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Economical and Husbandry Performance of Milk Production 
Systems in the "Mata" Region of the Minas Gerais State 

Ronaldo Mendes de Souza (*) 
Geraldo AugtlSto de Melo Filho (*) 

I. INTRODUÇÃO 

No Centro Nacional de Pesqttisa de Gado de Leite - CNPGL; Unidade da 
EMBRAPA, localizada em Cüronel Pacheco, MG, desenvolve-se desde maio de 1977, um 
siStema de produção de leite, adaptável às condições que prevalecem em outras áreas da 
região Sudeste do Brasil. 

As características básicas dos sistemas predominantes na região são nele mantidas, 
principalmente no que se refere a :  

- Topografia acidentada, com 20 a 30% de meia encosta e baixada; 

Pastagem natural com predominância de campim-gordura (Melinis mimttiflora, 
Beauv.); 

Suplementação das vacas em lactação na época "seca"; 

- Padrão genético do rebanho leiteiro, variando de 1/2 a 7/8 de sangue holan
dês x zebu. 

A distribuição da área do Sistema de Produção do CNPGL é mostrada na Tabe
la 1, (SOUZA et. al., 1981). 

TABELA 1 - Distribuição da área do Sistema: àe Produção do GNPGL. 
Utilização 

Pastagem 
Capineira de capim-elefante 
Cana-de-açúcar 
Área para milho 
Benfeitorias 

Tlotal 

Área (ha) . 

88,,0 
6,0 
0,5 
2,0 
0,5 . 

97,0 

A compOSIÇaO program'ada do rebanho, número e área de pastagem do referido Sistema são apresentados na Tabela 2. 
Visando melhor utilização dos recursos produtivos, foram introduzidos, sobre esta estrutura básica, alguma tecnologia que requer menor investimento. Ao mesmo tempo, à implantação do Sistema do CNGPL, foi iniciado um trabalho de acompanhamento de fazend:ors produtoras de leite na Zona da Mata de Minas Gerais, (GEl'vIENTE et aI., 1980). O acompanhamento surgiu com o objetivo de fornecer informações complementares às levantadas no modelo físico do sistema de produção do CNPGL, de tai forma que fosse possível fazer comparações, tirando-se algumas conclusões. 

(*) Pesquisador da EMBRAPA/CNP - Gado de Leite, Coronel Pacheco - MG. 
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TABELA 2 Composição programada do rebanho, número e área da pastagem do 
Sistema de Produção do CNPGL. 

Oategoria animal N.O de 
cabeças 

Touros 02 
Vacas em lactação 30 
Vacas secas 10 
Fêmeas de O a 1 ano (bezerras) 14 
Fêmeas de 1 a 2 anos (garrotas) 13 
Fêmeas de 2 a 3 anos (novilhas) 13 
Rufião 01 

Total 83 
Vacas pré-parto 
Animais de serviço 

N.o de 
UA 

2,50 
37,50 
10,00 

3,50 
6,50 
9,75 
1,00 

70,75 

N.O de 
pastos 

3 
2 
2 
2 
2 

11 

1 
1 

Area de cada 
past. (ha) 

15,0 
13,0 

0,7 
1,5 
4,0 

2,6 
2,0 

o acompanhamento a fazendas produtoras de leite iniciou-se em meados de 1977, 
sob a coordenàção da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mi
nas Gerais (EMATER - MG) e do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite. 

No acompanhamento, os produtores foram classificados em três estratos, segundo 
a produção diária de leite, como se segue: 

A) Pequenos, com até 50 litros de leite. 
B) Médios, com 51 a 100 litros de leite. 
C) Grandes, com mais de 100 litros de leite. 

. O objetivo do presente trabalho é apresentar os resuIt:ulos zootécnicos e econômi
cos do Sistema de Produção do CNPGL e confrontá-los com os obtidos nas fazendas acom
panhadas, as quais apresentam características semelhantes às do sistema, no que se refere 
a área da propriedade e tamanho do rebanho. 

II - TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

1 - Sistema de monta 
Utiliza-se a monta natural controlada, de modo a permitir nascimentos durante 

todo o ano, sem estação de monta definida. 
As novilhas são acasaladas quando atingem 300 kg de peso vivo e idade em torno 

de 24 meses. A partir desse peso, as novilhas permanecem junto às vacas em lactação, 
para facilitar a detecção de cio atraiVés do rufião. São toler::ldas até quatro cobrições para 
cada novilha: Após 60 dias da última cobrição é feita a palpação retal, para diagnóstico 
de gestação. Se confirmada a gestação, a novilha é transferida para o pasto de vacas 
"secas" e novilhas em gestação; caso contrário é descartada. 

As vacas são cobertas no primeiro cio que se manifsetar 60 dias após a última 
parição. 

2 - Sistema de acasalamento nO rebanho 
Tem-se procurado manter o grau de sangue do rebanho entre 1/2 a 7/8 holan

dês x zebu, característica predominante na maior parte do rebanho da região. Para isso, 
os acasalamentos são feitos da seguinte maneira: 

As vacas com até 3/4· de sangue europeu (inclusive) são cobertas por touro 
holandês preto e branco; 
As vacas acima de 3/4 de sangue europeu são cobertas por touro giro 

3 - Utilização das pastagens 

As pastagens, compostas basicamente de capim-gordura .consorciado naturalmente 

com calopogônio (Calopdgonillln 1lll1ctmoides) e outras leguminosas, situada. em área de 

Revista do ILCT JULHO-AGOSTO DE 1981 Pág.5 

copografia mais acidentada, são manejadas de acordo com as categorias animais e com 
certa flexibilidade no seu uso. Assim, as vacas em lactação permanecem à noite em um 
dos três pastos de 15,0 ha cad.a (30 dias de pastejo e 60 dias de descanso) e para cada 
uma das demais categorias (vacas secas, fêmeas acima de 300 kg de peso vivo e fêmeas 
com idade acima de 70 dias), são destinados dois pastos conforme Tabela 2, observando-se 
uma rotação de 60 dias de pastejo e 60 de descanso. Além desses pastos, existem outros 
dois, sendo um "maternidade", para onde são recolhidas todas as vacas no último mês de 
gestação, e outro d;)stinado aos animais de serviço (dois muares). Todos os pastos são 
dotados de bebedouros, natural e/ou artificial. 

A bateção dos pastos é realizada uma vez por ano, nos meses de março e/ou abril. 

4 - Suplementação volumosa 
a) Alimentação nas "águas": 

Durante a época d'\S "águas" (novembro ll' abril), no intervalo das ordenhas (de 
9 às 14 horas), as vacas em lactação permanecem em 5,5 ha de capineira de capim-ele� 
fante (Pennisetu1n purpureum) divididll' em sete piquetes. Isto permite o pastejo rotacio
nado, que é iniciado quando o capim-elefante está em torno de 1,20 m de altura e encer
r.ado quando atinge 0,40 m. A capineira é fertilizada ail1ualmente em outubro ou novem
bro, em função da análise do solo, após prévio rebaixamento. 

Outra área de 0,5 ha de capineira é destina.da exclusivamente a corte, para for
necer capim verde picado aos touros e às fêmeas com até 70 dias de idade.· Na época 
"seca", é utilizada para suplementação volumosa de todas as categorias animais em cres
cimento. 

b) Alimentação na "seca": 
Na época da "seca" (maio a outubro), no intervalo das ordenhas, às vacas em 

lactação recebem silagem de milho, fornecida à vontade, em cochos· localizados nos cur
rais. 

5 - Suplementaçáo concentrada 
O concentrado é f�rnecido em cochos individuais, no momento da ordenha. Con

siste de farelinho de trigo e a quantidade fornecida depende da produção da vaca e da 
época do ano (Tabela 3). 

TABELA 3 - Critério de fornecimento de farelinho de trigo para as vacas em lactação 

Produção de· leite Época d� "águas" Época da "seca" 
(kgfvaca/dia) (kgfdia) (kgfdia) 

3,0 5,0 1 
5,1 8,0 1 ,2 
8,1 11,0 2 3 

11,1 14,0 3 4 
14,1 17,0 4 5 
17,1 20,0 5 6 
20,1 23,0 6 7 
23,1 26,0 7 8 

No início da lactação, recebem 5,0 kg de farelinho de trlgo/cab/fu, no� primei
ros 30 dias pós-parto, independente da sua produção. Caso a produção diária de leite ul
trapasse 15,0 kgfvaca até dez dias pós-parto, a quantidade de concentrado é aumentada 
para 7,0 kg/dia. Os ajustes no fornecimento de concentrado, em função do nível de 
produção de leite, são realizados a cada 30 dias. 

São realizados três controles leiteiros mensais (dias 10, 20 e 30) e as vacas têm 
suas lactações húerrompidas 60 dias antes do ,parto ou quando apresentarem produção 
inferior a 3,0 kg de leite/dia, em dois controles consecutivos. 
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6 - Cria e recria de fêmeas 
Tanto os bezerros como as bezerras são separados de suas mães ao nascimento, 

recebendo 3,0 kg de colostro/dia, nos primeiros três dias de idade, sendo que no final des
se período, os machos são descartados. 

As bezerras recebem leite até aos 56 dias de idade. Recebem, também, ração 
comercial peletizada, com 20% de proteína bruta, até um limite de 2,0 kg/animal/dia, 
e capim-elefante verde pioado à vontade. Dos 56 E>\()S 70 dias substitui-se, gradativamen
te, essa ração por outra com 16 % de proteína. bruta. A partir dessal idade, as fêmeas são 
criadas em dois pastos de capim-gordura de 0,70 ha cada, com uma suplementação (16% 
de proteína bruta) até seis meses de idade. De 6 a 12 meses são transferidas para 
dois piquetes da mesma gramínea, cada um com 1,50 ha, que são utilizados em rodízio. 
A partir dessa idade, as fêmeas permanecem em dois pastos de capim-gordura de 4,0 ha 
cada, em pastejo rotacionado, até atingirem 300 kg de peso vivo, quando são consideradas 
aptas à reprodução. 

7 - Mineralização do rebanho 

Todo o rebanho recebe, no decorrer do aillO, suplementação mineral à vontade, 
constituída de uma mistura com a seguinte composição: 

Farinha de ossos ................................ . 
Sal comum .................................... . 
Sulfato de cobre ............................... . 
Sulfato de cobalto ............................... . 
Óxido de zinco ................................. . 
Iodato de potássio ............................... . 

60% 
39,15% 

0,4% 
0,02% 
0,4% 
0,03% 

100,00% 

Essa mistura é fornecida à vontade em cochos cobertos localizados nos pastos, ex
ceto para: as vacas em lactação, que a têm à sua disposição, no próprio curral. 

8 .- Sanidade do rebmzlw 
As medidas sanitárias rotineiramente são : 

Corte do umbigo, com solução de iodo. 
Vacinação contra paratifo (pneumoenterite): no 8.0 mês de gestação e animais recém
-nascidos aos 15 dias de idade. 
Vacinação contra febre aftosa: animais com mais de quatro meses de idade, três 
vezes ao ano. 
Vacinaçãq contra carbúnculo sintomático e gangrena gasosa: animais de três a doze 
meses de idade, usando-se vacina polivalente. 
Vacinação contra brucelose: fêmeas de três a oito meses de idade, com vacina B-19. 
Teste de s'oro aglutinação: em todo o rebanho em idade de reprodução, eliminando-se 
os positivos, anm:lmente. 
Vermifugação: aplicação de vermífugo de largo espectro em animais de três meses 
até um ano de idade, quatro vezes ao ano, nas primeiras quinzenas de outubro, dezem
bro, abril e junho. Os animais adultos são vermifugados nas primeiras quinzenas de 
outubro e abril. 

. Controle de bernes e carrapatos: pulverização dos animais com carrapaticidas e ber-
nicidas, de ,acordo com a intensidade de infestação. 

. 

Teste de tuberculinização: uma vez por ano, nas vacas, reprodutores e rufião. Os 
animais positivos são isolados e retestados por prova comparativa a partir de 60 dias 
do primeiro teste. Em ca�;o da confirm.ação da positividade, o animal é eliminado. 
Controle das mastites: são adotadas as seguintes medidas profiláticas : 

o lavagem com água corrente e desinfecção do úbere e mãos do ordenhador com 
água clorada, antes de cada ordenha. 
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o uso diário de caneca telada, para di�,gnóstico de mastites clínicas. 
o desinfecção das tetlóls, por imersão em solução gliceroiodada, após cada ordenha. 
o separação dos animais com mastite (que são ordenhados por último). 
• tratamento imediato ao se constatar a doença. 

Além dessas medidsoS, são observados cuidados necessários a fim de que se tenha 
con�ções sanitárias adequadas em todos os animais e instalações, tais como: 

. o lavagem diária e desinfecção semanal da sala de ordenha. 
o remoção diária do esterco dos currais para as capineiras. 

o atentar para a introdução de animais oriundos de outros rebanhos. 

9 - Descarte de fêmeas 
Ao descarte de fêmeas, procede-se da seguinte forma: 

Bezerras e garrotas: somente são descartadas em casos de anormalidades físicas, in
dependentemente do nÚlneDO necessário de fêmeas de substituição. 

Novilhas: são descartadas de acordo com os critérios : 

• peso e idade - as que não atingem 300 kg de peso vivo aos 30 meses de idade. 
o reprodução _ as que após quatro cobriçães consecutivas não são fecundadas. 

o excedentes. 
o acidentes. 

Vacas: são descartadas anualmente a uma taxa não superior a 20%, nos seguintes 
casos: 

o vacas "secas" não fecundadas; vacas que após cinco cobrições consecutivas não 
são fecundadas ou com período de serviço superior a 240 dias. 

• vacas com produção por lactação abaixo de 50% da média do rebanho. 

o vacas que apresentam período de lactação inferior a 180 dias. 

• vacas que apresentam anormalidades, tais como: metrite, mastite crônica, hru
celose, tuberculose, etc. 

o vacas acidentadas, com lesões de dificil recuperação. 

10 - Registros zootécnicos e econômicos 

São adotados formulários para· registros e controles das diversas atividades do 
Sistema, permitindo uma coletânea de dados que se prestam à análise do desempenho 
zootécnico e econômico. 

III - RESULTADOS ZOOTICNICOS ALCANÇADOS NO SISTEMA DE PR6DUÇÃO 

A produção total de leite, no período de novembro de 1979 ·a outubro de 1980, 
foi de 109.845 litros, sendo que do total, 4% (4.375 litros) foi destinado 00 ruleitamento 
de bezerras e os restantes 96%, comercializados. Na época das "águas", !a produção de 
leite foi de 56.509 litrcs (51%), enquanto que 53.336 litros (49%) foram obtidos na 
época da "seca", demonstrando a estabilidade da produção, (SOUZA et al., 1981). 

Na Tabela 4 são apresentados indicadores de produtividade obtidos no período. 

Por ocasião da implantação do Sistemal de Produção, foram estabelecidas algumas 
metas zootécnicas, das quais algumas síio apresentadas em confronto com os resultados 
alcançados no período de novembro de 1979 a outubro de 1980 (Tabela 5). 
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TABELA 4 - Indicadores de produtividade obtidos para: a época das "águas" (Nov/79 
a Abr/80), época da "seca" (Mai/80 a 0ut/80) e período total (Nov179 
a Out/80). 

Indicadores 
(Médias) 

Produção de leite/dia! (kg) 
Produção de leite/vaca em lactacãol dia (kg) 
Produção de leitelvaca (kg) * 

• 

Produção de leite/mês (kg/ha) 
N.O de vacas em lactação (cab) 
, Significa vaoas em lactação mais vacas secas. 

"Águas" 

310 
9,8 
8,0 

97,0 
32,0 

"Seca" 

290 
8,6 
7,1 

91,6 
35,0 

Período 
Total 
300,0 

9,2 
7,5 

94,3 
33,0 

TABELA 5 - Metas e resultados alcançados no Sistema de Produção no período de 
Novembro/1979 a Outubrol1980. 

Indicadores Metas 
���--------------------------------Produção/vaca/lactação em 305 dias (kg) 2.700 
Produção/ha/ano '(kg) 1.000 
Taxa de n�talidade (%) 75 
Taxa de mortalidade de bezerras de O a 1 anO (%) 5 
Peso vivo das fêmeas aos 12 meses (kg) 200 
Peso vivo das fêmeas aos 18 meses (kg) 250 
Peso vivo das fêmeas aos 24 meses (kg) 300 
Idade ao 1.0 parto (meses) 33-39 

Resultados 
2.858 
1.132 

75 
18' 

162 
239 
315 

Taxa de locação das pastagens (UA/ha/ano) 0,8 
33-34 

0,8 
* A taxa de mortalidade de bezerros de O a 1 ano foi elevada em virtude de um surto de 

eimeriose (Eimeria spp), que foi, contudo, control�do. 

IV - RESULTADOS ECONôMICOS OBTIDOS NO SISTEl\1A DE PRODUÇÃO 
1 - Receita! 
O Sistema de Produção obteve, no período de novembro de 1979 a outubro de 

1980, uma receita total de Cr$ 1.315.330,00, sendo que Cr$ 459.523,00 foi obtida na 
época das "águas" e Cr$ 855.807,00 na época da "seca". A participação da venda do 
leite na receita total foi de 84% (Cr$ 1.104.020,00), sendo 'Os 16% restantes (Cr$ 
211.310,00) provenientes do descarte de animais (Tabela 6). 

TABELA 6 - Composição da receita na época das "águas" (Nov/79 a Abr/80), na época: 
da "seca" (Mai/80 a Out/80) e período total (Nov/79 a Out/80), com 
sua participação relativa nw receita total. 

Componentes 

Venda de leite 
(valor bruto) 
Venda de animais 
Total 

"Águas" 
Valor (Cr$) % 
411.253,00 89,5 

48.270,00 10,5 
459.523,00 100,0 

2 - ClIsto operacional 

"Seca" 
V;alor (Cr$) 
692.767,00 

Todo o período 
% Vruor (Cr$) % 
81,0 1.104.020,00 84,00 

163.040,00 19,0 
855.807,00 100,0 

211.310,00 16,0 
1.135.330,00 100,0 

Na estrutura de custo operacional estão contemplados todos os componentes de 
custo variável, acrescidos de alguns custos que a rigor seriam fixos, mas que estão direta
mente associados ao processo produtivo. Portanto, o custo operacional representa o desem
bolso efetivo na condução da propriedade. 

São .apresentados na Tabela 7, os componentes que formam esse custo e a parti
cipação relativa de cada um no custo operacional. 

Os componentes do custo operacional que mais oneraram, no período, foram ali
mentação comprada, mão-de-obm e aluguel de máquinas, que, somados, representaram 
71,86% do custo operacional. Estes mesmos componentes, quando desagregados para as 
épocas das "águas" e "seca", representaram 72,88 a 70,90%, respectivamente. 
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3 - Margem bruta 
Deduzindo-se o custo operacional da receita total, resulta a margem bruta, que 

remunera os fatores fixos da produção desconsiderados no conceito de custo operacional, 
tais como: juros sobre o capital empa,tado, depreciação de benfeitorias, máquinas ,e equi-
pamentos e remuneração do empresário. " 

A margem bruta assim definida foi de Cr$ 551.346,00 no penodo de novembro 
de 1979 a outubro de 1980, sendo Cr$ 88.202,00 na época das "águas" e de Cr$ 
463.144,00 na época da "seca" (Tabela' 8). 

TABELA 8 - Composição da margem bruta e margem bruta por litro vendido na época 
das "águas" (Novl79 a Abr/80), na época da "seca" (Mai/80 a Out/80) 
e período total (Novl79 a Outl80), em cruzeiros. 

Componentes 

MARGEM BRUTA 
Receita total 
Custo operacional 
MARGEM BRUTA 
PILITRO VENDIDO 
Receita total/l 
Custo operacional/I 

"Águas" 
Período Mensal 

88.202, 14.700, 
459.523, 
371.321, 

1,60 
8,40 
6,80 

"Seca" 
Período Mensal 

463.144, 77.190, 
855.807, 
392.663, 

9,00 
16,70 

7,60 

Todo o período 
Mensal 

551.346, 45.945,50 
1.315,330, 

763.984, 

5,30 
12,50 

7,20 

A rentabilidade, definida pela relação entre receita total e custo operacional, foi 
de 1,72 no período, indicando que, em tennos médios, para cada Cr$ 1,00 ;aplicado no 
custo operacional, teve-se um retorno liquido de Cr$ 0,72. 

4 - Evolução das receitas e custos operacionais 

A análise da evolução das receitas e dos custos operacionais de novembro de 
1977 até abril de 1981 (Tabela 9), revela: que nos períodos da "seca" (maio a 

,
outubro), 

as receitas crescem mais do que os custos, ao contrário do que acontece nos penados das 
"águas" {novembro ,a abril). 

TABELA 9 - Acréscimos semestrais das receitas e custos operacionais verificados no 
Sistema de Produção de Leite do CNPGL, no período de novembro de 
1977 a abril de 1981, em cruzeiros. 

Receita Período Valor (Cr$) Acréscimo (%) 

Nov177 a Abr178 
Mai/78 ;a 0ut/78 
Nov/78 a, Abr/79 
Mai/79 a 0ut/79 
Nov/79 a Abr/80 
Mai/80 a Outl80 
Nov/80 a Abr/81 

189.128, 
307.296, 
284.273, 
387.075, 
459.523, 
855.807, 

1.073.268, 

Isto pode ser eJ<;plicado pelo seguinte : 

62,0 
- 7,5 

36,0 
18,7 
86,2 
25,4 

Custos operocionais 
Valor (Cr$) Acréscimo (%). 

112.071, 
165.032, 47,2 
246.946, 49,5 
209.457, 15,2 
371.321, 77,3 
392.663, 5,7 
698.217, 77,8 

Em função da tecnologia empregada, a produção de leite se mp,ntém praticamente 
constznte durante todo 'O ano, ou seja, não há problema de estacionalidade de produção. 
Em virtude da produção uniforme dumnte todo o ano, o sistema não se ,altera com 
os efeitos do tabelamento de púço do leite pelo critério de c,otas de entressafra. 
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- Os custos de produção são maiores no período das "águas" do que no período da "seca", 
devido à época de bateção de pastos e confecção de silagem. 

- Quando ocorrem elevações de preços do leite, não se aumenta a: produção por meio 
de maior consumo de concentrados, pois é mantida ;a mesma estrutura de produção. 
Neste caso, o aumento de receita não é acomp2lI1hado por elevação simultânea rios 
custos. 

A a:nálise da evolução anual de receitas e custos (Tabela 10) pennite verificar 
que, ao longo do tempo, o acréscimo dos custos operacionais (176 %) foi ligeiramente su
perior ao acréscimo nas receitas (165%). Verifica-se, ainda, que de novembro179 a outu
bro/80, o crescimento da receita (55%) foi substancialmente maior do que o crescimen
to dos custos operocionais (67,4%), ao contrário do período de novembro/78 a outubrol79, 
quando os acréscimos roram respectivamente de 35,2 % a 64,7%. 

TABELA 10 - Acréscimos anuais das receitas e custos operacionais verificados no Sis
tema de Produção de Leite do CNPGL, no período de novembro de 1977 
a outubro de 1980, em cruzeiros. 

Receita Custos operacionais Período 
Valor (Cr$) Acréscimo (%) Valor (Cr$) Acréscimo (% >. 

Nov/77 a Out178 496.424, 277.103, 
Nov/78 ;a Outl79 671.348, 35,2 456.403, ,64,7 
Nov/79 a Out/80 1.315.330, 95,9 763.984, 67,4 
Período total 165,0 176.0 

V - SISTEMA DE PRODUÇÃO E FAZENDAS ACOMPAl'lHADAS 

1 - Resultados zootécllicos 

A análise de alguns indicadores de produtividade (Tabela 11) obtidos no Siste
ma de Produção e nas fazendas acompanhadas, evidencia a importância da tecnologia do 
desempenho da pecuária de leite (GEMENTE et aI., 1980 e MOREIRA, 1980). 

TABELA 11 - Resultados alcançados no Sistema de Produção de Leite do CNPGL 
(maio/77 a Olltubro/79) e dados estimados para a Zona da Mata ele Mi
nas Gerais. 

índices 

Produção/vaca em lactação/lactação (kg) 
Produção leite/halano (kg) 
Produção vaca em lactação/dia (kg) 
Natalidade (%) 
Mortalidade (%) 
Vacas em lactação (%) 
Vacas secas (%) 
Ta.'l:a de lotação das pastagens (UA/ha) 

Sistema de Produção 

2.867 
1.181 

9,3 
78 

8 
78 
22 

8,80 

Zona da Mata 

900 - 1000 
450 

4,25 
64 

8 
63 
37 

0,73 

Todos os índices zootécnicos alcançados no Sistema de Produção foram superiores 
aos das fazendas acompanhadas na Zona, da! Mata de Minas Gerais. 

A produção por vaca em lactação no sistema (2.867 kg de leite/lactação) é três 
vezes superior à das fazendas acompanh2,das (900 a 1.000 kg de leite/lactação). 

Outrossim, v.aIe acrescentar que a tecnologia aplicada no sistema de produção é 
simples, acessível à grande maioria dos produtores e de baixo investimento. 
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2 Resultados Econ,ômicos' 

Revista do ILCT 

,. A análise do desempenho econômico do sistema de produção e das fazendas acom
panhadas demonstra que é possível aumentar a produtividade da pecuária. de leite .utili
zando-se tecnologias que requerem investimento de baixo custo. Os resultados dos' estudos 
realizados no período de novembro/77 a: outubro/78 (Tabela 12) confirmam este. fato. 

TABELA 12 - Resultados obtidos na avaliação do Sistema de Produção de Leite ·do 
CNPGL e das fazendas acompanhadas (nov/77 a out/78). 

Itens 

Custos operacionais 
Receita bruta 
Margem bruta 

Área da propriedade - ha 
Vacas em. lactação - n. e 
Total de animais - n.e 

- Produção/vaca lactação/dia/kg 

Sistema de Produção 
Valor (Cr$) 

277.103,00 
496.624,00 
219.521,00 

97,00 
32,00 
85,00 

9,60 

Fazendas· Acompanhadas 
Valor (Cr$) 

71.017,00 
164.854,00 

93.836,00 
.J.l.Q,OO 

"':'i3;00 
85,00 

4,20 

:' �. As fazendas acompanhadas, com média de ár()a .de 110,0 ha e 8?' anim�iS apresenta
ram:'tqIl�",margem bruta (diferença entre a receita e os'custos operacionais) de Cr.$, 9.836,00. 

. ' . �. - . 

O sistema de produção, com 97,0 ha e 85 animais, obteve uma margem bruta 
de Cr$ 219.521,00. Isto significa que o sistema de produção teve uma remuneração de 
seus fatores fixos superior em mais de duas vezes à das fazendas produtoras de leite. 

Estes resultados foram possíveis com a utilização de tecnologia' Já desenvolvida e 
que .exigem 1:Jaixo investim·ento. 
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ESTUDO ENERGÉTICO COMPARATIVO ENTRE A DIS'rRI'
BUIÇÁO DE LEITE PASTEURIZADO E LEITE LONGA VIDA 

A Comparative Energy Study between Pasteurized Milk and 
Long Life Milk 

DR. ADEMERV AL G41R.GIA (*) 

De todas as explicações de que se pode lançar mão no debate sobre dis
ponibilidade, custo e qualidade de energia que o mundo vê-se obrigado a pro
mover, uma delas definitivamente não se aplica : a surpresa: Muito antes da 
cartelização promovida pela OPEP, muito antes dos aumentos verificados nos 
preços, vozes respeitáveis já se elevavam no sentido de que a fonte mais usada, 
o petróleo, estava para se esgotar. Portanto o problema energético com que se 
defronta o mundo está apenas adiantado pois, não seria evitável de nenhuma 
forma. A situação que aí está veio, portanto, para ficar. 

O fato é que temos que aprender a conviver com a energia cara e desen
volver.métodos para economizá-la, da mesma forma que desenvolvemos méto
dos adeq�ados ao uso racional de outros insumos caros. 

Mas as crises têm. a grande virtude de acionar a inteligência. do homem 
que sempre vê nelas um desafio. E aí, acreditamos, reside o conceito mais im
portante : . de como transformar uma crise num desafio e de como vencê-lo. 

O problema é obviamente complexo mas, definitivamente é solúvel me
diante a correta aplicação da criatividade e da tecnologia disponível. 

O que vamos falar com os senhores nesta meia hora, diz respeito a esse 
desafio. O que já foi apurado até hoje e que resultados se podem obter no se
tor de produção e da distribuição de alimentos líquidos, ou ainda mais espe
cificamente no mercado' de leite que é de' todos os' alimentos o mais perecí
vel, o mais volumoso e o  mais necessário a todas as faixas da população. 

O que vamos falar diz respeito à necessidade de encararmos o fato de 
que o processo de longa conservação de leite é uma' resposta ao desafio da 
crise energética, é a tecnologia dos tempos atuais: Não é mais uma forma de 
tratamento de leite, não é mais um tipo' que se soma aos' já existentes. É, isto 
sim, a única opção para o futuro e quanto mais nos' conscientizarmos disto 
agora, mais rápido vamos fazer a tr?-nsformação e' mais rápido' economizare
mos energia cara e de disponibilidade . escassa. E é esta.razão, a única é gran
de razão do sucesso dessa tecnologia em todo o mundo. 

Vamos aos fatos: 
Na Universidade de Maryland, em College Park, Estados Unidos, a pe

dido do Departamento de Energia daquele país, foram realizados profundos 
estudos sobre as diferenças de processamento e as conseqüências resultantes 
entre o tradicional leite pasteurizado e o leite asséptico.· 

Os resultados demonstraram que se os novos consumidores mudassem 
a leite pasteurizado convencional, para o novo leite asséptico, a nação poderia 

'economizar cerca de doze milhões de barrís de petróleo par ano. . 

(*). Diretor Vice-Presidente da Tetra ·Bak· do Brasil S.A. 

(Pale::;tra apresentada' por' José Roberto Duarte. Gerente do Produto' da 
. Tetra Pak do Brasi.1 LtdaJ, 
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"Nós pensamos que temos um produto que vai beneficiar todo mundo 
da indústria de laticínios até o consumidor", disse o Dr. W. Lamar Harris, di
retor da Estação Experimental de Agricultura. 

"Todos os testes indicaram até agora, que o leite asséptico é tão seguro, 
se não mais seguro que o leite pasteurizado regular", o Dr. Harris acrescentou. 

O leite esterilizado como foi .mencionado no estudo de Maryland, econo
miza energia porque elimina a necessidade de refrigeração e reduz grande
mente os custos de transporte, de acordo com o Dr. Barry Fray, professor de en
genharia agrícola desta mesma Universidade. 

Um dos pontos levantados nesse estudo foi a demanda maior de energia na 
usina para a esterilização do leite comparada àquela necessária para a pasteuri
zação. O estudo conclUi que o avanço da tecnologia UHT tem produzido tantos 
esterilizadores cada vez mais eficientes na recuperação de calor que essa dife
rença de consumo energético pode ser desprezada, isto é, que um moderno es
terilizador não consome substancialmente mais energia que um pasteurizador 
convencional. 

Outro aspecto que tem sido mencionado pelos críticos do processo é o in
vestimento necessário à instalação de uma planta de leite Longa Vida compa
rado ao exigido pela de leite pasteurizado. Não vou tomar-lhes o tempo com 
profundos e detalhados comparativos. Apenas gostaria de mencionar que equi
pamento de leite asséptico como tal, nao' custa substancialmente mais e dis
pensa todo o setor de refrigeração, câmaras frigoríficas, frota refrigerada, 9-e
pósitos de distribuição refrigerados, toda a área necessária a essas instalaço�s 
e todas as auxiliares resultantes do elevado número de empregados necessa
rios à operaçao do leite pasteurizado, processado e entregue todo dia. 

Além disto permite que a planta se instale próximo das bacias leiteiras, 
onde a terra é �ais barata, colaborando grandemente para a criação de novos 
polos de desenvolvimento e a conseqüente diminUição da migração interna. 

Isto é visível no Brasil onde não há nenhuma planta de leite Longa Vida 
instalada em um grande centro, onde estão localizaaas as plantas de pasteuri
zação das grandes usinas. Como exemplo podemos citar Parmalat em Itamon
te; Paulista, em Guaratinguetá; CCPL, em São Gonçalo e assim por diante. 

Um dos mais importantes efeitos dessa re-localização é permitir a aber
tura de novas bacias leiteiras, de potencial expressivo, ainda mexploradas por 
falta de mercado; criando mais e melhor produção interna potencialmente ex
portável. 

E a exportação de leite líquido, coisa jamais sonhada é hOj,e uma realida
de sendo comum encontrar-se leite pronto-para-consumo produZldo na Europa 
e consumido na ÁÍrica e Ásia, onde a qualidade da água e as condições de hi
giene não recomendam a adoção de leite em pó. 

Na cadeia produção-consumo de leite há outros fatos a merecer acerrada, 
análise: a comercialização. 

O 10.0 Relatório Anual de Supermercados, publicado em Abril último, re
vela que a segunda grande preocupação dos supermercadistas será desenvol
ver sistemas mais eficientes e economicos do que os atuais, para transportar e 
distribuir mercadorias desde a saida de suas fontes produtoras até os depósitos 
centrais e os supermercados. Isto ao lado da necessidade reconhecida por 70% 
dos supermercarustas de reduzir o custo operacional para poder vender mais 
barato num mercado onde 92% dos entrevistados compram menos produtos su
pérfluos e 68% passaram a investigar preços antes da compra. 

No Brasil, 93% dos supermercadistas destacaram como a área mais pro
blemática para o setor, o custo crescente de energia, segundo o 9.0 Relatório Anual 
dos Supermercados. 

Em 1979, 19% dos supermercadistas acreditavam que o aspecto energéti
co não chegaria a preocupar. 

Em 1980, apenas 7% dos entrevistados mantinham a mesma opinião. Con-
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sultados se  o problema seria apenas mais um problema do setor a resposta foi 
de 57% em 79 e 32% em 80. O que significa o início da mudança. 

Uma outra questão foi apresentada: a energia seria um problema sério? 
24% concordaram em 79 e em 1980 este índice chegou a 61 % .  
. Sem dúV!da é bo.m para o país, para o consumidor e para eles próprios que IS�O ocorra. Alem da l�a que abrange os serviços diretos prestados aos consuIDldores, o� s�permercadist_as defrontaram-se com as áreas de estrutura como Casa d.e Maqumas �mde ,:stao dezenas de diferentêst.ipos de equipamentos entre ��

.
qUaIS os de refngeraçao que trabalham 24 horas por dia, sete· dias por sema-

Mesmo , na á�ea �e, v�ndas onde os eqUipamentos e instalacões que consomem energIa estao v;sIveIs, poucos consumidores então, e até· recentemente, pouco_ 
dos superI?ercadistas estavam conscientes do peso, da importância desta questao e o que IStO representa no custo dos produtos vendidos por estes supermercados. 

�oje, os _consumidores 
continuam ingnorando este fato, mas os supermercadistas estao começando a avaliá-lo atentamente. Desta forma, não é arriscado prever qu� .cortar custos d� energia se tornará uma verdadeira obsessão pa�a, o ramo. E lr.rter�Ssa?te sallentar que a popUlação estará cada vez mais proxI�a da consclentlzaçao do problema e Chegará o dia em que ela mesma estara cobrando por um comportamento adequado à situação. 

É . certo que não se p.ode ,esper,ar por inovações ou fórmulas mágicas, mas ao all!;.l1sarmos a tecnologIa ..:dispolllvel atualmente, podemos crer que estamos bem . dIstantes de ,uma so�uçao para este mal. Principalmente por este motivo preCIsamos nos unIr e enVldar esforços para que o quadro seja modificado acentuadamente. 
E isto nos permite assegurar que os industriais que não estiverem preocupados com estes problemas que pertencem também aos seus clientes vão perde� seu esp,aç

� �o �ercad? E sem dúvida, esta é uma opção a que nenhuma empres!l se determmarIa, POIS, se os supermercadistas podem escolher em preço! �a�s um dos , produtos concorre�tes tem características superiores de dis-tnbUlçao, este vaI ganhar a concorrencia. . 
_ Supermerc:;tdos, supermerca�istas, consumid�res, são um aspecto da ques-tao. A noss? I?edid9' ,a empre.s:: SlIDonsen & ASSOCIados realizou um estudo tendo como obJetryo basIco a �?::lise dos . c ustos e especialmente de combustível, que correspo�dem a entrega dIana de leite pasteurizado na área da Grande São Paulo, alem de montar �a comparação entre esses custos e este consumo e aqueles que corresponderlam a entrega de leite esterilizado Longa Vida nos .mesmos pontos de venda, com freqüênCia semanal de distribuição. 

Este es!udo envolveu a estrutura atual do setor de distribuicão de leite da Grande Sao .Paulo, a evolução , e projeç�o de planos existentes; tendências apre�en�a.9-as, a�e:n de detalhadas mformaçoes sobre a composição da frota de distnbUlçao, quilometros,. c�pacida�eA de carga máxima e utilizada pelos veículos, consumo de combustIvel, quilometros rodados por litro e custo unitário de entrega de um litro de leite em diferentes situações. 
. O estu�o foi ainda complementado pela análise sumária do mercado de leite, tendo. �Ido apresent�dos os prinCipais parâmetras para a sua avaliação. 

,A anal1s.e �esenvolVlda pr.etendeu identificar todos os aspectos envolvidos dIreta ou mdiretamente aos custos de distribuição nas duas situacões des-tacando-se e aprofundando-se nos prinCipais. • . 
' 

Atualmente o m�rc�do de ,leite líqUido na Grande São Paulo é estima0. 
d? �m cerca �e �50 mll�oes �e �Itros por ano, o que equivale a um consumo 
drano de 2 milhoes e 3.,0 mil lItros. Tal volume é atendido na proporção de 
80% pelas quatro grandes usinas: Paulista, Vigor, Leco e União. 

O leite esterilizado e empacotado pelo processo UHT em embalagem Tetra Pak represeIl;ta atualmente 5,2% do total, sendo a Parmalat a empresa . que opera exclusIvamente com este produto e responsável pela distribuicão de 
60 mil litros na região ou 2,6% do total. • 
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A empresa "A" detém cerca  de 45% do volume total e dis�ribui 1 m�
lhão e 40 mil litros por d ia, conc entrando 96% deste vo�ume no leIte pll;steun
:!lado. As empresas "B", "C" e "D", responsáveis em c onj unto por aproXImada

- mente 35% do total, distribuem respectivamente 17,6 e_ 12% do total. 
Do total distribuído diariamente na Grande Sao Paulo, a embalagem 

plástic a  partic ipa com 91 % .  . '  
. Para a distribuicão anual dos 850 milhões de lItros c ons�d�s na re-

gião são utilizados 74Õ veículos que percorrem um total d� 22 milhoes e 500 
mil quilô metros por ano, atendendo diariamente quase 35 � p ontos. de venda. 

A partir da situação existente, elaboraram-se �uas h ip oteses, cada. �a 
delas c omposta de  3 alternativas, visando obter atraves de  dIferentes partIcIpa
ções para o leite esterilizado no total distribuído, 10, 35 e 1�0% respectlvament.e, 
a redução dos números de quilô metros perc orridos e � onsequentemente ec onomIa 
significativa com relação ao custo anual do combustlvel._ . 

A obtenção destes·resultados levou em consideraçao dOIS fatores : 

1 .0) A racionalização dos perc ursos e/ou roteiros perc orridos em média 
por veíc ulo, pela frota total e 

2 .0) A racionalizacão da própria frota, tendo em vista que <:s gas�o� op�
rac ionais atualmente observados, e�tã? !ong�. �os padr<:es " ot�os � 

Dos 740 veículos empregados nessa distnbUlyao diana, 54% sa� c onSIdera 
dos de tamanho médio (até 8 toneladas) ; 28% sao super-leves (abaIXO de uma 
tonela��� �ei���s 

s!����o
e�ad��:r:3 ��e;t�n��:I�d:�tribuidO re� �1;1tônomos na 

entrega dos pontos de venda; 39,� % . pertenc em a agentes domIcilIares, e ape-
7 40/. c onstituem frota das propnas empresas. . , - - • nas 'Dlferencas de área de operação e de sistelll:a. de .9istrlbUlçao sao respon��= 

veis por alguÚlas das d iscrepâncias entre a partlClpaçao de mercado e a par I 
c ipação total da frota. 

A empresa "A" com cerca de 45% do merca.do, possui 41% da frota. 
em resa "B" com 17% do mercado, pOSSUl 21% da frota. ! em�resa "C" possui 32% da frota e participa 12% do mercado, graças 

. . . c onc entração de veíc ulos super-leves. . ' a maI�ividindo_se o total de q�lô metros. rodados por .dia, pelo ?-umero de veI
uma média de 83 quilometros por dIa, por veICulo. c ulos, 

E
c h

t
ego�3s\:� envolvem a entrega do leite e o retorno para a c obrança e s es , . . 

lhimento das caixas plastlcas. . dr d rec o 
A distribuicão do leite pasteurizado é geral!l1ente feita. pela ma uga � e 

. . -t da frota é feito em função nao da c apacIdade de carga os o �enslO namen °
m o necessário para atender a c ada um dos pontos de ven�a. velc ulos, mas go te 
nSa pequenos e localizados em áreas de menor c onc entr�çao 

.p ontos .e 
e: menor tempo, enquanto que os pontos de ve�da maIores �J o!r����fiz:�� m treas de 

e:á�fgi�n��n��í�����e=��:P�4 ���r distribuin-O estudo reve a que, 
o ara a � obranca  e rec olhimento das bandejas e do .leite e 34 km de

f. 
ret

d
o
a
rn

c ha
P
mada linha dê distribuição e o ponto de retorno, maIS 7 km entre o Im 

à usina. 
51 mil km rodados diariamente, apenas na região me-!sto repres�nta 
ul Esse número dividido pelo total da frota � á  uma 

tr�P?lltana de Sao 
p

p a  o,, ulo. Dependendo das c ondições de 0l? eraçoes ?-as 
:nedla de 83 km� e

or
do 

v���tema de venda e distribuição est!l� elecl dos, as dife
�����s 

o�!� r���a 
participam de ãiferentes maneir�s

. 
nessa medIa. 

. 
A empresa "A" está um pouc o abaixo da media com 76 km/dia. 

d' 
A empresa "B" um pouc o acima da média geral, atinge 87 �m por la. 
A empresa "C" está exatamente na média c om 83 km por dIa. 

"D" com 121 km diários, está sensiveln;tente 
E nquanto isso, . a empresa 

acima da média da CIdade. 

Revista do ILCT JULHO-AGOSTO DE 1981 Pág. 19 

Aí, surge a primeira realidade da diferença de leite Longa Vida versus leite pasteurizado em termos de distribuicão. 
Para uma média de usinas de 33 km por veíc ulo por dia, com seu piso em. 76 km por veíCUlo/dia, e ao teto de 121 km por veíc ulo/dia, a Parmalat, que opera  apenas com leite asséptico, tem uma média diária de  49 km, c erca de  50% menos que as empresas que operam com leite pasteurizado. Se o volume de leite distribuído fosse mantido, o volume da frota envolvido no proc esso fosse mantido, o número de pontos de venda atendido também, c om a simples substituição do leite pasteurizado, pelo leite Longa Vida, o roteiro médio dos veíc ulos baixaria de 33 km destinados à distribuição, para 16,3km. Isto devido ao fato de que tendo o leite pasteurizado vida útil legal de um dia, suas entregas têm que ser feitas 7 dias por semana, 365 dias por ano. E nquanto que o Leite Longa Vida poderia ser distribuído semanalmente a cada 15 ou até uma vez por mês, nos pontos de venda mais distantes. Mas, a simples substituição de um proc esso pelo outro, ocasionaria que as entregas passariam a ser feitas durante o dia, não em 44 pontos de venda, mas em 7 pontos de venda por veículo, que fariam a venda na quantidade sufic iente de leite para toda a semana, sem a nec essidade de capacidade frigorífica  no ponto de venda. Isto faria que dos 22,5 milhões de km rodados pela frota de distribuição de leite, na região metropolitana de São Paulo, apenas 3 milhões e 205 mil fossem nec essários. 
O que signific a, que se nós tomarmos um índic e "cem" para quilometragem rodada hoje, após a substituição teríamos c omo correspondente 14,3, ou uma ec onomia anual em torno de 19 milhões e 200 mil km em tráfego urbano, o equivalente a 500 voltas à Terra cada ano. 
A região da Grande São Paulo representa c erc a de 28% do total de leite c onsumido no país. Extrapolando os dados obtidos em São Paulo para todo o país, teríamos um c onsumo anual de 3 bil hões de litros, o que representaria um consumo anual de 8 milhões e 700 mil litros distribuídos através de 125 mil pontos de venda, atendidos diariamente por 2 .650 veículos distribuidores, que rodam 11 milhões e 400 mil km por ano e que c onsomem 3 milhões e 900 mil litros de óleo diesel por ano. 
Se a d istribuição desse leite diário fosse feita uma vez por semana, utilizando a tec nologia UHT, haveria uma ec onomia de 68 milhões e 600 mil km por ano. O que representaria uma ec onomia de óleo diesel na ordem de 18 milhões e 900 mil litros. 
Mas, se esta rac ionalização fosse feita apenas na região metropolitana de São Paulo, mantido o c onsumo anual de 350 milhões de litros, representaria 2 milhões e 320 mil litros por dia, distribuídos através de 35 mil pontos de venda, atendidos por 740 caminhões. 
A quilometragem anual desceria para 3 milhões e 200 mil km, o óleo diesel desc eria para 900 mil litros e isto tudo representaria uma ec onomia de 19 milhões e 300 mil km ou 5,5 milhões de litros de óleo diesel por ano. 
Vinculada como está a ec onomia brasileira à importação de petróleo, qualquer ec onomia que se possa fazer a nível de c onsumo ínterno de derivados 

representaria um substancial auxílio nas medidas tomadas pelo governo para 
combate à ínflação. 

Argumentar-se-á c ontra a tese aqui desenvolvida que o proc esso de prolongamento da vida útil do leite pelo sistema UHT encarece  o produto e isto pode ser dado como fato capaz de ínvalidar todo o sistema. 
É importante que contra esse argumento tido c omo definitivo se levante 

outro que é o exemplo da vida : não se c onhec e nenhum produto cuja massif icacão e livre c oncorrência não tenham reduzido os preços. E stão aí m ilhares de exemplos na índústria eletrônica ou, se quisermos no próprio leite Longa 
Vida vendido em alguns países da E uropa a preços inferiores ao produto pas-
teurizado com margem melhor para a usina. -

Tetra Pak não produz apenas embalagens para produtos Longa Vida. , Mas, na dianteira tec nológica  em que sempre proc uramos estar, vemos nos pro
dutos ec onomizadores de energia, o futuro e neles ínvestimos rec ursos, tempo, ' 
cérebros e princ ipalmente muita fé. 
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CUrvas tempo/temperatura para prcsavàçao do leiteporuatamento térmico 
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Steritherm é um novo e avançado 
sistema indireto de esterilização por 
processo UTH (ultra high temperature), 
de operação continua, em circuito 
fechado, que se caracteriza pela 
eliminação dos microrganismos por meio 
de uma breve exposição do produto a uma 
temperatura elevada, variável de 
130·C a 150·C. 

Neste processo, o produto passa por 
'etapas de aquecimento e resfriamento 
rápidas e sucessivas, permitindo, sem 
qualquer probfema, o.tratamento d� 
produtos bombeáveis, cómO leite, leite 
condensado, leiteteconstituído, leite 
aromatizado, leite de soja, creme, iogune 
e vários outros produtos alimenticios e 
bebidas. 

Steritherm é o único equipamento de 
esteriliZação capaz de lhe oferecer, 
simultaneamente, o maior número de 
beneficios operacionais, tais como baixo 
consumo de vapor, baixo consumo de 
água, possibiüdadede uUlização de água 

, industrial com até 45·C no resfriamento, 
trocador de calor a placas - de gaxetas 
especiais - com prático sistema de abertura 
para rápida e fácil inspeçãO e 
'manutenção, longo tempo de operação 
sem paradas para limpeza e produto final 
de excelente qualidade. 

A Alfa-lavai, que sustenta liderança 
internacional em equipamentos e plantas 
para indústria alimenticia, fornece 
anualmente, em todo o mundo! mais de 
50 instalações UHT completas. Procure a 
A1fa-Làval para obter maiores 
informações sobre Steritherm - a melhor 
alternativa para o presente e o futuro na 
preservação do leite e seus derivadas. 

O( ALFA ... LAVAL 
ALFA-LAVAL EQUIPAMENTOS LTDA. 
Av. Náções Unidas, 14261 - Santo Amaro 
Tel. (01 1) 548-13 1 1  PABX -Cx. Postal 29S2 
CEP OI 000 - São Paulo - SP 
End. Telegr. "ALFALAVAL" 
Telex 1 121610 Sala BR 

Rio de Janeiro(RJ) -Tels.(021 )224-7204 -224-00,38 
Porto Alegre (RS) Te!. 2t-8120 
Recife (PE) Tel. 224-3202 
Piracicaba (SP) Tel. 33-7481 
Ribeirão Preto (SP) Tel. 34-7096 ' 
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EVOLUÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DO
'
LEITE

'
NA 

PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIÀLIZAÇAQ 
DeveIopment of Milk Quality ControI ' in the Production, 

Processing and Commercialization LeveIs 

Dr. Jerônimo da Silva " 

o assunto relativo à evolução do controle de qualidade do , leite na produçãq, �'" dustrialização e comercialização é v'astíssimo e fundamenta-se sempre na institucio:p.aliza,ção de atos complementares à regulamentação vigente; baixados pelo l\1inistério da , Agri-cultura. ' 

Seria portanto necessano 'apresentar aqui dados resultantes do dia"a-dia 'dos tra" balhos do Serviço de Inspeção Federal - (SIF), realizados em função dos dispositivos emitidos. 

Para a execução desta tarefa de orientação técnica e assessoramentG "às indústrias de laticínios a SIPA tem estruturada uma equipe dimensionada em função das neçessi� dades práticas para a inspeção, conforme Tabela r. 

TABELA I - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A mSPEçÃO SEGUNDO , 
A CAPACIDADE mSTALADA DA mDÚSTRlA . :- . 

PESSOAL PREVISTO Capacidade Instalada Faiia Categoria 
Veterinário Auxiliar (1.000 l/dia) de 

--------------�------------------/{ 

. r-. 
, In 

...... 
\O 
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o grande número de estabelecimentos industriais exige uma atuação indireta da 
inspeção atvavés de acompanhamento periódico, como ilustrado na Tabela 11. 

TABELA H - SITUAÇÃO DA INSPEÇÃO FEDERAL EM 31/12/80 

N.O DE INSPEÇÃO FEDERAL 
ESTADOS 

ESTABELECIMENTOS PERMANENTE PERlóDICA 

Acre 1 1 
Amazonas 5 1 4 
Pará 4 3 1 
Rondônia 1 1 
Maranhão 3 3 
Piauí 2 2 
Ceará 10 6 4 
R. G. Norte 2 2 
Par.aíba 2 2 
Pernambuco 11 10 1 
Alagoas 1 1 
Sergipe 4 1 3 
Bahia 33 16 17 
Minas Gerais 5 50 149 401 
Espírito Santo 36 16 20 
Rio de Janeiro 80 41 39 
São Paulo 246 83 163 
Paraná 65 15 50 
Santa Catarina 19 14 5 
R. G. Sul 69 34 35 
Mato Grosso 8 5 3 
Mato Grosso do Sul 17 12 5 
Goiás 97 24 73 
Distrito Federal 4 3 1 

Total 1.270 445 885 

Fonte: ACEIN/SIP AlMA. 

TABELA III DEMONSTRATIVO DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO 
SIF A TI: 30/06/81 

TIPOS QUAl'JTIDADE 

Fábrica de laticínios 
Usina de Beneficiamento 
Posto de Refrigeração 
Entreposto Usina 
Posto de Coagulação 
Entreposto de Laticínios 
Fábricas de Coalhos e ,  Coagulantes 
Entreposto de Mel e Cera de Abelha . 
Enrreposto Beneficiamento Coalhas e Coagulantes 
Granja Leiteira 

Total 

Fonte: ACEIN/SIP AlMA. 

492 
301 
442 

11 
05 
43 
09 
29 
01 
04 

1.337 
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TABELA IV - PRODUÇÃO DE LEITE INSPECIONADO - 1980 

ESPECIFICAÇÃO 

(a) Leite "in-natura" 
(b) Leite Pasteurizado 
(c) Leite Reconstituído 
(d) Leite Tipo "B" 

Fonte : ACEIN/SIPA/MA. 

Obs.: Consumo direto da população: b, c e d. 

QUANTIDADE 
(Em litros) 

5.796.000.000 
2.187.000.000 

405.000.000 
332.300.000 
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A produção de ,alimentos se constitui em meta permanente dos governos para fa
zer frente à explosão demográfica e manter pelo menos equiparadas as necessidades de 
proteínas nobres aos consumidores. 

Os canais de divulgação mundiais dão conta: da existência de 470 milhões de pes
soas subalimentadas e desnutridas em todo o mundo, estando o me,ior contingente prin
cipalmente naqueles países considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. 

São alarmantes ainda, sem margem de dúvidas, os problemas relativos à fome, 
evidenciados nas estatísticas publicadas pela Organização Mundial de Saúde, onde dão 
conta de números cada vez maiores de crianças subalimentadas. Mais de 21 milhões de 
recém-nascidos foram enquadrados entre os portadores de sequelas graves decorrentes, 
fundamentalmente, do estado de miséria em que viviam seus pais e ainda! são mantidos. 

Embora as ,autoridades governamentais conheçam os dados evidentes sobre a ne
cessidade de alimentos para: satisfação das populações, a obtenção de alimentos em io
das as suas origens e cadeias causam-lhes, também, intensas preocupações, ' pelo fato de 
" má qualidade" e por se tornarem, às vezes, veículo de doenças e enferrnid2jdes às po
pulações, caso não sejam submetidos a um permanente controle higiênic()...sanitário, exe
cutado por órgão governamental, quer na área de produção, industrialização ou de con
sumo final. 

Analisando todo esse contexto, deduz-se, de imediato, a importância das ativida
des da INSPEÇÃO do leite e dos produtos dele derivados em todas as suas fases, desde 
a propriedade rural, onde é obtido, até às indústrias e locais onde são expostos ao ' con
sumo. Nas Tabelas IH e IV são indicadas as categorias diversificadaS de estabelecimentos 
inspecionados e os diversos tipos de leite de consumo e leite industrializado , sob o 
controle da SIPA. Para tanto, a formulação de instrumentos normativos racionalizando 
critérios próprios aos segmentos da produção e industrialização seja o único meio plausí
vel para integridade do seta!', só com este critério se assegura o fluxo do produto como 
matéria-prima de qualidade às indústrias e dos derivados desta, para -o consumo d a  po
pulação. Há, portanto, uma necessidade imperiosa da parte de cada parceiro envolvido 
no setor de laticínios, de cumprir e mesmo contribuir na atualização e modernização de 
princípios que possam ser institucionalizados e que venham contribuir para a evolução 
da qualidade e controle do leite e derivados. Os REGULAMENTOS e NORl\<IAS insti
tuídos não devem ser encarados CDmo meros instrumentos de repressão à fr.aude. É pre
ciso que se entenda o significado e o objetivo das atividades de inspeção exercida pelo 
governo, cujo fim vise gaantir e assegurar a obtenção do leite e derivados sob condições ' 
racionais e dentro dos padrões higiênicas, sanitários e tecnológicos e '  garantir ao ' consu
midor um produto cuja qualidade ética, qualidade tecnológica e estética sejam observa
das, de modo a ser considerado um alimento sadio. 

Em resumo, a atuação do SIF deverá ser considerada, no sistema de produção e 
industrialização de h;ticínios, como uma ação que contribui para a evolução e desenvol.,. 
vimento da produção e industrialização do leite, paralelrunente assegurando e preservgmdq 

SAÚDE PÚBLICA. 
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MERCADO - I NFORMAÇÕES D IVERSAS � "M ERCADO - I N!=ORMAÇÕES D IVERSAS - M ERCADO 
1 .  NOVOS PREÇOS DO -LEITE. : 1 � 1 .  - Permanecem em vigor os preços estabe1';cidos pelas porta-o 

rias 2 6 ", 29 ,  de 7 /4/81. e pelil.,_n9 38. de 7/7/81. 
2. FINANCIANENTO DE PRODUTOS L.4CTEOS. :  Ã CFP autorizou o pagamento das parcelas vencidiiir,com 

. com duplicadas mercantis vencíveis até com 45dd. 
� .  CONSUMO JJE LÃGTí;OS. : _ Consumá ainda retraído, embora algumas Em\lresas aCUSem melhqrfas elIl 

suas vendas . 
-4. ANÁLISE DO NEllCAlXJ. : }(uita prpcura de queijp.s Prato e Mussarela, ocas ionando· alta signifi

cativa nos ... preços . Pr'Óc.ur.àdo e em alta, também, o queijo Parmesão . Os 
estoque têm diminuidõ. sensivelmente.:  
5. PRODUÇÃO--DE; ljEITE. : Região Norte do' Paranâ, queda acentuada. Região Centro Sul. - pequena 

queda._ Regiãg Sul, s afra já iniciada; pequ:�o · aumento . . RegiãÇJ GO/�,. 
estável . Região Nor tl=, pequena quecia. 
6. NOVOS NERCAlXJS. :  A COBAL comprou aproximadament;.ê. 1500t de leit!' em põ desnatado, de'Empre-

sas situadas em regiões com alta produç"ão e mercado fra�c.o . 0'" restante 
da verba aprovada parâ cqmpra des·te tipo .a-e leite (4.0UOt) será usada .. �õ em cas'os cr-íticos , 
como o mencionado .  A CaBAL comprou ,  também, reé:ente:mente, perto de. 7�Ot de Let"te." em pã �Jnte
'gral , para atender. parte de programas soc,iais do Governa 0. 

-

OFERTA - OFERTA - OFERTA - OFERTA - {)fERTA -:- OFERTA - OFERTA - OFERTA .: OFERtA - OfERTA -

,LEITE E DERIVAlXJS - OFERTA 
-I. : Soro de Leite em Pô, lOt, Cr$178,OO/kg, 30dd. 2 . : Varred\lra de I;,dte em Pô, lOt, preço e 
con�ições a -combinar . 3 . :  Caseína Indus.trial e A�imentícia; lOt1 ·pr�ço� .1!  condições a/c. -

PRODUTOS QU1UICOS - OFERTA 
l .Coalho "nis COROAS" .  2. Caseinato de sadio. 3 .  Caseinato de cãlcio. 
-INDOSTRIAS E USINAS - OFERTA 
1 .  usina de "Pasteurização de leite e fabricação de derivados , 'nos estados de .�p, MG,., .RS , 
se e 'PR; várias capacidade"s e preços. 
J.JÁQUINAS E EQUIPANElITOS - OFERTA-
1 . - Máquinas para envasar e' pesar queijo ralado e leite em Pp-. " 2 ..... Desnatadeiras e pad,roni
zadoras novas, todas as capacidades . 3 . - Caldeiras a lenha e a óleo, diversas capaciélades, 
noyas, reformadas e '4-sadas, e todo e qualque'r equipamento para elas . 4 .  Desnatadeira Alfa 
Laval, reformada, capacidade 2. 000 litros, preço e condições a combinar . 5 . - Tanques de esto
cagem horizontal. 6.- Pisos i:ndustriais- RlGEX L�da. 
piÃO-DE-oBRA - OFERTA 
1. Pessoal Tecnico e Administrativo para todas as áreas . 2 . - Gerentes, Supervisores e Repre
sentantes, para a Área de Vendas. 3 . - Proj etos de Engenharia para o SJ;PA e CETESB - PROTEUS. 

PROCURA - PROCURA - PROCURA - PROCURA - PROCURA - -PROCURA - PROÇURA - PROCURA 
LEITE E DERIVADOS - PROCURA 
l . -C a s e i n a  L á c t i c a  p a r a  f in s  a l imen t í c io s .  2 . -Lactose' para fins farmacêuticos. 3 . 
Queijos prato. embalado com marca d o  comprador. 4 . -Creme d e  leite em carretas, preço e con
dições a combinar. 5 . -Aparas de queijo, ou queij o de 2a. para fundir , preço e condições a 
combinar . 6 . - Leite I1IN NATURA", resfriadó.J tipo "EU ou tlB", carre.tas. 
MÁQUINAS E EQUIPiNEIITOS - PROCURA 
l.-Desnatadeiras usadas, vã,rias capacidades. 2 . -Tanques ,de estocagem, fixos e rodoviários, 
usados, vários. 3 . -Envasadora para leite. 4 . -HoIr.ogeneizadores usados , vârias capacidades . 
5 . -Pasteurizadores e resfriadores de placas, usados ,  várias capacidades . 6 . -Mâ.quinas � equi
pamentos em geral para montagem de usinas de pasteurização . 7 . -Tacho automático para doce 
de leite .. S .-Máquina automática par9- empacotar manteiga. 9 . -Formas de aço inox para queij o .  

******** 

o INFORMATIVO DA BOLSA DE LATICíNIOS pode ser remetido , gratuitamente, 
às Empresas, Associações, Entidades Públicas e Particulares , mediante 
solicitação por carta, telefone ou telex. 
O INFORHATIVO DA BOLSA DE LATICíNIOS ê editado sob a direção e responsa
b ilidade de Paulo Silvestrini. 

ATENIfÃO: NOVO TELEFONE - 270 6288 
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Leite, açúcar,farinhas, cacau,frutas, 
legumes. 

qual for a combinação de 
matérias-primas, existe 

um ingrediente que está semp�e presente 

em todos os produtos N estIe: , 
o controle de qualidade. E ele que 

""/"0"'7/> o valor nutritivo e a máxima 
dos produtos. 

cuidado COln a qualidade começa na 

""".",-.,,... das matérias-primas, continua 
o processo de fabricação e acompanha os 

produtos até o niomento em que eles 

""''''In'n,"", ao ' .  Depois de passar por rigoros�s testes. de 

laboratório, nas fábricas, amostras de cada produto sa? anall

sadas pelo laboratório central da empresa, um dos mazs 

modernos e bem aparelhados do Pals. E só depois de resI:0nde� 
de forma satisfatória, a mais de cem quesitos, o produto e consz

derado próprio para o consumo. 
Assim mesmo, amostras 

de cada produto, cortSei- .,.:" "'0":" ,:: 

vadas dentro de I"r:;',,,nl" n�,: 

qúe reproduzem 
arrtjicialmente o clirna 
várias regiões do 
PaÍs, são testadas 

constate qualquer anormalidade, um 
sistema de controle de distribuição pode 

permitir que toda . 
a partida seja localizada, onde estzver. 

Nestlê 
Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Ahmentares 

, 
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PERSISTÊNCIA DE ANTIBIÓTICOS NO LEITE BOVINO 
E EM CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

Persistence of Antibiotics in Bovine Milk 
and under Experimental Conditions 

Celso Medi1la Fagzl1Zdes (*) 

INTRODUÇÃO 

A importância dos antibióticos no leite está relacionada com a. saúde pública, 
tendo sido causa de polêmica por parte dos órgãos competentes, podendo resultar em 

. problemas alérgicos, choque anafilático, efeitos tóxicos, resistência microbiana e eféitos 
colaterais secundários, 

. 

A presença de resíduos antibióticos no leite tem trazido problemas, notadamente 
em centros economicamente laticinistas. Na indústria de laticínios 3' presença desta droga, 
no leite, traz dificuldades técnicas interferindo nos caracteres organolépticos e tecnóló
gicos dos produtos lácteos industri:1liz.ados. principalmente no processamento tecnológico 
do iogurte, manteiga e queijo, devido à inibição da flora' microbiana. . . 

Na indústria laticinista brasileira o problema é bem maior, pois o uso dé anti
bióticos é indiscriminado e só a partir de 1980. surgiu uma legislação específica para- o 
leite de maior consumo, ou seja, leite pasteurizado, 3,2% de gordura . Esta norma é: idên
tica à do leite tipo B, permitindo sua comercialização somente após terem ' decorrido 
72 horas da última ,aplicação no mimaI, independentemente da via de inoculação. 

Este problema foi uma preocupação constante, comprovado na própria literatura, 
onde países como Estados Unidos, França, Dinamarca, Inglaterra e tantos outros obri
garam-se a desenvolver estudo5 e realizar campanhas educacionais procurando conscien
tizar os produtores. Posteriormente, recorreram a normas rígidas amparadas em suas le
gislações, as quais dão ·autonomia aos órgãos de inspeção e saúde pública no sentido de 
combater o uso intenso destes agentes antibncterianos, segundo ALBRIGHT et alii (1961). 

Em v·acas mamíticas, a administração de penicilina por via intramuscúlar propi
ciou a presença de resíduos no leite pelo ueríodo de 54 a; 120 horils em diferentes traba
lhos (YASAF VAID et aIii, 1960; BLOBEL & DURCH, 1960; MOL & BAKKER, 1969). 
Também, em vacas mamíticas outr�s pesquisas demonstraram a presenç·a do mesmo an
tibiótico no leite pelo período de 72 até 192 horas dependendo do veículo usado (ERD
DIE et alii, 1962; FINCHER et aW. 1962). Ainda em vacas mamítioas EBERHART et 
alii (1963) encontraram penicilina e dihidroestreptomicina no leite por 240 horas após a 
infusão intraquarto, enqU2nto KATZ et alii (1973) detect.aram oxitetraciclina até 130 
horas após inoculação intramamária. 

Em vacas sadias, trabalhos registram períodos de eliminação v·ariando de 60 
a 108 horas (VYHNALEK, 1974: ROLLINS et alii, 1971; VIDEAU et aW, 1977; MAY 
et aW, 1975; CANNON &. HAWIUNS, 1962). Esses autores também utilizaram vacas 
s&.dias, usando diferentes antibióticos, tipos de veículo, formulações medicamentosas e via 
de inoculação. 

OBJETIVOS 

Este trabalho objetivou determinar o período de elimin2ção de antibióticos no lei
te, após aplicação intramuscular e intramamária, comparando o tempo de eliminação 
destes agentes entre vaoas sadias e mamíticas. 

Com isto, lldviria a necessária 'orientação dos órgãos de inspeção para - àlertar os 
produtores e consumidores para o grave problema de saúde público:>.., como também 
orientar as indústrias dei laticínios, no sentido de evitar prejuízos, quando na manipulação 
de ma.téria-prima contaminada: com antibióticos. 

(*) Professor da Uniyersidade Federal de Pelotas - RS. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Foram selecionadas 24 vacas holandesas em lactação, sendo 8 sadias (quanto 

à mamite) e 16 "positivas", diagnosticadas por exames clinicos e CMT (SCHALM & 
NOORLANDER, 1957). As mesmas permaneceram em regime de semi-estabulação na 
Fazenda EÃ'Perimental Prof. Hélio Barbosa da Escola de Veterinária da UFMG (Igarapé 
- MG). 

As vacas sadias foram selecionadas em quatro grupos de duas, ao passo que as 
mamíticas em quatro grupos de quatro, tratadas por duas vias (intramamária e intra

muscular), com dois diferentes antibióticos: o primeiro contendo penicilina G procaína, 
penicilina G potássica e dihidroestreptomicina (PPD) *, o segundo contendo clortetraci
clina " *. O primeiro antibiótico foi administrado pelas vias intrailIluscular (2.000.000 UI) 

e intramamária com três aplicações durante 36 horas, com intervalos de 12 horas. Evi
dentemente, esta dosagem foi calculada por quarto infectado, para em seguida, serem 
aplicadas as infusões intramamárias. As doses de clortetraciclina fatam de Í .OOO mg 
por via intramuscular e de 500 mg por quarto infectado quando por via intramamária, em 
três aplicações, com intervalos de 12 horas 

As vacas sadias quando submetidas à antibioticoterapia (solução aquosa) pela via 
intramuscular, receberam dose úniea de P .  P .  D .  2.000.000 UI durante 36 horas com 
intervalos de 12 horas, enquanto a clortetraciclina foi administrada na dosagem de 
500 mg e com mesmo intervalo de tratamento. No tratamento intramamário usou-se a 
infusão no quarto posterior direito (PD) e colheita do material no anterior esquerdo 
(AE). 'f.ais quartos foram tambéIÍl utilizados para colheita do material, quando da aplica
ção por via intramuscular. A primeira: colheita foi efetuada 24 horas após 'a última aplica
ção e' as demais em intervalos de 12 horas usando-se tubos de ensaio devidamente es
terilizados. Nas vacas mamíticas, as amostras foram tomadas dos quartos infectados e dos 
sadios previamente selecionados. 

O método utilizado para verificar a existência de antibióticos foi o Delvotest-p. 
(GIST BROCADES, 1978) que permitiu a leitura em 2 horas e 30 minutos, à tempena
tura de 63 a 65°C. 

Para a análise estatística do estudo do período de eliminação dos a:ntibióticos, 
foi observado o t:r.atamento em esquema fatorial (2 vias x 2 antibióticos x 2 estados sa
nitários), seguindo um delineamento inteiramente casual com 2 repetições para vacas 
sadias e 4 para as mamíticas. 

As médias para cada tr3Jtamento for2m comparadas pelo teste t de "student" ao 
nível de 5 % ,  através do cálculo da diferença mínima significativa (dms). 

RESULTADOS 
Pela tabela: I, observou-se o. período médio de perSistência de antibióticos, eviden

ciando-se que vácas sadias após aplicação de. P .  P . D .  eliniinaram pelas vias intramus
cular e intramamária durante 78 e 72 horas, respectivamente. Quanto à clortetraciclina 
a eliminação pelo leite foi de 66 a 96 horas por via intramuscular e intra<;Ínamária. 

. Em V'acas mamíticas, a eliminação de resíduos de antibióticos persistiu da se
guinte forma : A P . P . D .  permaneceu no leite 117 horas por via intramuscular e 126 

horas pela via intramamária. A clortetraciclina quando inoculada por via intramuscular 
resultou numa média de eliminação de 96 horas, ao passo que a via intramamária este 
período foi de 141 horas. 
CONCLUSõES 

Em face dos resultados, podem ser enumeradas as seguintes conclusões : 
- As vacas mamíticas eliminaram antibiótico no leite por tempo bem maior 

que as vacas sadias, indiferente do antibiótico a:dministrado. 
- A clortetraciclina permaneceu no leite por um período maior que a P .  P . D . , 

notadamente pela via intr.amamária em vacas mamíticas. 
- A via intramamária eliminou antibiótico por um período maior que a via 

intramuscular independente do estado de saúde do animal. 

" SIN-BIQ-VET (FARMAVET). 
" "  ACROMICINA (BLEMCO). 
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. - O período de eliminação dos 'b' , \'ISto (72 horas) pela legislação em vigor. anti lOticos estudados ultrapassou o tempo pre-
RESUMO : 
Jih' Foi verifica�lo nesta pesquisa o tem d lim' -

. 

ldroestreptomicina e clortetraciclina) . po 
I J e 

lmaçao dos antibióticos (penicilina 
c�ar em vacas mamíticas e sadias E '  moeu a os F as vias intramamária e intramus
Cl� dos antibióticos no leite superou' emm va.�as manu.ti::as o período médio de persistên
leI. mm o a preVISao de 72 horas, regulamentada em 

O tempo médio mais longo de elimina ã f '  quando a via intraquarto foi utilizada. ç o 01 observado em vacas mamíticas, 
, . Recomenda-se alterar o tempo do afast 

mInlIDO por seis dias após a última inoc�ulaçã a.:ent°
ti
:� .vaca da produção leiteira no 

lhor controle de resíduos de antibióticos I .: an ,10ti
l 

co; tambem preconiza-se, me
tempo, iniciar uma campanha educ"tiva p:o el � �ve _ de plataforma e, ao mesmo 
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_ DE ELIMINAÇÃO DE Al�TIBIÓTICOS NO LEITE 

TABELA I - PERíODO MEDIO 
ESTADO SANITÁRIO DA VACA. 

(HORAS) SEGUNDO O 

p . P . D .  .. Clortetracicliml' 

10 IM IQ 
li\'I 

66 96 
78 72 

Sadias 

126 96 141 
lVIamíticas 117 

, . + dihidroestreptomicina. 

.. _ Penicilina e procaína + penicilina G potass1ca -

llV1 - Intr,amuscular. 

IQ - Intraquarto. 
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otto Frensel (*J 

As certamente preocupantes nuvens escuras (não diremos negras) que 
toldam, atualmente, a via láctea brasileira não impedirão a confiança dos ver
dadeiros lacticinistas no brilhante porvir dos lacticínios brasileiros e muito me
nos nos altos destinos do nosso Brasil. 

Com este pensamento, esta certeza mesmo, não deixaremos, pois de apre
sentar mais uma vez as nossas já tradicionais seleções laticinistas mun
diais, selecionadas da vasta literatura lacticinista que recebemos anualmente. 
1 - A Comissão Lacticinista da Sociedade Alemã de Agricultura (DLG) deci-

diu as seguintes alterações no julgamento de produtos lácteos a vigorar 
nos próximos concursos : . 

A - para armazenagem de manteiga em embalagem de consumo pre
valecE::rá : temperatura de 10/12.0 C durante 16/18 dias. 

B - a dispersibilidade e umectabilidade do leite em pó instantâneo obe
decerão ao Padrão FIL 87 ( 1978) . 

C - o prazo de cultivo na contagem de germes em leite é aumentado para 
72 horas, a fim de corresponder ao exame padronizado DIN 10 192. 

D - o exame de leite pode incluir leite de quaisquer fêmeas, cujo leite 
seja dado a consumo. 

E - na proteólise os pontos de jUlgamento de coliformes serão aumentados 
em um décimo. 

F - o exame sensorial do julgamento da sedimentação de leitelho e pro
dutos lácteos ácidos líqUidos em embalagem transparente de' venda 
foi inteiramente reformulado. 

G - no padrão sensorial do quefir foi determinado que o paladar deve 
ser ácido, limpo, ligeiramente picante e não fermentescente. 

' 

Estes dados mostram os CUidados com que se trabalha nestes julgamen� 
tos, visando proteger, tanto o produtor, como o consumidor. (1) . 
2 - Recente publicação constata que se fabrica 22 queijos, usando bolores 

azuis ou verdes, em 18 países, sem falar �m , muitos outros países Q;ue fa
bricam tais queijos com a indicação do tipo, como acontece aqui no Bra
sil, mas usando a designação "azul". Esta designação apareceu com a proi� 
bição do uso da pa�avra "Roquefort", muito empregada 'em llPlà 'série de 
países, inclusive o Brasil. Na verdade todos eles usam o mesmo . bolor : o 
"Penicillium roqUe!orti". Antes da atual padronização deste tipo de quei
jo, o que se iniciou em princípios deste século, na Europa, queijOS "azuis" 
ou "verdes" já  eram conhecidos desde a Idade Média, justamente o Roque
!ort e o Gorgonzola, como os mais representativos. Outros foram apare� 
cendo, como no século 17 o Stilton na Inglatel;Ta. ,Muito antes, pois, do apa7 
recimento da microbiologia láctea, mas, como tantos outros, mesmo muito 
mais antigos, já fabricados, de excelente qualidade e muito apreciados pelos 
"degustadores" daquelas priscas eras. O trabalho a que nos referimos é 
realmente muito interessante e exaustivo, bem merecendo , uma traducão 
e publicação, mas a nossa falta ' de espaço não deiXa, além de já haver am
pla literatura internacional sobre estes ótimos queijos. Somente este 
autor indica nada menos de 31 referências. Vamos ilustrar esta página 

Diretor do Boletim do Leite. 
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re roducão esquemática . do. co;mdioforo deste 
oportunamete� com �a , .P  'tado Penicillium roquetortt. (1) .  
bolor responsavel que e o J�, 

CI , ,, arro-tanque, usado no trans-
3 _ Um novo tipo de reboque ( traIle� ) par�e�anha (RF) com grande su

t d leite acaba de ser lança o J:.l3. 
��!s�. E�tre �s suas vantagens se destacam : 

'bili'd d de transporte; 
1) baixo peso próprio, daí maior pOSSI a e , . 

t'c e espuma de polmretano, 
2) excelente isolamento com cor l.a 

t rn se encontrar sol-
3) melhor manutenção graças ao fa�o �o t��;�t� e:er

e 
de

o 
aço-cromo-níquel; 

dado integralmente e a construçao o s 

4) custo menor para melhor acabamento. 
" t inteiramente livre; o agregado 

Entre os aperfeiçoamentos se cita �upo:r: colocacão do suporte tr�nspor-

�::.nti:!;;:1i:!��;:!,!��r'j:'�:�i:En::�:r�Odi!�Fr.=��ri 
ultam no assim chamado sIstema � 

' t Trata-se de importantes aper-
s , t forma um so conJun o, 
é tanque e lsolamen o,, 'd r r (1) 
feicoamentos que convem conSI e a ' ' 

, • 
últ' os três anos fOI pequena, 

4 _ Segundo a FAO, a produçã,o do 
41�;e nO:61 O 

l� 465,0 milhões de ton�ladas, 
pois, eD?- 1978-1979 e 198s

0 f
N
O
�t�alm�nte h01ive altas e b�i?Cas 

L
em

t, 
di
a
�er:t� 

pectlvamente apena '
. ' dos Amenca a m , , 

�:�ores mundiais, e conseq�ente�3,�a�r;to���a de�ais setores todos em 
_ 33.7 e 34.4 U.�

.S ,S, 9�'esultado inicialmente citado. (1) . 
aumento, condUZll1do ao , . na Alemanha 
Num · concurso sobre leite es�lar, entre os �ropnos alunos, 

5 - , das as seguintes frases . 
(RF) for�m premIa 

. uma bebida saudável � �atural. 
1.0) O leite escolar 

d
e, 

f rca energia e resistencla. 
. 2 O) O leite escolar a � .  , mável 

3:0) Bebedores de leite sao gente ; gosto�o ! 
4.0) Leite escolar : sente-se como , . . . 

ioneiro "Beba Mais Leite" nos anos 
Lembra até os bons tempos de n

����e�ente" de . leite, por que não se p�o

de 1932-1936. Já que se f3:l� ;���s ermportante : a juven�ude escolard
? M�� ;;:: 

cura interessar o CO�SUmI
d 

o 
deve ser boa mesma e nao mascara a c 

se esqueçam da quallda e que 
bores". (1) . 

. - tr a saúde e a eficiência. t e se 
6 _ Fitness é a unlao, en_ e . d ·  S úde a saúde é um do e qu 

Segundo a Orgamzaçao Mundial . : n� estado de bem-estar corporal, es
recebe uma única yez e que CO�SI�:O conservá-la. Um dos principais fa
piritual e social. E n?ssa ���tá ão correta. Eis aond� o, l�ite entra. co: 
tores, evidep�emen�e, e a a t 'm ;ntre tantos outros pnnClpl?S, ?s. a�9 
.mo fator bas!co, P

b
OIS, e�: ���r:vivência saudável. Ora, os �m�oaCld�s

nil�= ácidos que sao a ase. . _ leucina _ valina _ metlonma - e .  _ 

sicos são justamente: lso�eucma 
r ina Destes mais do que o necessano 

lanina - treonina -:: t::IPfO���O 
s;-e::contra em menos c;I� meio litro de 

ao corpo h�ano di
t 
ana

m
me

derivados de leite, como o queIJO. (1) 
't / u eqUIvaleu es e leI e e o . ós considerar a evolUção q�e . se 

7 A higiene da água de resfnam�nto. fc;P natural para a salmoura qUImICa, 
-

verificou, pas�ando do efP�eg�ód�o 
g�sal) de magnésio, de cálcio, . e a ef

como a soluça0 de cl�re. o e 
f' 'almente, atingir o resfnamen o 

pansão diret� de amomo, e�c. para'da �ostrou ser absolutamen�e neces-
em placas. Ai a �1?'e�a �fa aJ�� �:ssuir as qualidades de uma agua po
sária. Em consequenCla . 
tável. Resumindo, como segue . 
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a) a água sempre deve possuir a qualidade de água potável. 
b) os meios purificadores devem ser somente aqueles permitidos legak 

mente. 
c) obedecer as prescrições exigidas. 
d) a água de resfriamento deve ser examinada em intervalos adequados, 

quanto à sua potabilidade. 
e) exigir declaração por escrito de garantia para os produtos necessários, 

dos respectivos fornecedores com aprovação oficial. (1) . 

Agora, imaginem tanto cuidado com água potável apenas para alimentar 
resfriadores o que, então, dizer da água necessária para a reconstituicão do 
leite em pó ? 

• 

8 - O Centro de Formação de Hannover, Alemanha (RF) atingiu o número 
500 de inscrições para os seminários de formação de vendedores profissio
nais de queijos, fundado há um ano e meio. Os Sindicatos e Associações 
Varegistas de queijOS enviam os seus associados e funcionários para par
ticipação destes cursos, pois, graças aos mesmos se verifica aumento no 
consumo e redução no desperdício. Nada como um vendedor comperente 
para atingir pontos essenciais no funcionamento econômico e eficiência 
de uma atividade, notadamente na área alimentar. (1) . 

9 - Uma grande novidade no mercado comum europeu é o gouda fundido 
natural ou artesanal, isto é, feito de leite cru. É vendido em copinhos de 
100 g e tem grande aceitação, em virtude de seu paladar saboroso e apu
rado. Apesar de tudo continua importante na Holanda a fabricação de 
queijo Gouda natural, isto é, de leite cru. São mais ou menos 8 .000 tone
ladas que anualmente são produzidas por umas 800 granjas com muito 
cuidado, higiene e amor. Como entre nós ainda existem muitas assim 
chamadas fabriquetas que produzem queijo artesanal, como o Mineiro, 
o do Serro e outros, geralmente em regiões interioranas de mais difícil 
transporte do leite, convém lembrar a pOSSibilidade de que fábricas de 
queijo fundido venham a interessar-se pelo eventual excedente de tais 
queijos, prodUZindo um queijo fundido o qual, pela forma de sua fabri
cação também é chamado queijo pasteurizado, extinguindo, assim, pos
síveis defeitos oriundos de um leite cru. (1) . 

10 - Os nossos amigos da "ALFA LAVAL" e da "TETRA PAK" vão fornecer 
uma fábrica de alimentos infantis à U.R.S .S . ,  baseados no leite esteri
lizado e acidificado, segundo receituário russo. Será instalada em Moscou e 
terá a capacidade díária de 80 toneladas, devendo funcionar entre 1982/1983. 
O projeto é da "ALFA LAvÃL" e o sistema de embalagem, a BRICK, da 
TERRA PAK, representando um terço do valor total. Será a última pala
vra no gênero, prevendo a instalação de sistema STERITHERM e a ultra
filtração, além da computadorização ALERT, tudo da ALFA LAVAL. Para 
a estocagem e acidificação são empregados 30 depósitos especiais do mo
delo "STERIL". (1) . 

11 - Eis alguns dados sobre a coordenação do preço do leite a ser pago ao 
produtor na Espanha em 1980. Este preço foi de p.esetas 21 . 25 por litro 
de leite de 3,1 % de gordura, de 1 .0 de outubro até 31 de dezembro. De 
1.0 de janeiro de 1981 até 30 de setembro p . f .  será de pesetas 21. 75 para 
o leite de 3 . 2% de gordura. O preço indicativo e de . intervenção nas 
épocas indicadas é obtido, mediante o acréscimo de pesetas 0 .40 e 
0 . 60 respectivamente. Quanto ao paga,!llento pela qualidade, continua o 
procedimento em vigor ou seja um acréscimo de pesetas 0,30 por décimo 
para o leite com mais de 3 . 2  e um desconto de pesetas 0,60 por décimo 
para o extrato seco total inferior à 11 .40% .  O câmbio da peseta espanho
la, no momento, atinge quase 1,00, de maneira que é fácil verificar os 
valores acima em cruzeiros. (2) . 

12 - A intolerância à lactose é bastante freqüente, mas pode ser combatida 
eficazmente pela redução deste açúcar à monossacarídeos hidrolisados 
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antes de seu consumo. O sistema "Tetra Lacta" (o enzima se esteriliza 

por -filtração e se junta ao leite depois do tratamento pela U .H .T . )  per

mite com 10 mg de enzima por litro de leite, uma hidrólise quase total, 

mediante uma estocagem durante 10 dias a 25°C. O custo da enzima é 

quase desprezível. (2) . 
13 _ É muito interessante constatar que justamente nos países que-, possivel-

mente, menos dele necessitem, o leite tratado pelo processo "UHT", tam

bém chamado entre nós de "longa vida", tem uma cada vez mais cres

cente aceitação pelo consumidor. Reiteradas e recentes pesquisas naque

les países impressionam pela clara constatação de que este sucesso não é 

somente devido à longa durabilidade deste leite, que ele encontra tanta 

preferência, mas sim também em virtude de suas altas qualidades. O tra

balho que pesquisamos, mostra que a seleção muito rigorosa de matéria

prima _ o leite _ é a base imprescindivel para o sucesso desejado e con

seguido. Da mesma forma o maior rigor na observação das técnicas pre-

conizadas, é de importância decisiva. (3) . 
14 _ A "Revue Laitiere Française" traz mensalmente uma estatística, não so-

mente numérica, mas também gráfica da produção de leite, do consumo 

de leite, de manteiga e de queijos, bem como das importações e exporta

ções num prazo de sessenta dias, isto é, além dos meses anteriores traz 

o mês, passados dois períodos ou sejam, por exemplo no número de mar

ço de 1981 já o mês de dezembro de 1980. O mesmo acontece em muitos 

outros países do mundo. A razão desta boa organização reside no fato de 

todos terem necessidade de dados rápidos e confiáveis. Para tanto não 

trepidam em separar os interesses, embora justos, de cada um, dos inte-

rêsses gerais. (3) . 
15 _ 3 milhões de escolares do ano primário em 9 . 000 escolas recebem 200 

rol de leite pasteurizado ou longa vida. As embalagens são ilustradas com 

figuras e diZeres alusivas ao valor do leite. Este programa está sendo rea

lizado há muitos anos com o maior sucesso e é aceito integralmente pe

las crianças, agora já plenamente aderentes a este sistema de melhoria 

da merenda escolar. Sabem aonde ? Em Quênia na Africa ! Um dos 

países mais antigos associados da Federação Internacional de Lacticí-

nios. (3) . 
16 _ Num interessante artigo se pergunta : aonde começa e aonde acaba o con-

trole da qualidade ? É desnecessário frisar que há necessidade de menos, 

isto é, dinheiro, bem como a decisão de realizar mesmo este programa. Aí 

conclui-se que, certamente, o começo fica com a iniciativa da gerência e 

o fim também, pois a gerência vai querer saber dos resultados. (4) . 

17 _ Estão escrevendo a História da indústria de lacticinios da Austrália. Há 

trechos, ainda não publicados, muito curiosos. por exemplo, em 1887 foi 

estreada a primeira desnatadeira "Alfa LavaI". comentários: . . .  uma das 

maiores invencões . . .  aumentou o rendimento de manteiga em 15% na 

mesma quantidade de leite . . .  pode ser acionada por um "pony" (aquele 

cavalinho pequeno) .  Qualquer pessoa inteligente pode montá-la e acio-

ná-Ia . .  , isso para quem não tem o tal "pony" . . .  (4) . 

13 _ As indústrias de lacticínios da Austrália se uniram com as da Nova Zelân

dia, a fim de aumentar o consumo de queijO naquele país, baseados no 

sucesso das campanhas promocionais realizadas no segundo país. No mo

mento (1979/1980) o consumo "per capita" anual na Austrália é de "ape

nas" 6 . 8  kg contra os 8 . 5  kg na Nova Zelândia. Cifras realmente impres

sionantes em comparação com o consumo anual do Brasil, "estimado" por 

nós em 1979 em 1 . 6  kg por ano e habitante. (5) . 

19 _ Recentemente em Cantabria, na Espanha, teve lugar a I Feira do Quei

jo. Simultaneamente o conhecido lacto-cientista Manuel Arroyo, promoveu 

uma bem sucedida degustação dos queijOS regionais, das regiões de As

turias, Leon e Santander. Nas trocas de idéias havidas, surgiU uma solução 

na forma de unificação dos tipos regionais, a fim de se conseguir uma me

lhoria da qualidade e- do sistema de comercialização e promoção destes 

queijos. Esta brilhante e oportuna resolução permitirá aumento de con-
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sumo no país e também pOSSibilidades d • - . 

de ser .�stu.dado e promovido também 
e �xportaça!l' E � exemplo digno 

tar o Ja  citado tão baixo consumo "
aqUl en�re nos, nao só para aumen

futuras exigências que o Brasil t 
,per capita", como para atender às 

seu pro.grama de exportação, somen
era 9,ue enfrentar, quando realizar o 

e perfeita padronização. Não pode�e V1ave� na base da melhor qualidade 
bemos o que escondem em baixo d

OS contmuar com queijos que não sa
lagem. (6) . 

e sua casca ou dentro de sua emba-
20 - A ,  ql!alidade bacteriológica do leite c . 

troplC:;t determina altamente a n t 
ru, partlCt9-armente da flora psicro-

estavels. Conseqüentemente some:t:reza e . o numer� das enzimas termo

r�
t
ser empregado no preparo ' de leit:m uJ*t� de f-l?-to boa qualidade de-

21 

el e UHT afetam a durabilidade d 
. s a lV1dades enzimáticas no 

tar. Il!-uito mais negativamente o p:la�toc�gem .. A · proteólise parece afe
a llpolise. (7) . 

ar o leite UHT estocado do que 
O crescente relacionamento da Ch' 
bém atenç�o para a produção de l:t! 

c0.:n 0l!tros �aí�es desperta tam-
ap�nas estImativas o que não é m t·

· Nao ha estatlstlCas precisas mas 
palses que já  podiam ter boas est�t�Y� para ap�eensões, uma ve� que 

:�tagal das estimativas. Fala-se na 
������ �ambem I?elejam no ingrato 

oes de vacas, 30 milhões de búf " Cla na China de 50 a 65 mi-
bras. As vacas, contudo, são geral�!�t: 

agua e 30 a .40 milhões de ca
das grandes cidades há vacas leiteiras 

Al �ado
d 

de tr::;çao. Somente perto 
serve para produção de leite e de 

. em a traça0, a vaca também 

t
daS, apenas 100.000 estão sujeitas 

c:�n��ª��14°f '�t
oq vacas leiteiras estima

em fazendas de criacão de gado leit . 
e el erro. Naturalmente exis

�ado. � leite de cabrã é especialmen�:o, geralmente pertencentes ao Es

�fan�il, embora a amamentacão mate���°Ill:e�dado . para � alimentação 
a ate os 18 meses. Como se vê 

am a. seJa mUlto generaliza-
22 _ Para quem conhece a língua f 

um vasto e promIssor futuro. (7) . 
des te�mes utilisés en industrie f:t�i�e:e�: 80d

r
se reco�e:n�ar o "Lexique 

mos lacteos .. Já possuL.-nos o excelente úab
o
a�h

em a defllll.çao de 2 . 000 ter
mes, do emmente Prof. Dr. M E Sch 1 d 

o ex,n alemao, em dois volu
que nos tem sido de imensa utilid�d 

u z enommado "Leite de A a Z" 
23 _ Embora na U .R .S .S .  o rebanho b 

e .em t.odos �stes anos. (7) . 
tr!ldo ligeiro aumento _ 0 . 7 .  e O 

0;mo, mclus�ve as vacas, tenha mos
leite apresento,u ligeiro declínio d� i'2 i5

eJPo�cotl�amente, a produção de 
19.80 e 1981 ate agora (1 .4 . 1981) Con ' . . para 12 . 501 . 000 t em 
tna teve ligeiro aumento (1 501 )' 

tudo o leite aproveitado na indu' s  
t I d 

. /0 passando de 6 O . . -
one a .as no mesmo período. (8) . 

. para 6 . 1  mllhoes de 
24 - A casema e o soro de queijo em ó ' . 

grande declínio em sua producão 
� 

pr
�nt�e nos aqUl no Brasil. tiveram 

contra no .seu ín�cio. Entretanto e o��
o, e o se�do aínda se en

tram sua lmportancia, como se p�e vér��� de palses. eur�peus_ mos
em 1930 : 

. '  1 lcar a segmr em toneladas 

S9R? DE QUEIJO EM PÓ 
BelglCa (Janeiro/Setembro) 
Franca 
Alemanha (RF) 
Países Baixos 
Reino Unido 
CASEÍNA E CASEINATOS 
Franca 
Alemanha (RF) 
Reino Unido 
Países Baixos 
Irlanda (Janeiro/Setembro) 

15 . 320 
135 .796 
83 . 313 
59 .455 
12 . 172 

32 . 218 
12 . 702 
3 . 630 
3 . 725 

10 . 494 (8) 
25 - Nos EUA a producão de leite t' 

últimos cínco anos: enquanto o 
c��;�� a

t
umentando, espe�ial:nente, nos 

o em estado estacIOnario ou até 
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em declínio. Assim os estoques atingiram em 1.0 de novembro de 1980 
perto de 5 . 66 milhões de toneladas em equivalentes de leite. O leite é ven
dido em 3 categorias, sendo a I para leite de consumo e as TI e m para 
industrialização. As vendas de leite I caíram de 1975 para 1979 de 58% 
para 52%. Os produtores contribuem para um esquema promocional des
de 1971, ' representando uma média, anual de 60 milhões de dólares. Os 
resultados foran;t altamente compensadores, pois, cada US$ 1,00 teve um 
retorno no aumento da colocação de US$ 2,20. (8) . 

26 - Também na Finlândia o uso de leite para fabricação de queijo mostrou 
bom aumento, pois, passou de 21 .2% para 25 . 4% de 1975 para 1979. Ao 
contrário de outros países, o consumo de leite não diminuiu e o de creme 
de mesa até aumentou, em virtude da crescente popularidade do café 
com creme. (8) . 

27 - Apesar de seu alto consumo "per capita" (235 litros por ano) , até na 
Islândia a produção de leite está ' excédendo o consumo. O Governo se 
viu obrigado a impor" pela primeira vez, pesada taxa sobre a importação, 
atingindo, inicialmente, 200,%, mais tarde reduzida para 33%. (8) . 

28 - A Austrália continu,a sendo a maior exportadora de produtos lácteos aos 
países asiáticos, em alguns dos quais mantém instalações para preparo 
de, leite em pó reconstituido. No ano passado as exportações atingiram 
60 . 000 t, a caseína 12 . 000 t e o leite desnatado em pó 54. 000" t. (8) . 

29 - Num programa de cooperação, as organizações de cooperativas da Tunisia 
e da França, resolveram promover um incremento na produção, apesar das 
limitações impostas pelas condições climatéricas e topográficas. Espera-se, 
contudo, obter uma participação de 20-25% no abatecimento nacional. A base 
do abastecimento de leite de consumo continua sendo o leite em pó, im
portado, reconstituído. Já existe uma usina para 200 . 000 litros diários. (8) . 

30 - De, i978 para 1979 a Hup.gria apresentou aumento na produção de leite 
(3 . 8% ) ,  passando de 1 .  885 .400 t para 1 .  956 .400 t. Enquanto o leite de con
sumo sofreu ligeira redução (2 . 1% ) , a manteiga e o queijo aumentaram, 
respectivamente, ,9 . .6 'e 2 . 6% .  Também neste país aumentou a exportação 
de queijo que passou de 7 . 100 para 7 . 900 t ou sejam 8 . 9% .  (8) . 

31 - Um produto lácteo que mesmo no Brasil não representa cifra pequena 
(quase 69 . 000 t em 1979, tudo consumido ' no país) é o , leite condensado. 
Pois Pa�ses há que têm uma produção impressionante, ' exportando vo
lumes notáveis, como a Alemanha (RF) , passando de 1979 para 1980 de 
109 . 637 t para 150 . 163 t, como segundo exportador, pois, o primeiro fo
ram os Países Baixos com, respectivamente, 293 .810 e 342 . 296 t. 
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- C E P E  -
BJBLIQTEG ,?; 

A F�C APRES�NTA A MELHOR SOLUÇÃO PARA, FABRICAR GELO: 
CO�JUNTO GERADOR 

DE GELO EM ESCAMAS 

CAPACIDADE : 2.000 KG/24 KORAS 
OPERAÇÃO : TO�ALMENTE AUTOMÁTICA 
D ESCARGA _ : A CADA 5 MINUTOS. COM GELO NA ESPESSURA DE IS MILíMETROS 
REFRIGERAÇAO : FREON-22 - COMPRESSOR BITZER 
DIMENSÕES : 2,50 M. - COMPRIMENTO 

2,00 M. - LARGURA 
3,00 M. - ALTURA 

FNC 
Fábrica Nacional de Compressores S.A. 
Av. Otaviano Alves d e  Lima, 12.100-C. Postal 1171S3.01000_S. Paulo-PABX 261:01S11-

Telex 11-21771-FNCO.BB. End. Teleg.FANASSOBES 
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repac eco 6 6600 1/h 

APRESENTAMOS' O MOD�LO 
«ECO 6» 6600 U H  DA SERIE 
«ECOMATIC» PA.RA EMBALAR 
LÍQUIDOS AUTOMATICAMENTE 

QC da8ra/il 
�@�ilil@8 ê�a@_tgE:Q/ d@ eliSbêlGgeg IldG 
avo actlalles marcandes ferreira. 338 (antiga avo central) ' Nrubatuba· sant� amaro ' Sãol���:55 �01 . telefone pabx 

enderoço telegrãOca ' plasticfoi! · cep 04696 • c.g.c. 62.846.928/0001,49 '  JOscr. estadua . . 

a marca correta para 
embalagem 
de leite 
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PESQUISA DE INIBIDORES NO LEITE TIPO "B" , 

DISTRIBUíDO AO CONSUMO DA GRANDE SÃO PAULO. 

Research on Inhibition Factors In B Milk Distributed in S. Paulo 

Vem Regina Monteiro de Barros (*) 
Elza Maria do Ca'r1llo Perches (*) 

Trabalhando no Setor de Laticínios do SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL 
na capital de São Paulo, sentimos w necessidade de conhecer um parâmetro de importân
da fundamental na avaliação da qualidade do leite consumido, dado este que nos faltava 
na nossa! rotina de trabalho. Nosso único referencial quanto às pesquisas de inibidores 
no leite de consumo foram através do trabalho de Alexandre de Mello Filho e outros; 
publicado na revista do Instituto Adolfo Lutz, o qual cOnstatou <li presença de 9% de 
provas positivas para inibidores de leite tipo "C" consumido em São Paulo. 

Os inibidores a serem pesquisados poderiam ser provenientes do leite de animais 
em tratamento com' antibióticos e quimioterápicos, ou de resíduos químicos remanes
centes da higienização dos diversos equipamentos e utensílios que entram em contato 
com o produto em suas diversas fases de produção e beneficiamento. 

Iniciamos os nossos trabalhos no leite tipo "B", uma vez que para este produto 
o SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL já possui uma gama razoável de informações, 
exercendo ' um controle efetivo sobre sua produção, o que foi conseguido através da im
p1antação da Portaria n.O 1 5, de outubro de 1 974. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Método Utilizado : Pesquisa do Cloreto de Trifenil Tetrazolium (T.T.C.) 

Técnica - T.T.C. 
1 . Leite problema coletado em frasco estéril; 
2 .  Transferir 1 0  ml para um tubo de ensaio esterillliado; 
3 .  Aquecer em banho·maria a 80°C por 5 minutos; proceder de igual maneira com o 

" tubo de controle" com 1 0  ml de leite desnatado estéril livre de inibidores; '  
. 

4 .  Esfriar a 3 7°C; . 
5 . Inocular no tubo com a amostra, e no tubo de controle 1 ml de S. thermophillus 

(previamente diluído na proporção de 1 :1, em água destilada ou buffer fosfato 
estéril) ; 

6.  Incubar e m  banho-maria a 37°C por 2 (duas) horas; 
7 .  Cumprido o prazo de ' duas horas, agregar 0,3 ml de T.T.C. ao tubo com a amos

tra e no ·tubo de controle; 
8 . Tapar, misturar e deixar por trinta minutos nOl banho·maria à 3 7°C. Fazer a leitura; 
9 .  Interpretação :  

• Rosa intenso - Negativo (leite sem inibidor). 
• Rosa claro - Suspeito. 
• Branco - Positivo (leite com inibidor). 
Sensibilidade da prova : até 0,01 UI penicilina. 

Método utilizado : 
Para equacionarmos de maneira mais ampla possível o problema em questão, 

foram efetuadas pesquisas de T.T.C. nas seguintes etapas do beneficiamento do produto : 

(*) Médica-Veterinária do Setor de Laticínios do SIF. 
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A) Análise do leite recebido em latões nas platarormas dos postos de resfriamento e usi

nas de beneficiamento. 

Os latões procedem dos 1 846 estábulos leiteiros autorizados em São Paulo, a produ

zirem leite tipo uB"; 

B) Análise do leite resfriado, transportado pelos carros-tanques, que abastecem as usinas 

da CapHal de São Paulo; 

C) Análise do leite pasteurizado distribuído pelas usinas que são responsáveis pelo abas

tecimento da Grande São Paulo. 

RESULTADOS : 

PESQUISA DE INIBIDORES (prova de T.T.C.) 

ANÁLISE DOS PRODUTORES DE LEITE TIPO "B" - SP 

REGIÃO 

São José dos Campos (SP) 
Jacareí (SP) 
Sorocaba (SP) 
Itapetininga (SP) 
A"aré (SP) 
Cruzeiro (SP) 
Lavrinhas (SP) 
Cachoeira (SP) 
Lorena (SP) 
Guaratinguetá (SP) 
Pindamonhangaba (SP) 
Santa Isabel (SP) 
Campinas (SP) 
S. José do Rio Pardo (SP) 
Tapiratiba (SP) 
S. João da Boa Vista (SP) 
Aguaí (SP) 
Taubaté (SP) 
Braganç a  Paulista (SP) 
São Carlos (SP) 
Dourados (MT) 
Ribeirão Preto (SP) . 
Brodosqui (SP) 
Patrocínio (SP) 
Batatais (SP) 
Tupã (SP) 
Marília (SP) 

TOTAL DE ANÁLISES : 490 

RESULTADOS POSITIVOS : 73 

PREVALÊNCIA : 1 5,04% 

N.O AMOSTRAS 

29 
2 1  
20 
1 0  
10 
10 
1 5  
1 6  
1 6  
3 0  
20 

3 
3 1  
1 5  

7 
3 0  
3 0  
3 0  
3 0  
30 

7 
1 5  

6 
1 2  
1 2  
20 
1 2  

N.O RESULTADOS 
POSITIVOS 

7 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
5 

1 1  

1 

4 
5 

1 1  
3 

1 1  
1 

3 
4 
2 
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LEITE RESFRIADO (CARRO-TANOUE) TIPO uB" 
PROCEDÊNCIA N.O ANÁLISES N.o RESULTADOS 

Batatais (SP) 
Santa Rita Passa Quatro (MG) 
Guarll1tinguetá (SP) 
Av.aré (SP) 
Aguaí (SP) 
São Carlos (SP) 
Serrania (MG) 
Nova Esperança (PR) 
Tupã (SP) 
Sudoeste (pASSOS - MG) 
Bragança (SP) 
Pindamonhangaba (SP) 
Cachoeira Paulista (SP) 
Ribeirão Preto (SP) 
EIói Mendes (MG) 
Tupã (SP) 
Lavrinhas {SP) 
Amparo (SP) 
São Carmo (MG) 
Eão Gonçalo Sapucaí (MG) 
São José (SP) 
Taubaté (SP) 
Jacareí (SP) 
Jacutinga (MG) 
Santa Rita Careaçu (MG) 
Machado (MG) 
Cruzeiro (SP) 
São Luiz P araitinga (SP) 
Descalvado (SP) 
Tapejara (PR) 
EIói Mendes (MG) 
Lorena (SP) 
Tupã (SP) 
DescaIvado (SP) 
Marília (SP) 
Santa Rita SapucaÍ (MG) 
TOTAL 
PREVALÊNCIA : 21,25 % 

LEITE PASTEURIZADO 

MARCA N.O PACOTES POSITIVO 

1 8 
2 8 2 
3 8 1 
4 8 4 

TOTAL 32 7 

PREVALÊNCIA : 21,87 % 
CONCLUSÃO : 

POSITIVOS 

3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

1 
2 
6 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

80 

TIPO " B" 
RESULTADO T.T.C. 

NEGATIVO 

6 
4 
7 

1 7  

1 

1 

1 
1 

1 

2 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

H 

SUSPEITO 

.2 
2 

:-
4 

8 

I 
Em todas as fases estudadas encontrou-se prevalência de presença de inibidores 

em a ta porcenta�em como podemos observar nos quadros apresentados. 

. Portanto, e �osso parecer que o SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL deva ini-
CIar no Estado de Sao Paulo, um programa de trabalho, ·tanto nas plataformas de recepção 
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de leite quanto a nível de cons'cientizaçiio e alerta aos produtores e :industriais, a fim 
de minimizar com a maior brevidade o problema em questão. 

Como propcista para ' início dos tnabalhos, teríamos : 
1) Oficialização e Obrigatoriedade de pesquisa de :inibi dores na rotina dos . trabalhos da 

INSPEÇÃO FEDERAL, prioritari2mente nas plataformas de recepção de leite tipo "B". 
2) Durante os prime:ros 6 meses de trabalho, comunicação dos resultados aos produto

res e :industriais, em caráter . de alerta e esclarecimento sobre o problema. 
'3) Após o primeiro período de ' conscientização o SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL 

passariá a aplicar as sanções legais cabíveis, tais como : condenação do produto e au
LOS de :infração, quando necessário. 

Acreditamos que desta fórma o SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL estará con
tribuindo decisivamente para a melhora na qualidade tecnológica e sanitária do leite dis
tribuído ao abàstecimento de nossa Região. 
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I n � il s t r i  a s R e u  n i � a s f a � u n � e s N e t t  o S. A. 
"Estamparia J u iz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fL.-l/:;. 

Cartazes e artefatos de fôlha-de-flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneiras, 

carretilhas, placas, etc. 

Embalagem resistente a ácidos e álcalis 

Rua Francisco Valadares, 1 08 - Telefones: 212-1790 - 21 1-9878 
j 

Endereço Telegráfico "IRFAN" - Juiz de Fora - Minas Gerais 

L 
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KNOW HOW 

MÁQUINAS 
E 
EOUIPAMENTOS 
PARA . . .  ' 

INo • .  LATlCíNIOS, BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO. 
FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE: 
PASTEU RIZADORES DE PLACAS 
RESFR IADORES DE PLACAS 

. , 

TANQU ES ISOTÉRM ICOS 
' 

TANQUES DE PROCESSO 
BATEDEI RAS TOP, ATÉ 3200 LTS. ,  DE ÁÇO I NOXI DÃVEL DESODOR IZADO

_
RES DE CREME E DE LEITE DE CONSU

'
MO BOM BAS CENTRI FUGAS SAN ITÃRIAS ' 

FI LTROS, CONEXÕES, VÃLVU LAS PNEUMÃTICAS PRENSAS E FORMAS I NOX, MODELO PERFORA 
' 

S ISTEMA DE OSMOSE REVERSA, UF-U LTRAFI LTRAÇÃO E H F- H I PERFI LTRAÇÃO. 
PAINÉ IS  E CONTROLES AUTOMÃTICOS . . .. -.... .. 

74-399 

BOMBA ZMK - 1 MÓVEL PI CREMES (ATJ:45% SÓLIDOS) 

" 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
COMPLETOS PARA LATiCíNIOS 
REFRIGERACÃO 
INDUSTRIAL' 

INDÚSTRIA MECÂNICA I NOXIL LTDA. 
SEDE E FÁBRiCA: RUA ARARY LEITE, 61 5 - VILA MARIA 

CP.  1 430!� - CEP 021 23 TELS . :  291-9644 _ 292-891 4 
END , TELEG. - I NOXILA - SÃO PAULO _ BRASIL 

TELEX 1 1 23988 - IMIL - B R  
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C O A L H O F R I S I A 
KINGMA & elA. LTDA. 

58 ANOS DE TRADiÇÃO - QUALIDADE - APERFEiÇOAMENTO 

HÁ 58 ANOS FOI IMPLANTADA NO BRASIL, EM MANTIQUIEIRA, SANTOS 

DUMONT, A 1 .a FÁBRICA DE COALHO (RENINA PURA) DO BRASIL E DA 

AMÉRICA DO SUL . 

PORTANTO, COALHO FRISIA, EM UQU IDO E EM pó, NÃO É MAIS UMA 

EXPERIÊNCIA E SIM UMA REALIDADE . 

COALHO FRISIA É UM PRODUTO PURO (RENINA) E POR ESTA RAZÃO É PREFERIDO 

PARA O FABRICO DE QUEIJOS DE ALTA QUALIDADE . 

CqALHO 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 

Telefone : 251-1 680 (DDD 032) 

PRODUTOS 

MAGNUS S. A. Móquinas e Produtos 
Divisão Klenzade 

Nova linha especializada na limpeza e sanitização 
de laticínios. 

Para uso em pasteuriza dores, tanCjues de estocagem, 

garrafas .e equipamentos em geral. 

Assistência Técnica Gratuita 

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

M . C stro 778 _ São Mateus - fel. 21 1 -3417 - Juiz de Fora - MG 
Rua orais e a , 
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XXVIII.a SEMANA DO LATICINISTA. 
CINCO VETERANOS E UM ANIVERSARIANTE 

F. Amaral Rogick * 

Teve lugar, na bela e agradável Cidade mineira de Juiz de Fora, de 14 a 17 
de jUlho de 1981, a XXVIlI.a Semana do Laticinista. A EPAMIG - Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, por intermédio do ILCT - Instituto de 
Laticinios "Cândido Tostes" - em colaboracão com a ABL Associacão Bra
sileira de Laticínios e a ABIDEL - Associac�ão Brasileira das Indústrias de De
rivados de Leite - foi a patrocinadora do importante evento. 

Diversos acotecimentos lácteos concorreram para o brilhantismo da Se
mana : o X Concurso Nacional de Produtos Lácteos, o Curso de Reconstituição 
e Recombinação de Leite em pó, o Curso de Técnicas Microbiológicas de Con
trole de Qualidade, a VI Exposição de Produtos Lácteos, e a Mostra de Equipa
mentos, Embalagens e Ingredientes para Laticínios. É óbvio compreender-se, que 
as conferências e as palestras, os painéis e os debates enfeixaram o que de bom, 
fino e culto existe nas lindes laticinistas nacionais. 

Cinco companheiros - de idos tempos e de vários rincões vindos, um 
quase secular, os outros muito mais que mini-centenários, todos jovens velhos 
amigos - se reencontraram: Otto Frensel, Luiz Pinto Valente, Homero Duarte 
Corrêa Barbosa, Hobbes Albuquerque e F. Amaral Rogick. São conhecidos co
mo os Cinco Veteranos. Isso porque, , há anos, sistematicamente, comparecem 
às Semanas, desde 10/07/50, data da I Semana do Laticinista. 

Eis, em rápidas e fugazes pinceladas, o retrato de cada um. : 
Otto : nascid'o em Nienburg, na loura Alemanha naturalizou-se brasileiro 

e carioca, depois cidadão Juiz-forano. Editor-Redator do "Boletim do Leite", é 
luz perene e brilhante, que nunca se apaga; é conhecido como o maior lutador 
pela causa laticinista no Brasil. , 

Valente : belo-horizontino, das Alterosas natural, é médico-veterinário, 
ex-Inspetor Chefe da DIPOA; atualmente, é alto funcionário técnico da Bio
brás. Valente por nome, vale muitíssimo em um debate técnico:· . 

Homero: mineiro de Rodeiro, é Inspetor da DIPOA, inédicô-veterinário, 
Professor Decano e ex-Diretor do ILCT. ótimo elemento no . juigainento dos ' 
produtos lácteos, é a gentileza personificada. 

Hobbes: o bom Amigo, nasceu em Capela, na nordestina Alagoas, e acli
mou-se nas Minas Gerais, tornando-se cidadão Juiz-forense. Formou"se em Me
dicina Veterinária e em Direito ; foi Professor no ILCT, e da FaCuldade de Di
reito de Juiz de Fora. Exerce as funções de Editor-Secretário da: :,Revista do 
Instituto de Laticínios "Cândido Tostes". 

Rogick: sorocabano, SP, colaborador da Revista do ILCT, identifica-se 
como Pesquisador Científico, Sec.. Agr., SP; D .V .M. ,  M.S .  

A XXVIII.a Semana do Laticinista foi encerrada com a festa dos "Quei
jos e Vinhos". Seguiu-se um belo, alegre e animado baile. Essa comemoração, 
ouvi dizer foi, antes de tudo, uma merecida homenagem ao Aniversariante, 
de 17-07-SÍ: Homero Duarte Corrêa Barbosa. 

Dançava-se ainda, quando o plenilúnio procurava se aninhar no límpido 
oeste e o rosicler da aurora se afogava, de matizes vários, no nascente hori
zontino. 

* Participante da Semana. 
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o ônibus corria macio no asfalto da estrada, rumo à Paulicéia. Agradeci 
a Deus pela imensa felicida<fe de haver me proporcionado mais uma Semana, 
e fiquei a pensar que a Vida é bela quando não intercorrerem as agruras da 
Sorte. 

Lembrei-me que alguém escreveu (BoI. CRMV-4, 4 (11) : 28, 1981, São 
Paulo, SP) , ou então " . . .  Sonhei que caminhava pela praia, acompanhado do 
Senhor, e que na tela da noite estavam sendo repassados todos os dias de mi
nha vida. Olhei para trás e vi que, a cada -dia em que passava o filme de mi
nha vida, surgiam pegadas na areia: uma delas era minha, a outra do Senhor. 

Assim continuamos andando até que todos os meus dias se acabaram. 
Então, parei e olhei para trás, e reparei que em certos lugares havia apenas 
uma pegada. 

E esses lugares coincidiam, justamente, com os dias mais difíceis de mi
nha vici'a. Os dias de maior angústia, maior medo, maior dor . . .  Perguntei, en-
tão, ao Senhor : .. . 

- Senhor, Tu disseste que estarias comigo todos os dias e eu aceitei vi
ver contigo. Mas, por que Tu me deixaste nos piores momentos de minha vida? 

O Senhor me respondeu : 
- Meu filho, Eu te amo ; disse que estaria contigo por toda a caminhada, 

e que não te deixaria um momento sequer; e não deixei. Os dias em que tu 
vistes apenas um.a pegada na areia, foram os dias em que te carreguei . . .  " 

O passageiro.' a meu lado, filósofo talvez, estremunhado, murmurou : 
"Tempus fugit", e com ele passam também os nossos sonhos e as nossas ilusões. 

Rogick, Frensell; Valente, Homero e .Hobbes. -

EPAMIG - C E PE = 

SIE!H .. l0TE;:ç �é� 
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TRÊS COROAS 

a garantia 
do 

bom queijo 

o coalho Três Corôas é util izado pela 
maioria dos laticínios, d as mais afamadas 
marcas de queijos do Brasi l .  

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

TRÊS COROAS 

i n f o r m a: 

em um ano foram coalhados com 
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COALHO TRÊS COROAS 584 MILHõES DE LITROS 
DE LEITE NO BRASIL 

. ENDEREÇOS: 
FÁBRICA: VENDAS: 

Ind . e Com . Prod . 
E S C R I T ó R I .  O:  

Químicos Três Corôas SI A 

Rua Primavera n.o 58 -
Rua Dr. Pacheco Silva, 37 - Conj� 01 - PARI 

Vila Santa Terezinha . São Paulo - Capital CEP 03092 

06300 - Carapicuiba - SF . Telefone: 92-1493 

Tel . :  429-2307 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 48 JULHO-AGOSTO DE 1981 Revista do ILCT 

PARTICIPAÇÃO DA TÉCNICA EM 
LATICíNIOS NO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

The Roll of the Women's Dairy Technician on 
the Profissional Progress 

Belkiss Mendes Tavares (*) 

Aqui no ILCT, uma Técnica recebe a mesma carga de conhecimentos que um 
Técnico. Ao sair daqui ambos estão preparados para exercer sua: profissão com muito bri
lhantismo, dependendo somente dele mesmo, de sua garra, de sua dedicação e de sua 
aptidão natural para a profissão. 

O sucesso de um Técnico em Laticínios, não depende de seu sexo, mas sim de 
seus conhecimentos e de sua psicologia profissional. Ele tem que saber lidar com as pes
soas ligadas direta ou indiretamente ao seu serviço. Daí creio eu, de.pende cerca de 70 % 
da sua vitória. 

Ao iniciar seu trabalho em uma determinada indústria, a Técnica deve conhe
cer a si própria, saber suas lim�tações e suas potencialidades. A partir daí ela deve pro

curar conhecer ,as pessoas com quem vai lidar. Assim ela saberá como tratar cada tipo 
de pessoa e como impor sua autoridade sem depar-ar com muitas barreiras e saberá tr.ans
por as que porventura aparecerem. 

Ela deve mostrar-se amiga de seus funcionários, mas nunca se nivellljr, ' sempre man
ter uma; certa posição, pois caso contrário ela corre o risco de perder por completo sua 
autoridade. 

A Técnica em uma Indústria, deve deixar de lado as vaidades características de 
mulher. Ao entrar em uma Fábrica ela precisa! trabalhar com afinco e, se preciso for, 
tomar à frente e demonstrar ao funcionário a melhor maneira de executar o serviço, deve 
mostrar seus ,objetivos ' e apresentar resultados 'qu.e . irão satisfazer a todos. 

As dificuldades encontradas no decorrer da! vida profissional de uma técnica em 
laticínios são as mesmas encontr·adas pelo técnico, variando somente do tipo de empresa 
na qual se trabalha. 

Em uma grande empresa um técnico (homem ou mulher) Passa. uma fase de 
adaptação, antes de ,assumir totalmente sua posição, por isso as dificuldades encontradas 
são poucas. 

Em uma fábrica pequena ele não passa por essa fase. Ele já entra sendo o ge
rente, o professor, o patrão, o empregado, etc., por isso as dificuldades são maiores. 

Essas dificuldades só serão vencidas com empenho, dedicação e muita psicologia, 
como já foi dito. O que não implica no sexo do profissional, mas sim na sua garra e 
capacidade. 

Competência não é talento inerente, não é presente da natureza, não é revela
ção de ' um . livro. É o resultado de um fim almejado, de muitas horas de íraballio e re
flexão, de 'muitas irritantes falhas e fracassos e alguns poucos sucessos. Competência 
vem de trabalho persistente e esforço contínuo, da diciplina individual nesta! procura e 
nesta consecüção. Vem 'do empenho pessoal em fazer bem as coisas, porque se acredita 
no valor de colocar o melhor de si mesmo em cada tarefa. Tudo o que vale ser feito, de
ve ser bem feito. A confiBlIlça é um traço desejável e fundamental para a seguranÇEt do 
indivíduo. Ela depende de sua �co-mpetência. 

Técnicos competentes séntem-se seguros e comunicam essa segurança ai seus coman
dados, levando-os a serem competentes e, como decorrência disto, seguros. As característi
cas pessoais, que tornam um técnico bem sucedido e estimado, são os resultados de um 
processo contínuo de crescimento. 

Enfim, qualquer que seja ele, técnico ou técnica, o que importa para seu suces
so é a sua vontade de lutar e ,a sua aptidão inata, principalmente n a  forma de lidar com 
as pessoas, pois daí surgirá o sucesso da empresa que dirige e, consequentemente, o seu. 

(*) Técnica em Laticínios diplomada pelo ILCT em 1 980. 

Westfalia: 
a parceira ideal para o leite 

As centrífugas WESTFALlA são tão 
versáteis, que sabem três passos 
alternativos para bailar com o leite. 
Em cada passo - dependendo do tipo de 
leite que se pretende obter 
(magro, integral, tipo B ou C) -
essas máquinas 
desempenham um 
papel diferente: como 
Desnatadeiras, como 
Clarificadoras ou, ainda, 
como Padronizadoras. 
A dança pode durar as 
24 horas do dia, 
já que as centrífugas 
WESTFALlA são 
parceiras de muito fôlego, 
sempre dispostas a 
mudar de passo 
e de papel. 

Desnatadei,a 
Westfalia. 
tipo MTA 50. 
com revestiment 
de aço inoxidável. 

Sem que ninguém 'se implique com elas 
porque, afinal, quanto mais leite melhor. 

E mais: as centrífugas WESTFALlA 
dançam eficaz e higienicamente, 

preservando todas as louváveis 
virtudes do leite. 

Esse é apenas um entre os 
múltiplos campos em que a 

WESTFALlA - com seus 
88 anos de experiência na 

fabrica cão de centrífugas -
se faz presente aqui 

e no exterior. 
Por isso, quando for decidir 

pelos equipamentos para 
o seu laticínio, 

pense primeiro em: 
WESTFALlA SEPARATOR, 

um nome sensato, para a 
certeza de um produto sadio. 

Westfalia Separator do Brasil 
Indústria e Comércio de Centrífugas Ltda. 

Tel.: PABX (01 92) 42-1 555- C.P. 975 - CEP 1 3. 1 00 - Campinas - SP 
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ENVAZADORA BRASKOP 2500 H 

!A SOLUÇÃO PARA O ENVASE 

* Construída total mente 
em aço - inoxidável 

* Envase automático 
d.e 20 a 500 cc 

i * E'h, copos plásticos com 
diâmetros de 68 / 75 / 1 00 e 117 mm 

* Fechamento por tampa 
d e . al u minio termosoldável 

\ 

* Capacidade: 2500 unid . /  hora ' 

100% 
NACIONAL 

:. í 
' .  
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