é possível do segredo de Deus! Nos
so maior amor é dedicado àqueles que ti
veram um amor maior ainda. Ele é dedica
do a vocês, amados pais, que nos deram a 
mais bela lição: "Um máximo de amor, num 
mínimo de vida!" 

.., 
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A vocês, que, sem medir sacrifícios, re
nunciaram inúmeras vezes a si próprios em 
prol de seus filhos. Seus filhos que estão 
aqui hoje para lhes dizer: - "os amamos 
muito". Esta festa não é nossa, queridos 
pais, é de vocês! 

Sem o seu amor, sem a sua renúncia, 
sem o seu sacrifício, sem a sua força, sem 
a sua fé, não conseguiríamos vencer, não 
estaríamos aqui hoje. 

Vocês nos deram tudo. Nos deram vida; 
nos deram amor para termos forças de ven
cer as barreiras; nos deram paz interior pa
ta que tivéssemos estrutura para lutar pe
la paz do mundo inteiro; nos deram a cer
teza de que só seríamos felizes, quando en
tendêssemos que a honra e a dignidade 
são os maiores dons que o homem pode 
possuir. 

E é por isso tudo, amados pais, que ho
je, cheios de orgulho e alegria, dedicamos 
esta festa a vocês. e por isso, que com o 
coração cheio de amor e paz podemos di
zer: - "obrigada por vocês existirem e se
rem nossos pais!" 

lnesqueclveis colegas: 

Sofrer é um instante de longa duração. 
Para mim o tempo não caminha. Dir-se-ia 
que ele descreve um círculo, ao redor de um  
centro de dor. A dor da separação. Foram 
muitos momentos bonitos. Foram muitos dias 
felizes para serem esquecidos. Não, eles 
não serão nunca esquecidos. Muitos dizem 
que para se esquecer o sofrimento passado, 
basta apenas conseguir uma grande felici
dade. Mas, e para esquecer uma grande fe
licidade?! Não, a felicidade é inesquecível, 
por isso, esses 3 anos, passados juntos em 
prol do mesmo ideal, nos acompanharão pe
lo resto de nossos dias. 

Caros colegas, abre-se hOje para nós a 
porta que conduz a uma nova estrada. Es
trada esta que nos trará muitas alegrias, 
mas muitas dificuldad,es e tristezas também . 
Mas não devemos nos deixar abater. Duran
te estes 3 anos, muito nos ensinaram, mui
to nos ajudaram para que pudéssemos pisar 

com segurança e fé nesta nova estrada. M ui
to devemos ao I . L . C . T . ,  à nossa querida 
"Candinha"; muito devemos a este recanto 
gostoso que foi nosso lar durante estes anos 
felizes. Devemos a ela, aos nossos mestres, 
aos nossos amigos e aos nossos pais, a 
certeza de que só sendo honestos e leais 
no decorrer de nossa profissão e de nossas 
vidas, estaremos retribuindo em parte, tudo 
de bom que vocês nos deram. Só sendo fir
mes no ideal de que o homem pode ajudar 
a tecnologia, e a tecnologia ao homem, é 
que não nos deixaremos massificar por ela. 
Devemos formar um par perfeito! Só assim, 
o mundo poderá iniciar a caminhada para 
dias mais felizes e cheios de paz. 

Fica então aqui, queridos amigos, um pe
dido e um alerta a todos nós: "o homem só 
poderá caminhar passo a passo com o pro
gresso tecnológico, no d ia em que ele en
tender que tem uma alma; que tem honra; 
que é humano, e não mais uma máquina a 
serviço da tecnologia; no dia em que ele 
entender que só ele não constitui a indús
tria, e sim as dezenas de funcionários hu
mildes mas indispensáveis que muitas vezes 
por orgulho desnecessário ele trata desuma
namente. Façamos disto a diretriz mais im
portante da nossa vida profissional. Só as
sim, conseguiremos alcançar o nosso obje
tivo. 

Temos enfim que nos separarmos, é a 
lei natural da vida: chega-se, ama-se e par
te-se. Mas não importa. A separação sim
plesmente física não importa. O que real
mente importa é saber que, sejam quais fo
rem as distâncias que separem corpos ami
gos, o amor, a gratidão e a saudade mante
rão sempre unidos os corações. Por isso, 
meus amigos, não devemos encarar este dia 
como um dia de separação. Não, não se se
param almas amigas! não se separam cora
ções irmãos! 

Hoje não é a despedida! É apenas o iní
cio de uma nova vida. E nesta nova vida 
nós sempre estaremos juntos. A amizade é 
a maior e mais bela ponte que pode unir 
os corações. 

Sejamos esta ponte! 

Oração do paraninfo 

Caríssimos Técnicos em Laticínios hoje 
formados, Nós, Sérgio Casadini Vilela (pa
raninfo) e Valéria Veda Jucá e Melo (patro
no), comovidos por esta inesperada e es
pontânea manifestação, partida de tão bon
dosos amigos, desejamos apresentar os nos-

Prot. Sérgio Casadini Vilela 

sos sinceros agradecimentos, principalmente 
pela certeza de que a amizade foi a única 
responsável pela distinção. 

É possível antever o que resultará, em 
efeitos multiplicadores; o ingresso na vida 
prática da turma que hoje se forma . As arvoredoleite.orgdigitalizado por
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grandes e médias, e mesmo as pequenas 
Indústrias de Laticínios i rão beneficiar-se 
de assessoramento tecnológico, aplicando 
"Know-how" em proveíto da maior produção 
e da maior produtividade. E esse aumento 
da produção não se exprimirá apenas em 
termos de grandeza estatística, mas, nota
damente, em termos de melhor qualidade, se 
conseguirmos exteriorizar nossas virtudes 
para uma melhor conscientização dos nos
sos ideais e da nossa responsabilidade co
mo verdadeiros profissionais. 

Trabalhem com honestidade - e i nteresse . 
Quando o trabalho de um homem se torna 
um padrão para todo o mundo, torna-se 
também um alvo para as arremetidas dos in
vejosos. Se o seu trabalho é apenas medío
cre, ninguém se importará com ele, mas se 
conseguires realizar uma obra-prima, mui
tos se preocuparão com ele. 

Levem para onde forem os conhecimen
tos aqui adquiridos com a certeza de que 
muito poderão fazer pela Indústria Laticinis
ta, possibilitando desta maneira uma cres
cente melhoria, a diversificação de seus 
produtos e o poder criativo de tantos outros. 

Procurem aceitar com altivez a crítica 
construtiva dos mais experimentados, pois, 
um profissional verdadeiro, jamais moderá ser 
diminuído, porque todas as tentativas ser
vem apenas para projetar a sua capacidade. 

Caros afilhados. Saibam que a profissão 
que abraçastes, TÉCNICO EM LATICíNIOS, 
jamais poderá cair sob o domínio de mãos 
e mentes inescrupulosas, daqueles que por
ventura dão expressão ao PRECONCEITO, ao 
õDIO e à INTOLARÃNCIA e não acreditam 
que a vontade só se torna soberana onde há 
sacrifícios, privações e lutas. 

Sejam felizes e QUE DEUS OS ACOM
PANHE. 

Discurso do diretor do ILCT, encerrando a sessão 
Técnicos de 1977 

Caros Formandos: 

Constitui-se sempre motivo de imensurá
vel orgulho e alegria ter a honra de, pela 
responsabi lidade a mim outorgada pela Em
presa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais, formar uma nova Turma de Técnicos 
em Latic ínios. 

Ao dirigir-lhes estas breves palavras, 
gostaria que as ouvissem como partindo, 
não de seu Diretor, mas de um amigo, um 
colega de profissão que se sente orgulhoso 
de vê-los iniciar uma atividade profissional, 
e que aqui permanecerá fazendo votos sin
ceros que sejam felizes e se realizem pro
fissionalmente, pois só então considero ter
minada realmente a missão do Instituto. 

No sentido comum, a palavra "profissio
nal" é aplicada a qualquer indivíduo que 
demonstre competência para realizar deter
minada atividade. Num sentido mais profun
do, o termo indica o indivíduo capaz de de
sempenhar uma atividade que beneficiará a 
comunidade na qual ele vive. 

Assim, cada profissão é definida pelo 
valor que ela presta à comunidade. 

Talvez ao longo de seu curso uma gran
de carga de disciplinas técnicas não lhes 
tenha dado _ tempo para pensar acerca da 
responsabi lidade que, a partir de hoje, pesa 
sobre seus ombros. 

Prot. Antonio Carlos Ferreira 

Num mercado que se torna cada vez mais 
exigente em termos de qualidade, a aceita
ção ou rejeição, de um produto fabricado 
sob sua responsabilidade, dependerá de 
sua qualidade física, qu ímica, microbiológi
ca, nutritiva ou organoléptica. É, sem medo 
de errar, que podemos afirmar que as pro
fissões direta ou indi retamente relacionadas 
à produção de alimentos para o homem, 
constituem-se entre as mais importantes, ho
je, em todo o mundo. Entretanto, gostaria 
de lembrar-lhes que não é apenas sua res
ponsabilidade produzir alimentos sadios e 
de bom paladar mas também de um menor 
custo possível, a fim de beneficiar uma fai
xa maior da população . É grande, pois, ca
ros Técnicos, a sua responsabi lidade social. 

Como profissionais, vocês terão que, de 
sua atividade, retirar seu sustento; entre
tanto, lembrem-se de que a medida de seu 
sucesso será o serviço que realizarem e não 
os ganhos obtidos. Vocês poderão tornar-se 
ricos com seu trabalho, mas o significado 
de uma profissão para o próprio indivíduo e 
para a comunidade não é no sentido estrito 
"fazer dinheiro" mas sim "fazer algo que 
seja benéfico a todos". 

Não pretendo que minhas palavras se
jam consideradas conselhos, pois, como já 
disse em outras ocasiões, acredito que os 
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conselhos oferecidos são muitás vezes ino
portunos e nem sempre os melhores. 

Como profissionais que agora são, sa
berão, tenho certeza, procurar, à medida de 
suas necessidades, os melhores conselhos . 
As dificuldades técnicas vocês poderão sem
pre esclarecê-Ias aqui, com os atuais ou fu
turos professores . As dificuldades não téc
nicas, nada melhor que o bom-senso, a pon
deração e, sobretudo, sua consciência. 

Não lhes lembrarei também sobre sua 
responsabilidade prOfissional, que acabaram 
de adquirir, pois julgo que o sentimento de 
responsabi lidade é um atributo do ser hu
mano normal, e este deve possuí-lo em qual
quer fase de sua vida e em qualquer de seus 
empreendimentos. 

Por vezes, nos últimos dois anos, bem 
sei que interpretaram algumas das medidas 
aqui tomadas com relação ao ensino, como 
muito rígidas, entretanto, tenho certeza de 

que, poucos dias após o iniCIO de suas ati
vidades profissionais, reconhecerão que fo
ram tomadas com o objetivo único de me
lhor prepará-los para o o crescente desafio 
que i rão enfrentar. O mundo lá fora é como 
é e não como gostaríamos que fosse. A vo
cês caberá parte da responsabi lidade de 
ajudar a mudá-lo. Lembrem-se sempre de 
que por pouco que fizerem sempre estarão 
contribuindo para melhorá-lo ou piorá-lo. 

Não desejo tornar ainda mais longos os 
momentos que vocês aguardam tão ansio
samente, para poderem se congratular e, 
mais importante ainda, congratular aqueles 
que, acima de tudo e de todos, tornaram pos
sível este momento - seus paiS! 

Formandos, a sua "escola" sempre esta
rá aqui para servi-los, pois é esta sua úni
ca finalidade de existir. Deus os acompa
nhe e sejam felizes. 

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

54 ANOS DE TRADiÇÃO - QUALIDADE - APERFEiÇOAMENTO 
HÁ 54 ANOS FO I I M PLANTADA NO BRASI L, EM MANTIQUE IRA, SANTOS 
DUMONT, A 1 .a FÁB R I CA DE COALHO (REN I NA PURA) DO BRASIL E DA 
AMÉRICA DO SUL . 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM líQ U I D O  E EM Pó, NÃO É MAIS UMA 
EXPERIÉNCIA E SIM UMA REALI DADE .  

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 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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PRODUTOS 
MAGNUS S. A. Máquinas e Produtos 

Divisão Klenzade 

Revista do I LeT 

Nova linha especial izada na limpeza e sanitização 
de laticínios. 

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

Assistência Técnica Gratuita 

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

Rua Morais e Castro, 778 .:.. São Mateus - Tel. 211-3417 - J uiz de Fora - MG 

POR QUE 85% DAS I N D ÚSTRIAS D E  
LEITE E SUCO COM PRAM MED ID ORES '_ A 

DE VAZAO " OT" · FI N LAN D IA ? 

Pergunte aos Clientes ·satisfeitos: 
CCPL, Rio - VIGOB; Rio - LEITE GLÓR IA, Rio -
EMB.A:RÉ, Lagoa da Prata MG - CCPR, 
Belo Horizonte · VIGOR, São Paulo ··APV do Brasil, 
São Paulo - REG INOX, São Paulo · Ex-SANDERSON, 
Bebedouro SP - AVANTE, Limeira SP - Cooperativa� 
de Laticínios de CURITIBA - YAKULT, São Paulo · 
KAMBY, Londrina � M U-MU, Porto Alegre 
CORLAC, Porto Alegre. 

ESTOQUE E ASSlsnNCIA TEPNICA 
ALLlNOX INO. E COM_ LTO";. 
Rua Sergipe,- 475 - cj. ,61 1  
Tels.: 257·9809 - 258-9238 . 
255- 4851 - 256-2257 
São Paulo - SP 

Esse é o Cambiador APV 
que aquece, resfria, 
�asteuriza e recupera calor. 
Ao mesmo tempo. 

Essa é a principal vantagem do Cambiador de 
Calor a Placas APV, modelo Paraflow, TIpo HX. 
Mas, se você tem que fazer esses serviços 
separadamente, também pode contar com o 
Cambiador APV. 
De larga aplie:ação na indústria de laticínios, sucos 

e produtos aiimentlcios, o Cambiador APV é 
inteiramente revestido de aço inoxidável, com 
acabamento sanitário. 
Forte por fora e eficiente par dentro, 
o Cambiado r APV , . 
f�z o trabalho de quatro pelo preço de um. 

APV DO BRASil S/A 
INDÚSTRIA E COMERCIO 
Rua da Consolação, 65/9. o andar 
Tels. : 35-9107 e 33-5020 arvoredoleite.orgdigitalizado por
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ILCT - OUTROS CURSOS, ESTÁGIOS E 

SEMINÁRIOS REAliZADOS EM 1977 

CURSO: GERÊNCIA DE INDÚSTRIA 

DE LATICíNIOS (26 a 30/09/77) 

(EM COLABORAÇÃO COM A SUDECOOP) 

1 .  Pedro Victor Neto - Caratinga, MG 
2. José Maria Montanari - Muzambinho, 

MG 
3. Mi lton Machado - Coop. Agropecuária 

de Bicas Ltda. 
4. Renato Barbosa da Cunha - Lat. Olhos 

d'Água Ltda. Liberdade, MG 
5.  Hélio José Biagioni - Coop. de Laticí

nios de Sorocaba, SP 
6 .  Gotardo Mota Nacarati - Coop. Lat. 

Paraíba do Sul Ltda. 
7. Regina Nogueira Magalhães Nogueira -

CooP. Prod. Rurais de Itaúna, MG 
8. Dilce de Oliveira - Coop. Prod. Rurais 

de Itaúna, MG 
9 .  José Guido Linhares - CooP. Reg. 

Agropecuária de S. Domingos do Prata 
1 0 .  Elviro Evangelista da Costa - Coop . 

Agrícola Vale Rio Doce Ltda. Alperca
ta, MG 

11 . Vatercides Pimenta da Silva - Coop. 
Agropecoiriil de Cássia Ltda. 

1 2 .  Geraldo Rogério Rocha - CooP. Regio
nal do Sul de Minas - Elói Mendes. MG 

1 3 .  Izaías Bento Filho - Cooo. Mixta dos 
Prod. Rurais de Mantena, MG 

1 4 .  Odair Alves de Oliveira - Coop. Rural 
de Prod. do Prata, MG. 

1 5 .  Hélia Ferreira Rodrigues - Coop. Agro
pecuária de Corinto, MG 

1 7 .  Mateus Duarte Bastos - CooP. Agríco
la do Alto do Rio Grande Ltda. Lavras, 
MG 

1 8 .  Arístides Ferreira de And(ade - Ind. 
Com. de Prod. Alim. Cerquerense -
Cerqueira César, SP. 

1 9 .  Alair Batista de Souza - Coop. Agrope
cuária de Unaí, MG 

20 . Joaquim José Vilela Soares - CooP. 
Agropecuária de Resp. Ltda. Carmo do 
Rio . Claro, MG 

21 . Ivan de Carvalho - Coop. Agropecuá
ria de Diyínópolis (Divinópolis, MG) 

22 . José Francisco Araújo Lobato - Coop. 
Agropecuária de Ibertioga, MG 

23 . Célio Cesário Xavier - Coop. Prod . 
de Leite de Vale do Paraíba, MG 

24 . Eduardo Alves Amorim - Coop. de La
ticínios Vale do Mucuri ,  Ltda. 

25 . Raimundo Nonato da Silva Costa -
Coop. Reg. de Prod. de Leite de Sete 
Lagoas 

26 . Geraldo Israel de Castro - Coop. Reg. 
de Prod. de Leite de Sete Lagoas 

27 . Egídio Teixeira da Silva - Coop. Agro
pecuária do Rio do Peixe, MG 

28 . Sudário Carneiro de Rem - Copo Prod. 
de Leite de Argirita Resp. Ltda. 

CURSO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS 
(EM COLABORAÇÃO COM A SUDECOOP) 

1 .  Alberto Sampaio - Coop. Mista dos 
Prod. Rurais de Conselheiro Pena, MG 

2 .  Aurélio Nazaré de Carvalho - Coop. 
Agropecuária de Itaúna, MG 

3 .  Durval Vieira Alves - Coop. Prod. Ru
rais do Prata Ltda. 

4 .  Geraldo Israel de Castro - Coop. Reg. 
dos Prod. de Leite de Sete Lagoas 

5 .  Hilson José Botelho - Coop. Agrope
cuária de Patrocínio Ltda. 

6 .  Jairo Nascimento Silva - Coop. Agro
pecuária de Araxá Ltda. 

7. José Augusto Barbosa - Coop. Regio
nal dos Prod. de Leite de Sete Lagoas 

8 .  Uno Alves Filho - Coop. Agropecuá
ria Vale do Rio Doce Ltda. 

9 .  Nathan Brauer - Coop. de Laticínios 
Vale do Mucuri Ltda. 

1 0 .  Nilton Fagundes do Nascimento 
Coop .  Agropecuária de Carmo do Rio 
Claro 

1 1 . Roberto José Pereira Neto - Coop. dos 
Prod. de Leite de Muriaé Ltda. 

1 2 .  Tereza Rodrigues Siqueira - Coop. 
Agropecuária de São Francisco 

1 3 .  Wagner Pereira da Silva - Coop. dos 
Prod. Rurais de Itaúna Ltda. 

14 .  Gilberto Alves - Coop. Agropecuária 
Ltda. de Moeda 

1 5 .  José Geraldo Andrade Leite - BNCC -
B. Horizonte 

1 6 .  Ronaldo Alves Ferreira - BNCC - B. 
Horizonte 

17 .  Sérgio Cogo Feijó - Rio de Janeiro 
1 8 .  Claudionor Afonso Júnior - Coop. 

Agropecuária de Araxá Ltda. 

I 
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CURSO COMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA -
PÓS-GRADUAÇÃO - UNICAMP/77 

(21 a 26-1 1-77) 

(Em colaboração com a UNICAMP - Univer
sidade Estadual de Campinas: Faculdade de 

Engenharia de Alimentos e Agrícola) 

1 .  Raul César Evangelista - Rio de Ja-
neiro 

2 .  Ernani S. Santana - Campinas, SP 
3. Nemer Alfredo Finotelo - Campinas, SP 
4 .  Maria Bethania Loureiro Pires - Cam

pinas, SP 
5. Satoe Otsuji - Campinas, SP 
6 .  Maria Consuelo R. Campillo - Campi-

nas, SP 
7. Margot Navarro - Campinas, SP 
8. Edgar E .  E .  Torres - Campinas, SP 
9. Catharina Christina Janssen - Campi

nas, SP 
10 .  Wilson Carvalho 'Barbosa, Campinas, 

SP. 

CURSO COMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(Em colaboração com a Faculdade 
de Veterinária da Universidade Federal 

de Minas Gerais) 

1 .  Iracy Aparecida Ansaloni Soares Be-
lo Horizonte 

2. Nero Dore"a Filho - Belo Horizonte 
3. Manuel Silveira Borges - Belo Horizon

te 
4. Celso Medina Fagundes - Belo Horizon

te. 

ESTÁGIO NO LABORATÓRIO DE CONTROLE 
DE QUALIDADE 

1 .  Ivam de Lima Bastos 
2 .  Raul César Evangelista 
3. Zilma Machado Rodrigues 
4. Luiz Carlos Masson 
5. José Maria Garoni Filho 
G. Antônio Roberto Silva 
7 .  Maria Suzana Pires de Mello 
8 .  Joel Dias Amaral 
9. Sidney Rubbioli Andrade 

CURSO DE FABRICAÇÃO DE QUEIJOS 
COM LEITE DE CABRA 

(Em colaboração com a CAPRILEITE) 

1 .  Asdrubal Gamboa 
2 .  Sr.a Asdrubal Gamboa 
3. Cleofa Salvino 

4 .  João Carlos Vogt 
5 .  Karim Milz 
6 .  Dilceu Monteiro da Si lva 
7 .  Sr.a Dirceu M. da Silva 
8. Francisco Caldeira de Alvarenga Filho 
9. Fernando Alzamora 

1 0 .  Sr.a Fernando Alzamora 
11 . João Pedro da Conceição 
1 2 .  Rodrigo Tófollo Macedo 
1 3 .  Virgolino de Farias Leite Neto 
14 .  Colombini 
15 .  Sr.a Colombini 
1 6 .  Nelson de Oliveira Netto 
17 .  Ricardo Crivano Albieri 
1 8 .  Cel. José Geraldo de Oliveira 
19 .  Francisco Antunes 
20 . Luiz José da Silva 
21 . Sr.a Luiz José da Silva 
22 . José Carlos da Silva Prado 
23 . Sr.a José Carlos da Silva Prado 
24 . George Sapieha 
25 . Sr.a Marion Mendelshon 
26 . Neusa da Consolação Carvalho 
27 . José Antunes Vilaça 
28 . Nilton Costa. 

ESTÁGIOS INDÚSTRIA/LABORATóRIO 
- 1977 : 

1 .  Carlos José Bandeira Dias (Dias Gar
cia Com. e Ind.) - Rio de Janeiro 

2. José Antônio da Silva (Dias Garcia 
Com. e Ind.) - Rio de Janeiro 

3 .  Marivaldo da Silva Cerqueira (Dias Gar
cia Com. e Ind.) - Rio de Janeiro 

4 .  José Ricardo Gaspar (Dias Garcia Com. 
e Ind.) - Rio de Janeiro 

5. José Lopes Gaspar Júnior (Dias Gar
cia Com. e Ind.) - Rio de Janeiro . 

6 .  Válter Variani - Brasholanda 
7. Romão Celestino de Souza - CILPE -

Pernambuco 
8 .  José Amaro Filho - Joanópolis - SP 
9. Winkler Leonel Moreira - DIPOA!JF 

10 .  José Maria de Matos - DIPOAIJF 
11 . Antônio Fabri dos Anjos - DIPOA!BH 
1 2 .  José Castor Leite - Pedra Azul - MG 
13 .  José Maria Pereira Aguillar - Latic ínios 

Itaobim - MG 
14 .  Augusto Muniz de Santana - Goiânia 
1 5 .  Neri Rodrigues Contim - Juiz de Fo

ra - MG 
16. João Batista Ferrei ra - Belo Horizon-

te, MG 
17 .  José Jader Domingues Leal - Miracema 
18 .  Elismar Santos Santana - Viçosa 
19 .  José Henriques da Silva Filho - JF 
20 . Edel Ney de  Amarins - Mimoso do 

Sul, ES 
21 . Moacir Lucas Vidal 
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22 . Otávio Augusto de Abreu Cotta - Rio 
Pomba 

23 . Elisa Mara Ferraz Santos 
24 . Renato Barbosa da Cunha Aiuruoca 
25. Raul César Evangelista 
26.  Romer Angel Arrieta Chirinos 
27. José Geraldo Botezine Simeão 
28 . João Batista Ferreira 
29. Oswaldo Salgado 
30 . Sebastião Juste Mendes 
31 . Ariene Gimenes Fernandes. . 

SEMINÁRIO SOBRE PESQUISA 
DE MERCADO 

1 .  Maria Madalena Mattos Pontes - Juiz 
de Fora, MG 

2. Seila Maria Senra de Castro - Juiz de 
Fora, MG " 

3 .  Eliane Pereira Santiago - Juiz de Fora 
4 .  Roberto Vieira , Pinto - Juiz de Fora 
5 .  Moisés Carlos Magalhães - Juiz de 

Fora 
6 .  Cláudio Soares Martins - Juiz de Fo

ra 
7. Henrique Manoel Marcante - Juiz de 

Fora 
8 .  Míriam Aparecida de Oliveira Pinto 

Juiz de Fora 
9. Edmilson Terra Azevedo - Itaperuna, 

RJ 
1 0 .  Aparecida das Graças M. Amadeu -

Bicas 
11 . Saulo Antônio Pires - Mar de Espanha 
1 2 .  Sérgio Eduardo Fernandes - Senador 

Firmino, MG 
1 3 .  Moacir Lucas Vidal - Rio Pomba 
14 .  Edson Antônio Nogueira Baptista - JF 
1 5 .  Osmar Uno de Freitas, JF  
16 .  César Augusto Colvara - JF 
17 .  Guaracy Rodrigues Calisto - RJ 
1 8 .  Luiz de Alencastro Bezzi - JF 
1 9 .  Nilton de Almeida Dias - JF 
20 . Jorge Manoel Rocha Costa - JF 
21 . Ricardo Rem Braga - JF 
22 . Marco Antônio Bastos dos Santos - JF 
23 . 1 I0i  Wasen - Estrela, RS 
24. Carlos Roberto Nicolini - JF 
25 . Anderson Tadeu V. Xavier - Piraúba 
26. Eugênio Ângelo Scafutto Scotton - JF 
27. José Tadeu Guimarães de Frias - La-

vras 
28 . Marcelo Ferreira - JF 
29 . Jorge Batista Santiago, JF 
30 . Fernando Antônio Menezes dos Santos 

- Leopoldina 
31 . José Maria Moreira - Guarani , 32 . José Roberto Ferreira - JF 
33 . Luiz Paulo Mendes - JF 
34. Júlio Alberto Neto � ltapetinga, Ba 

35 .  EIi de Abreu Vieira - Rio Pomba 
36 .  Elias Fernando Machado Cordeiro 

JF  
37 . Osmilton Nunes - Macapá, Amapá 
38 . Francisco de Assis do Carmo - JF 
39 . Gilmar Machado de Almeida - JF 
40 . Sílvia Carvalhaes de Albuquerque -

JF 
41 . João Carlos Duarte Filgueiras - JF 
42 . Ariene Gimenes Fernandes - São Pau

lo 
43 . Sidony Viana de Oliveira - JF 
44 . João Pedro de Magalhães Lourenço Ne-

to - Carangola 
45 . Sílvio Silvério da Silva - JF 
46.  Seila Sueli Toledo - JF 
47. Cândido dos Reis Badaró Filho - Ca-

rangola 
48. Ângelo Barbosa Pereira - Ubá 
49 . Valtencir Afonso Dias da Silva - JF 
50 . Márcio José Nervaf de Souza - S. João 

Nepomuceno 
51 . Fel ipe Benício Araújo - JF 
52 . Itamar João Klechen - JF 
53 . José de Oliveira - 'JF  
54 . João Batista Maia - Campo Belo, MG 
55.  João Carlos Dias Lima - Astolfo Du-

tra 
56 . Maria Helena Martins - JF 
57 . José Antônio Leal - JF 
58 . Válter dos Santos da Fonseca e Silva 

- JF 
' 

59 . Hemilson Soares de Freitas - JF 
60 . Marcus Vinicius Goulart Del'Duca - JF 
61 . Reinaldo Pereira da Silva - JF 
62 . Weima Watson Renault - JF 
63 . José Edson Lara - JF 
64 . Olivier Paulo de Britto - JF 
65 . Guilherme José Jacobs - Novo Ham

burgo - RS 
66 .  Válter Esteves Júnior - JF. 

ESTÁGIO (ALUNOS EM 
JANEIROAFEVEIRO 77) 

1 .  Aparecida das Graças M. Amadeu 
2 .  Márcia Nunes de Almeida 
3 .  João Batista de Oliveira Júnior 
4. Gilmar Machado de Almeida 
5 .  Ely de Abreu Vieira 
6 .  Jorge Batista Santiago 
7. Pedro Vieira Pinto 
8 .  Ariene Gimenes Fernandes 
9 .  Sidony Vianna de Oliveira 

1 0 .  Maria do Céu Alvarenga 
1 1 .  M íriam Aparecida de Oliveira Pinto 
1 2 .  Marco Antônio Moreira Furtado 
1 3 .  Ângelo Barbosa Pereira 
1 4 .  Edson Antônio Nogueira Baptista 
1 5 .  Rolande Abreu. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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rr�PQC eco 6 6000 llh 

APRESENTAMOS O MODELO «ECO 6»  6000 
L/H DA SÉRIE « ECOMATIC» PARA ENVASAR 
AUTOMATICAMENTE lÍQUIDOS 

DETALHES TÉCNICOS: 

.. Duas cabeças independentes 
.. Largura do plástico utilizado: 

300 mm opcional 320 e 220 mm 
.. Consumo de ar: -

30 m3;hora a 6 kg/crn' 'de pressão 
11 Consumo elétrico: 

3 kw/hora 
.. Tensão: 

Trifásica 220 V ou 380 V CA 
111 Amperagem: 

15 Amperes em pico 
[li Consumo de água: 

200 litros/hora 
lõI Enchimento: 

Continuo - precisão ± 3 gramas , I!ll Rendimento de 200 embalagens por qUIlo 
de película com 80 microns âe espessura 

111 Comando elétrico: 
Em caixa estanque separada, permitindo 
isolação perfeita, manutenção simples e 
rápida. 

111 Dimensões: 
No solo: 1 ,Om x 1 ,Sm 
Altura: 2,0 metros 

li!! Peso: 
Aproximadamente 400 kg. 

!li Esterilização da película: 
Por 2 lâmpadas ultrav ioletas por cabeça 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMA
NENTE 

p ac do ara/iH 
má.dSlC6 Qu�oméllcQI de e.bo.elcula Itdc 
av. cctalles marcondes ferreira. 339 (antiga avo central) • jurubatuba • santo amaro • são paulo 

endereço telegráfico 'pl3sticfoil" • cep 04696 _ C.9.c. 62.846.9211/0001-'9 - I"""". estadual 1011.355,801 • lelefone pabx 246-20« 
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INAUGURADA MODERNA FÁBRICA DE LEITE EM PÓ, 
EM LONDRINA, PR : 

,. KAMBV S. A. INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALlMENTfCIOS 

No dia 18 de novembro de 1977, há pou
co mais. dé três meses, portanto, foi inau
gurada, na cidade de Londrina, Estado do 
Paraná, a primeira indústria de leite em pó 
de iniciátiva particular do sul do Brasil: A 
Kamby S . A .  Indústria de Produtos Alimen- . 
trdos. 

Embora convidada a Revista: do Institu
b de· Laticfnios "Cândido Tostes", na pes
soa do seu Editor-Secretário, não . foi pos
sível deixar ' Juiz de Fora naquela ocasião, 
tendo o .  Sr. Otto Frensel, Presidente· da As
sociação Brasileira de Laticinistas e Re
dator-Proprietário do "Boletim do Leite", 
aquiescido em representar aqueIa Revista. 

Três e.mpresas tpartlcip�m do Grupo 
Kamby: Laticfniós Londrina Lt�a., Laticínios 
Norte do Paraná S.A. e Laticfnios Piazza 
Ltda.  ,. < . :  Começa; assim, a Kambi, a industrializar 
40.000 litros de leite, coletados através da 
rede coletora dos entrepostos que perten
ciam àqueles laticínios, · até atingir, em fu
turo próximo, 220.000 litros de leite, quan
do funcionará em sua plena capacidade. 

O que este empreendimento representa 
(:,ara Londrina, para o Paraná e para o Bra-
011, em matéria de divisas e empregos, uma 
publicação da KAMBY S . A .  nos dá uma 
Idéia ligeira: "Na área de coleta de leite, de 
Cascavel a Santo Antô.nio da Platina, 45 . 000 
pessoas, que trabalhalT! com a produção e 
coleta de leite, serão beneficiadas. Em Lon
drina, a indústria dará emprego direto para 
150 pessoas. E o Brasil também será o dire
tamente beneficiado, pois só no seu primei
ro ano de funcionamento, a Kamby econo
mizará para o pafs 30 milhões de dólares em 
divisas dispendidas para importação de leite 
em pó". " o  

De In ício a indústria produzirá leite em 
pó e manteiga, partindo, posteriormente, 
para maior diversificação de sua l inha de 
produtos. 

A Kamby é administrada por uma equi
pe de técnicos competentes, sendo seu dire
tor-presidente o empresário Manoel Campl
nha Garcia Cid; diretor administrativo, o Dr. 
Ariovaldo Ferraz. Arruda; e diretor industrial, 
o sr. Pedro Piazzalunga. 

Com él inauguração da Kamby S.A. o país 
deu mais um passo para libertar-se da im
portação de leite em pó, que anualmente se 
faz para atender à escassez momentânea do 
produto. 

Esperamos que dentro de alguns anos o 
Brasil não mais precise importar lat:cínios, 
especialmente leite em pó e, não resta dúvi
da, Londrina vai contribuir com grande par
cela do esforço nacional para este aconte
cimento, graças à sua moderna fábrica de 
leite em pó e ao dinamismo de seus produ
tores e empresár:os: 

"Para implantar a melhor tecnolog'a em 
métodos e equipamentos, técnicos da Kam
by visitaram a Dinamarca, Suíça, Suécia, 
Inglaterra. Estados Unidos, Itália e Alemanha. 
E, efetivmente, a Kamby reuniu o que há de 
mais avançado na indústria leiteira i nterna
c:onal", adquirindo quase toda sua apare
lhagem na Europa. 

Esperamos que em julho esta moderna 
empresa envie uma equipe de técnicos ao 
V CONGRESSO NACIONAL DE LATICfN IOS, 
a realizar-se no Instituto de Laticínios "Cân
dido Tostes", do Departamento de Tecnolo
gia de Alimentos da EPAMIG - Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, pa
ra nos fazer conhecer melhor seu funcione;.· 
mento e sua projeção ('o parque industrial 
laticinista do Brasi l .  

Parabéns da Revista do Instituto de La
ticlnios "Cândido Tostes" e da EPAMIG por 
tão marcante acontecimento, que se regis
trou quase ao apagar das luzes do ano de 
1977, levando os seus aplausos à diretoria 
da Kamby S.A. e aos seus associados. 

bioBRÃS 
BIOQU(M ICA DO B RASI L S.A. 
Escritório:  Rua Leopoldina. 260. 
Fone: 1031 J 223 36440 
30.000. Belo Horizonte. M G o  
D ivisão de Matérias Primas: 
Av. Paulista, 688. 9� andar. 
Fone: 101 1  J 289 0 189. 
01 .3100 São Paulo. SP. 

A B iobrás apresenta q uatro a l ternativas 
para quem gosta de ter opção na hora de 
fabricar queijos de qual idad e :  Lab pó, Lab 
l íquido, Labinho e Econolab.  Coa lhos de 
origem animal ,  produzidos sob rigoroso 
controle de qual idade, obedecendo às 
exigências do mercado nacional e 
internacional .  Todos os coa l hos B iobrás 
apresentam pureza bacteriológica e poder 
coagu lante inconfund íveis. E ainda 
completa isenção de sabor residua l .  Tudo 
isso permite a fabricação de queijos com 
qual idades que atendem aos mais 
exigentes paladares. Lab pó, Lab l íquido, 
Labinho e Econolab são os mais 
econômicos coa lhos até hoje apresentadós 
no mercado naciona l .  Todas essas 
características contribuiram com uma 
significativa parcela para uma total 
reversão no mercado brasi leiro de coalhos, 
onde, de i mportadores, passamos a contar 
com produtos quantitativa e 
qual itativamente capazes de suprir as 
necessidades de outros mercados. Use 
você também os coalhos B iobrás. Depois 
deles, fabricar queijos de má qual idade 
é ato imperdoável. 
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' Queijomat, 
presença marcante 
nos laticínios 
do Brasil ! 

Construída em aço inoxidável com polimento interno liso (sanitário) 
e externo escamado, o que contribui ainda para melhor estética 
de sua fábrica. 
O processo de corte e agitação cientificamente projetado, permite 
uma pl'lrfeita homogeneidade da massa e nenhum custo de mão-de-obra. 
nesta fase de fabricação, estando ainda livre dos erros comuns à 
operação manual, com regulagem de velocidade para cada tipo de queijo. 
Tem sido inúmeras as tentativas de similaridade, contudo, 
nenhuma consegue atingir o alto índice de produtividade e perfeição 
de funcionamento da QUEIJOMAT, em qualquer dos seus tamanhos . 
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