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XV Serraana do Lacticinista 

A Mastite Sub "r Clínica dos 
em São Paulo 

Bovinos" 

Dr. F; Amaral Rogick 
DPA. - S. Paulo 

I NTRODUÇÃO 

O presente trabalho é uma súmula das 
pesquisas realizadas por ROGICK, PORTO 
e GONÇALVES, 1 963, em leite-s de vacas 
clinicamente sãs, sem sinais aparentes de 
mamite, e pertencentes aos rebanhos pau
listas produtores de leites tipos "B" e "C', 
Nessas investigações foram feitas conta
gens de células epiteliais, leucócitos e poli
morfonucleares, relação leucócitos-polimor
fonudeares, provas de Behmer e de White
side, pH, bacterimetria e identificação das 
germes isolados. 

A mastite .sub-clínica, chamada ainda in
feccão l,atente da ,mama, mamite em minia
turá, frusta ou inaparente, é uma doença 
disseminada em todo 0_ Mu'ndo. A ela são 
sujeitas especialmente a's boas leiteir<:Js, 
aquelas que, pert,encendo a rebanhos sele
cionados, mais sentem as consequências es
poliativas de sua alta pr.odutividade. Na 
Grã-Bretanha, -a mamite causa prejuízos 
superiores a 32 bilhões de cruzeiros ànuais; 
as perdas nos , EUA são quatro vêzes 'supe
riores. No Eistado de, São Paulo existe ma
mite bovina desde há muitos anos, segundo 
demonstram os trabalhos de REIS, SWEN
SON, 1 931 ; SIILY'ArILHO, 1 942; LACERDoA 
et -ai, '1 953; 'CUrRY ,e t ,ai, 1 963. P, orém, sendo 
-a sua i,ncidência desconhecida, não -é pos
sível qquilatar-se os danos provocados pelo 

mal. Estimativamente �ROGICK, 1963), na 
zona de Campinas, 'levando-se em aprêço 
uma pródução anual de 1.0 milhões de Iitr<:Js 
de leite, a mutilação econômioa ,dos cria
dores deve andar na ordem dos 60 mi
lhões de cruzeiros. Não entram neste côm
puto os leiteG, rejeitados na pl-ataforma das 
Usinas, por apresentarem cont-agens leuco
citárias elevadas. ' 

Atendendo ao pedido dos produtores de 
leite tipo "B", foi feito nos rebanhos de 
Campinas um estudo cuidadoso sõbre as 
mamites 6IJb-c1ínica's, examinando-se sob o 
ponto de vist-a leucocitário, quírnico e bac
teriológic:o, ,o leite que, proveniente de va
cas -aparentemente sãs, era enviado áCia. 
leco.Como testes testemunhos, e tendo ain
da como interêsse conhecer a incidência 
da infecção nas vacas pertencentes a re
banhos ,rú'sticos, foi examinado leite tipo 
"C', colhido nas zonas de Campinas, Jun
diaí, Bragança, ,Pindamo nhangaba e São 
José dos ,Campos. 

MATERIAL E MéTODO 

Foram examinados 398 amostr<lS de lei
te: 3IJ3 do tipo "B" e 95 do "c". De cada 
rebanho era c:olhido leite de 3-7 animais, 
5 em média. 

Após desinfecção externa de tôda a- ma
ma, do esfincter mamário e das mãos do 
ordenhador, e depois da rejeição dos pri
meiros jatos de leite, eram em ,frascos es
téreis colhidos cêrca de 1 50 ml de material. 
O leite dos quatro têtos represent'ova ca
da animal. Os frascoG contendo leite, colo
cados em caixa com gêlo picado, eram 
transportados para São Paulo, ' e con-serva
dos em geladeira a see. No dia seguinte 
eram feitas as provas labor'atoriais. 

Tais provas consistiam em : 1 .  pelSquisa de 
coliforme em tubos de bile-Iactosada-verde 
brilhante; 2. isolamento de eGtreptococos, 
estafilococqse outros germes em placas de 
agar-s, angue-esculina; 3. identificação dos 
microorganismos isolados, pelos meios i:> a c
teriológicos correntes; 4. bacterimetria em 
placa,s de agar-sangue-esculina, seguindo
se as normas do S r ANDAIRIO METHODS, 
1960; 5. prova' de Whitesideí modificada, 
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segundo MrU'RPHY e HAiNStON, 194q; 
SCHALM et ,ai, 1955; 6. prova de Behmer, 
segundo BEHMER, 1939; 7. ,cont·agens total ;;; 
diferencial dos leucócitm e das. células epl
teliais, segundo BREBO e 'PRES:COTf; 8. de
terminação do pH pelo ionômetro de Beck

.man e 9. prova do _azul de bromotimol (FI-
GU EiIIR'EDO, 1957). 

Foram examinados 71,69 por cento dos 
rebanhos produtores de leite tipo lB", per
fazendo um tol>al de 303 animais, e testa
dos 15 rebanhos produtores de leite tipo 
"C", num total de 95 animais. Na platafor
ma das Usinas foi examinado de cada re
banho em est-udo, o leite de conjunto, acon
dicionado em I'atões. 

APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS 
Leite tipo "B" 

Mostram os resultados que 61,os por cen
to das vaca's apresentaram contagem leu
cócitária abaixo de meio milhão por ml 
de 'Ieite, 13,53 por cento, entre 500 mil e um · 
milhão, e 25,41 por cento, acima dêsté va
Iar. Cêrca de 43;89 por cento dos animais 
tiveram número de polimorfonucleares in
Ferior a lOO mil por ml de leite; 23,10 por 
cento, entre lOOOOl e meio milhão e 33;00 
por cento acima. 

Houve quase ·que absoluta concordância 
entre as provas de Hehmer e de Whiteside, 
tanto nos exames individuais como nos 
leites de conjunto. Nestes, dos 53 reban'hos 
produtoreG, 34, isto é 64,15 por cenlo fo
ram positivos (2+ e 3+) à prova de Beh
mer. Em 42 dos estafilococos isolados foi 
feita a prova da coagulase: 1' 1 amostras, 
isto é 26,19 por cento, foram coagulase po
sitiva's. Não foram ,encontrados coliformes 
em 1 ml de leite. Dos organismos isolados, 
22,98 por cento comportaram-se como Str. 
agalactiae", 9;53 por cento como ·outr.os 
estreptococos; 64,30 por cento .eram esta
fil·ococos, e 3,17 por cento outr' os microor
ganismos. 

Leite tipo "C" 
Em relacão à leucocitometria, 76,84 por 

cento dos' animai,s mostraram contagens 
abaixo de meio milhão por ml de leite; 
10,52 por 'ceMo entre 500001 'e 'um milhã'o, 
12,63 por cento além dessa taxa. 'Gêrca de 
63,15 por cento das vacas apresentaram po
limorfonucleares em númer.o i·nferior a 100 

. mil por ml ,de leite; 17,89 por cento, entre 
lODO!)l e meio milhão, e 18,94 por cento 
acima. 

Houve também concordância entre as pro
vas de Behmer e de Whiteside. Quanto ao 

leite de conjunto, ·amostros trazidas em'la
tões, observou.-,se que dos 15 rebanhos pro
dutores, sõmente 'um, isto é 6,66 por cento, 
apreGentou prova de Behmer positiva (2+). 

Dos organismos isolados, 1'2,26 por cento 
comportar·am-se como "Str. 'agalatiae", 3,77 
por cento como outros estreptococos; 7-1,69 
por cento eram estafiloc-ocos, e 12,26 por 
cento outros microorganismos. IEm 42 dos 
estafilococOGisolodos foi feit·a o prova do 
coagulase : 40 amostras, isto é 95,23 por 
cento, Ifmam coagulase positivas. Não foram 

.encontrados coliformes 'em 1 ml de leite, 
DISCUSSAO 

De acôrdo com a maioria dos pesquisa
dores, todo leite com mais de meio milhão 
de leucócitoG, ou mais de 100 mil polimor
fonucleares por ml, é ori·undo de vacas 
subclinicamente doentes. Segundo iPLAS
DRI'DGE, 1958, o leite proveniente de quor
tos infedados contém. geralmente mais de 
meio milhão ,de leucócitos e ma'is de 200 
microorganismos ·infectantes por ml, 

Rebanho produtor de leite tipo "B" 

f.oi constatada malmite >Subclínico em 
92,11 por cento dos rebanhos examinados. 

Considerando-se sõmente o leite que 
apresentou contagem leucocitári·a acima de 
meio milhão por ,ml, verifica-se que 68,42 
por cen,to dos rebanhos apresentaram vacas 
infectadas por "' Str. agalactiae" e que 15,78 
por ' cento mostraram c·ontagens elevadíssi
mas de esta,filococos (mais de 8 0DO/ml). Em 
cêrca de 73,68 por cento dos reba·nhos tes
tados existia pelo menos uma ,vaca com 
reação po·sitiva (1 +) de Whiteside ou de 
Behmer; em 55,26 por cento os resultados 
das provas foram 2+ ;em 28,94 por cenoto 
dos rebanhos havia pelo menos um animal 
com reação 3+; em 5,26 por cento dos re
banhos estudados existia pelo menos uma 
vaca c·om leite de reação 4+. 

Tendo-se em vista que ·quase a tot·alida
de do rebanho ,foi examinada, ·é de 'supor
se que é quase fleral a infecção dos reba
nhos produtores de leite tipo UH". 

Examinando-lle o leite de conj'unto de ca
da um dos '53 rebanhos · produtores verifi
ca-se que 64,15 por cento deram reação 
positiva (2+ e 3+) à prova de Behmer. Is
to sugere, de acôrdo com as pesquisas de 
Mac LJEOD et al, 1963" ' que exi'ste nos re
banhos positivos grande número de vacas 
com mamite !Subclínica. 

Rebanho produtor de leite tipo "C" 
Embora existindo mastite subclínica nos 

rebanhos produtores de leite .tipo "CU, a 
incidência é '  menor 'que ,no ".s". 
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Foi constatada mamite s·ubclínioa em 46,67 
por cento elos rebanhos ex-amina:dos. 

Considerando-se ' sõmente o leite que 
apresent,ou cont.agem leucocitária acima de 
meio milhão por ml de leite, verifica-se que 
40 por cento dos rebannos apresentaram 
vacas infectadas por "Str. agal·actiae" e 
.que 00 por cento mostraram contagens ela
vadíssimas de esta filo cocos (mais :de 8000/ 
ml). Em cêrca de 73,33 por <:ento dos rebil-

. nhos testados existia pelo menos uma va
ca com reação positiva (1 +) de Whiteside 
ou de Hehmer; em 40 por cento os resul
tados foram 2+; .em 13,33 por cento hilvia 
pelo menos um animal com reação 3+; 
não houve .resuHado 4 +. . 

.observou-se que, à medida que .o gado 
melhor,a sob o ponto de vi's�a zootéc·nico, 
de produtividade e de manerjo, a dissemi
nação e o grau de 'infecção aumentam._ 

,Examinando o leite de conj·unto de ca
dàum ·dos 15 rebanhos, observa-se ,que um, 
iMo é 6,66 por cento; apresentou resultados 
positivos (2 +) ó provo de Be'hmer .. 

*** 

Sem dúvida o melhor método diagnósti
co das mami,tes é o exame his1opatológi<:o 
da mama. :Porém, na impossibilidade prá
tica de tal trabalho .em todos os animais 
dós diversos -reban'hos, são o método de 
c'ultura, o da c·ontilgem leucocitária e o de 
Whiteside ou de Behmer, os processos mais 
i'ndicados para a diilgnóstico das mamites 
subclínicas. Levando-lle em consideração 
que a contagem leucocitária e os métodos 
de W'hiteside ou <:Ie Behmer mais ou menos 
se correspondem, e, que êstes dois últi
mos processos são de muito mais ·fácil e 
ràpida execução, não seria ·arrôjo, ma.s 
sim idéia equilibrada, recomendar-se o mé
todo de Whiteside ou de Behmer em vez 
de cont·agem leucocitária, como mei·o ouxi
li,ar de diagnóstico. Assim, provas culturais 
e químicas (Whiteside ou Behmer)Gão pro
cessos de escolha para, na rotina, diagnos
ticar-lle as mastites subclínicas. 

Sob o ponto de ",ista <:Ie facilidade de 
trabal'ho, a técnica de Whiteside modifi-

- cada é superior. à, prova de Behmer, razão 
pelÇl qu'al se deve recomendar o UISO da 
primeira dela,s. Assim, métodos cultural e' 
de Whiteside são aconselhados, como meios 
mais fáceis e 'de relativa !Segurança, para 
serem aplicados conjuntamen'te no diagnós_ 
tico da mamite subclínica. O de Whiteside 
é um método de triagem, o cultural um 
processo confirmatório. 

Não resta :dúvi:da, -que ambas essas téc
nicas (-a, cultural e a de Whiteside) dão re-

sultad05 falsamente negativos ou posi�ivos. 
As culturas falham em identificar mais de 
45 por cento das mamites, <l prova de Whi
teside (c-omo ' também a leucocitária) dã'o 
16 por cento de r.esult'ados falsamente po
sitivos. 

.** 
As mamites subclínicas são caracteriza

das pela presença do organismo patogeno 
e pelo �este de Whiteside positivo: o pri
meiro indica infecção e o segun:do inflãma
çã·o. Infecção e inflamação são sinai,s irre
futáveis ·de mamite. I: ponto pacífico entre 
os especiillistas, e agora tivemos também 
ocasião de observar, que o tes�e··.de Whi
teside modificado e ,as provas culturais são 
elementos preciosos de diagnóstico, e nê
les .se f.undament,am os meios para a pro. 
filaxia e o tratamento da masme subclínica .. 

CONCLUSOES 

1. A mastite 5-Ulbclínica, doença :dissemi
nada em todo o Mundo, a'tinge especial
mente as boas leiteiras, aquelas que, per
tencendo -a rebanhos ,selecionados, mais 
sentem as consequên<:ias espoli'ativas de 
sua alta produtivi:dade. 

2._A infecção, diagn-osticada e conhecido 
há muitos anos no Es,tado de São Paulo, 
provoca estimativamente, n'a zona de C-am
pinas, prejuízos anuais de mais ou menos 
60 milhões de cruzeiros. 

3. 'Rebanho produ-lor de leite tipo "S": 
a) ,Cérca de 39 por <:ento (38,94) das vacas apresentaram leiie com mais de meio 

milhão de leucócitos por ml; em mais ou 
. menos 56 por cento (56,10) dils amostras, o 

número :de polimorfonucleares foi superior 
a cem mil por ml. 

b) As provas de Behmer oS :de Whiteside, 
modificada, concordando 'em seus resulta
dos, demonstrar,am ,que ,existe correlação 
estreita entre a contagem dos leucócitos, 
poli�orfonucleares especi·almente. 
c) Dos 409 microorganismos isolados, qua

se 23 por cento (22,98) eram "' Str. agalac
. tiae" e mais de 64 por cento (64,30) esta
filoc·ocos; mais :de 26 por cento ('26,19) dês
tes foram coagulase positivos. 

d) Das 303 vacas examinadds, 31 por 
cen,to(31,m) apresentaram "Str. ilgalactiae" 
e mais de 86 por cento (8679) estafilococos 
no leite. . 

e) Foi <:onstatada mamite subclínica em 
92 por cento (92,1' 1) dos 38 rebanhos exa
minados. 
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f) ,Considerondo-se somente o -Iei,te que 
apresentou contagem leuc:�citária acima d.e 
meio milhão por ml, verIficou-se que mais 
ou menos 68 por cento (68,42) dos reba
nhos opresentaram vacas infedoda's por 
"St. agalacti·ae", e ,quase 16 . por tento 
(15,78) por esrafilococos em número el' evado. 

g) iEm 73 por cento dos 'rebanhos testad9s 
existia pelo meno" '�ma. vaca com reaçao 
positiva (1 +) de Whlteslde, ou de Behmer; 
55 por cento 2 +; 29 por cento 3 + e 5 
por cento 4 +. 

'h) Examinand,?-�e amostras de !eHe de 
conjuntot\ acondicionados em ·Iatoes ob
servou-se que 64 por cento (64,15) fo

. ram positivas (2+ e 3+) à prova de Beh-
·mer. 

i) ,Considerando-s'e que ·forá m' examin<:Í
dos rquase 72 por cento (71,69) dos reba
nhOG e que mais ou menos 92 por cento 
(92,1 í) dêles apresentaram pelo menos umo 
vaca ,com ma'stite subclínica, ·é de supor-se 
que é quase geral a ·infecção. , 

4. �ebanho produtor de leite tipo, "C': 
a) ,Cêrca de 23 por cento (23,1'5) das va

cas apresen-taram. leite com mais de :meio 
milhão de leUCÓCitos por ml; -em mais de 
36 por cento (36,83) das amo�tras, '? nú
mero de polimorfonucleares fOI superIor a 
cem mil por mio 

b) Foram conc�rdes os result'ados entre a's 
provas de Behmer e de Whiteside. 

c) Dos 1.06 microorganismos isolados, mais 
de 12 por cenlo (12,26) eram "Str. ogala<;
tiae" e mais de 71 por cento (7'1,69) estafl
lococos; dêstes, cêrca de 95 por cento 
(95,23) foram coagulase positivos. 

d) Das 95 vacas examinadas, mai" de 13 
por cento (13,68) apresentamm estreptoco
eos "Str. agalactiae" e quase 80 por cen

. to (79,99), estafilococos no leite. 
e) Foi constatdda mamitesubclínico' em 

46 por cento (46,47) dos 15 rebanhos exa
minados. 

f) Considerando-se "omente o leite que 
apresentou contagem leuco.c!tária acima de 
meio milhão por ml, venflcou-s'e que 40 
por .cento dos rebanhos _apresentaram vo
cas inrFectadas ' Por "Str. agalactiae" e Q.o 
por cento' por est·a·filococos em número ele
vado. 

g) ' Em 73 por cento dos �ebanhos (73,33) 
testados existia pelo menOG uma vac·a com 
reação positiva ('1 +J de Whiteside, ou de 
Behmer; 4.0 por cento 2 +; 13 por cento 
n3,33) 3 +, e zero por cento 4 +. 

h) Examinando-se 'amostras de leHe de 
conjunto, acondicionados em latões, o.b.ser
vou-se ,que 6,66 por cento .f oram POSItiVOS 
(2 +) à prova ,de Be'hmer. 

i) Não é po5'sível eGt·aoelecer-se, com se
gurança, o gr-au de inddênci'a da mamite 
subclínica, visto ter sido testado somente 
um pequeno número de rebanhos. 

5. Os resultados 'obtidos mostr'am que a 
mastite subclínica é mais dis'seminada no 
rebanho produtor de leite tipo "B" que no 
JJCU• 

6. Em n'enhumo das amostras, tonto /B" 
como "C", foram isolados germes do 'gru
po coliforme, em um ml. 

7. Sob
' 

o ponto de vista?e facilidad.e .. de 
execução, ,a técnica de Whlteslde n:odlflca
da é 'superior à de Hehmer, razao, pela 
qual a primeira delas deve ser recomen
dada. 

8. O método cultural, embora falhe em 
identificar 45 por cento das ma�tite". s�b
clínicas, é no entanto processo dl'agnostlco 
aconsélhado. 

9. O teGte de Whiteside' é récnica dé tria
gem; faz ,uma 'separação geral, ent�e os 
vacas sãs e ·  doentes; o cultural e metodo 
etiológico. 

10. Finalmente, o método de Whiteside 
modificado e ,as provas culturais são, quan
do empregadas conjuntamente, elementos 
preciosos de diagnóGtico, e nêle:'s s.e ,fun
dament,am 05 meios para a profilaXia e o 
tratamento das mamites subclínicas dos bo-
."inc-s. 

11. Os órgãos oficiais responsáveis de
vem tomar 'as mais urgentes providências. no 
sentido de -procurar minor.ar a .situaçã?: o 
Departament-o da Produção Animai .ol"an
do os leites mamitosos, na plataforma das 
Usinas ,e o lnsti,tuto Biológico cuidando da 
profila'xla e tratamento dos animais nas 
fonteG de produção. 

RESUMO 

Procuramos, neste tr.abalho, 'estudar os 
. mei'os diagnósticos e o grau de incidê' ncia 

da mastite subclínica das vaoas ·no futado 
de São Paulo. 

Foram testados 38 'rebanhos produtores de 
leite tipo " B" 'e 15 do "C", perfazendo res
pectivamente os totais 'de 303 .e 95 amos
tras de leite's. A i'ncidência <Ia doença é 
miaior no primeiro dêsses rebanhos que nos 

·animais do segundo. . 
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o método de Whiteside modificado e as provas cuHurais, conj,untamente 
empregados, 'são 

técnicas que devem ser recomendadas parra 
o diagnóstico das mastites. Ser_ vem como base para o tratamento e profi-

laxia da infecção. ' 

SUMMARY 

Wa tried in this work to Gtudy the diagnostic ínethods and lhe incidence of the subclinicai' bovine 'mastitis in th'e herds of lhe State -of São Paulo. . 

Thirty eight grade "B" milk prodUcer, 3D3 cOWG, and fifteen 'of grade "C', 95 cows, 
had been tes'ted. The disease in-cidence was . larger in the ,former 'of the '

herds. 
. 

. The modified Whiteside procedure and the cultural .tests, when both of them are 'used, are methods thal must be recommended in the diagnostic of mastitis. They are useful for 'helping the control and the tredtment ,of the infection. 
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XV Semana do Lacticinista 

o ens.l n o  de Lacticínios 
no BrasiJ 

Pa'utilha Guimarães 
Técnica em tacticínios do ,ErA. 

Pela terceir-a vez apresentamos ao plen6-
·rio da Semana do lacticinista palestrés sô
bre o ·mesmo -assunt-o - "ensino de ladi
cíniosw• Constam estas ,palestr-as, em sua 

- maioria, de informações sóbre o que se tem 
conseguido .junto às organizações interna
cionais para dinamizar O ensino de lacti
cínios ·no Brasil. 

Por que insistimos tanto neste aSl5unt-o? 
Porque consideramos o ensino, a formação 
do técnico, o N-alicerce que sustentará o de
s'envolvimento da indústria ,brasileira.de lac
ticínios". 

Durante seis anos de nOl5s,o trahalho de 
extensão lacticinist·a no EliA, temos visto um 
desperdício enorme de esfôrço e recursos, 
para criar novas escolas de lacticínios. De 
1957 -a 1960, o ,61:A forneceu assil5tência téc
nica e financeira para aquisição de equi
pamentos -a fim de instalar duas escolas de 
lacticínios no Rio Grande do Sul e P- araná. 
Ambas funcionaram com cursos práticos por 
um período de dois ou três anos, com um 
programa muito deficitário e, agora, -es
tão fechada6, com os equipamentos sendo 
destruídos pelo tempo. Isto ocorreu por fal
t·a de professôres especializados e, t-ambém, 
de mentalidade lacticinist-a de seus organi
zadores. 

Muitos pedidos de assistência técnica e 
financeira têm l5ido encaminhados ao pro
gr·ama da Ali-ança p<lta o 'Pr:ogresso, para 
�undação de novas escolas. DlOnte de tanta 
perda de tempo 'e dinheiro, 'hoje temos a sa
tisfação de ver a'qu'êle programa internacio
nal concentrar t,odo o seu ·auxílio destina
do a ensino numa escola - que é o Insti
tuto de Lacticínios "·Cândido Tostes" - e 
com ·jUsta razão, pois esta ,Escola é a única 
que nasceu e -projetou-se no Brasil, graças 
em ·gr,a·nde parte ao dinamism-o_ e entusias
mo do nosso saudoso diretor, >Dr. Sebastião 
de Andrade, 'que por ela viveu e morreu, 
conseguindo funcionar ininterruptamente du
rante 23 anos, formando· técnic06 que hoje 
estã·o e6palhados pelo território nacional e 
qúe podemos dizer são os baluartes da 
nossa indústri-a. 

,Como exemplo dos melhores, citamos a 
Cio. Barbosa" & Ma'rques, com o seu diretor 
e mais 10 técnicos .formados neste Instituto; 
o Leite Glória, com o gerente e mais 8 
técnicos dêste ,Inst,ituto; ,a Fáhrica de- .leite 
em ,'Pó de Var-gi,nha, inteirament� dirigida 
por técnicos "lIctianos", e muitos outros 
exemplos de projeção dos nossos técnicos. 

Qualquer peS60a neste Brasil que queira 
se aper.feiçoar em lacticínios, quer seja da 
indústri,a particular, inspetor da SIIiPAMA, 
estudante de agronomia ou ,veterinária, vem 
a eSfa Escola aprender. 

Como exemplo de persistência, podemos. 
ver a Semana d-o Lacticinista 'que, !há 15 
anos, vem-se realizando sem interrupção. 

Porf;anto, diante de tão significativos exem
plos de tr-abalho do "'.!GT, é -com justiça 
que V'emos o interêsse do EtA e da Alian
ça para o Progresso concentrando esforços 
para o seu desenvolvimento. Pretende-se 
formar uma boa escola de lacticínios aqui, 
para treinar técnicos de todo o Brasil, em 
vez de dispersar recursos para organizar 
pequenas 'escolas que 6empre funcionarão 
com programas c-arentes de profe6sôres e 
material. 

I:ste Instituto, apesar dos bons serviços 
prestados, também não vem' acompan'hando 
o desenvolvimento e as necessidades da 
nOS6a i'ndústria pela f,cilta de meios para 
sua ampliação e renovação de seu &qui
pamento que, com o tempo, tornou-se ob
soleto, bem com-o a falta de treinamento 
e renovação de conhecimentos de seu cor
po docente. Os seus professôres não têm 
onde buscar novas idéias e novos métod06 
dentro do território naci'on'al. >Daí -a impor
tância do auxílio financeiro para equipa
mentos e bôlsas de estudos nos Estados 
Unidos 'que o Instituto está recebendo, atra
véJ3 da Agência Norte-Americana para o 
>Desenvolvimento lriternacional. 

Durante seis anos 'Iutqmos para que éste 
projeto fôsse realizado aqui, mas somente 
em 1962, fomos atendidos por autoridade' 
estadual que nos' apoiou. Apresentamos, na 
XIII� Semana do lacticinista, o eS1bôço de 

\ J 
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um plano para obtenção dos recurGos ne
cessários. A noss' a palestra .foi -assistida e 
apoiada pelo então Secretário da Agricul
tura, Oro Roberto ,Resende. 

No ano passado, na XlVI). Semana do 
Lacticinisla, ·apresentamos outra palestra 
que já ,mOGtrava algo de cóncreto para rea
lização do programa, 'qual seja 'a assina
tura do acôrdo entre -o Govêrno de 'Minas
USAID e Universidade de Purdue e mais a 
ida pari:} os �Estados Unidos de dois bol
sistm, Oto Arantes 'e José Octavio Vilela, 
por um período .de três an06. 

O ano de 1964 foi o da �itória. Vamos 
. mostr-arj hoje, nesta XVI). ' Semana do Lacti

dnista; que o plano que tem por. objetivo 
ampliar ·e remodelar o Instituto, para cria
ção do curso superior de lacticínid em fu" 
turo muito próximo, é agora 'uma reali
dade. 

Para início dos trabalhos, -o Instituto rece
beu no corrente ,ano três professôres da 
Universidade de 'Purdue: O primeiro chegou 
em j'aneir-o, permanecendo entre nÓ6 cêrca 
de um mês, estahelecendo os primeiros con
tactos e estudando as necessidades do Ins
tituto. Trata-se do IDr. J. Orville Youn- g, cujo 
programa de trabalho consta de nosso re
latório publicado na revista do Instituto n9 
11'4, de maio-.jun'ho :do corrente ano. Conta 
hoje o In6tituto com um grande amigo na 
Universidadoe de Purdue, o qua.l tem dadci 
tôda atenção e colaboração para o bom 
desenvolvimento do nosso programa. Os 
outros dois professôres são: iMr. 'Roy Stein 
e iMr. Richard Day, que vieram colaborar 
por período mais longo, de dois anos, e 
chegaram ao Brasil no dia 19 de -abril. 

Nós temos' o grande prazer de apre6en
t·ar-' Ihes os Professôres St,ein e .oay e con
vidá-los par-a tomar lugar nesta mesa. 

O ,Professor Stein é n-atural do Estado de 
Oregon, possui o B;S. 'e o iM.lS. em Tecno
logia e tBacteriologia de Lacticínios obti
dos no State ,College de .oregon. Foi pro
fessor de tecnologia de lacticínios naquela 
Universidade e -orientou várias i'ndústrias 
particu.lares no Estado, como chefe do setor 
de extensão de lacticínios.E um Mcnico de 
elevados conhecimentos e muita experiência 
em ensino 'e extensão de lacticíni·os. 

Mr. 'Richard 'Day é natural do 'Estado de 
Minesola e é também diplomado em :Iacti
cínios, com os títulos de 8.S. e M.S. em 
Economia e Bacteriologi·a, pela Universidade 
de Minesota, a qual possui um dos mais 
completos departamentos de ensino e- pes
quisas lacticinistas. Mr. !Day, ·além de com
pletar 6eu ourso .como um dos melhores de 

sua turma, é <I'escendente de família lacti
::inista e trabalhou com o 'Dr. ülson (nome 
inf-ernacionãlmente conhecido no ramo) 
num programa de pestjuisa e qualidade de 
leite "in ·natura" em sete Estados ameri
canos. 

E conigPOnde satisfação que saudamos os 
dois mestreG e enaltecemos a Universidade 
de Purdue pelos excelentes técnicos que nos 
está ,enviando. ,Pela permanência de três 
meses neste :Instituto, já podemos sentir 
quão -grande e preciosa será a sua colabo
poção. Pambén6 'ao Instituto "Cândido Tos
tes" e tôda -a indústria -nacional de lacti
cínios pelo estabelecimento dêste programa, 
o qual, estamos certos, marcará 'uma novo 
era para o nosso ensino especializado. 

Com referênci,a à formação de técnicos 
nos .Estados Unidos, OG resultados obtidos 
com os três jovens ,enviados no ano passa
do são bastante satisfatórios, especialment-e 
com os dO!6 primeiros que se encontram na 
Universidade de Michigan, Oto Âr-antes e 
José Octavio Vilela. >As notas e o número 
de créditos por ·êles obtidos têm' sido aci
ma da média dos estudantes americanos. 
Mais dois candidatos e6tão preparados pa
ra seguir êste a·no, em agôsto e dezembro 
próximos. 

A propósito de treinamento rápido, ou 
sejam viagens de obs,srvação' para profes
sôres dêste Instituto que não podem se ou
>sent'qr do trabalho e de suas famílias por 
períodos mais longos, organizamos para o 
;:crrente ::mo um excelente programa de 
visita e observacão à indústria de lacticí
nios e universid�des norte-americanas, do 
qual participarão 17 técnicos de diversas 
entida-:les públicas e privadas, >sendo cinco 
professôres dêste Instituto, quatro técnicos 
negionais do SIl�AMA, um técnico do Depar
tamento de IProducão Animal de São P-au
lo, 'um professor dó ,Instituto "Fernando Cos
ta" de Pirassununga, cinco técnicos da in
dÚ6tria particular e nós do :ET.A, que acom
panharemos o g·rupo como líder brasileiro. 

.A viagem t.erá dur-ação de dois meses e 
o� Estados visit'ados serão Geórgia, Was
hington O. C, Minesor.a, Wi6consin, 'India
na e IUinois. O programa consta de con
tacto com as 'universidades, visita aos de
partamentos de lacticínios e observação dos 
progr-amas de ensino. Maioras observações 
serão feitas sôbre o ensino na Universida
de de 'Minesota, o- nde -contamos com ex
celente colaboração do nOS60 professor, Dr. 
Josep'h Olson, e na Universidade de Purdue 

onde teremos a orientação do IDr. Young, 
,que já teve -oportunidade de conhecer e 

avaliar .os nossos problemas de ensino. 
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A semana que passaremos em 'Chicago 
está reservada eGpecialmente para assistir
mos à exposição de equipamentos de l<lc
ticínios que s-e realizará naquela cid.ade no 
período de 4: a 9 de outubro. Em ,Chicago e 
em Minesota- os quatro técnicos do S'IPAM'A 
tetão al-guns programas -em separ-ado, a fim 
de o-bservar _ a indústria e inspeção de car-
oes. 

Tôda a viagem G'erá custeada pera AI D, 
crue fornece ,a c<lda candidato uma diária 
de \5 dólares_ além da passagem interna': 
cionql. Tivemos o privilégio de ser o pri
meiro g rupo que vai aos ,Estados Unidos 
com passagens pagas pelo Govêrno Ame
ricano. Esta viagem tem por ohjetivo mos
rra. aos nossos técnicos o extraordinário 
progres�-o da produção e industrialização 
do leite, bem como o 'excelente programa de 
ansino e educação lacticinistas. Apesar de 
ser uma viagem de curt-a duração, quer-emos 
�ref -que os resultados serão bastante pro
veitoscs. Tratando-se de técnicos de alto 
gQbcrito e longa experiência, muitas idéias 
flovas poderão trazer pa'ra o nosso desen-' 
volvimento lacticinista. 

Voltando aos candidatos jovens qve irão 
para o curso de três anos, temos o prazer 
de apresentar-lhes' êGtes moços, cuja sele
ção obedeceu <la mesmo critoério rigoroso 
<ldotado no ,ano passado, ou seja, escolha 
de alunos de destaque no curso de lacti
cínios, hoa capacidade de liderança, voca
ção para a profissão e facilidade pam 
aprender a língua inglêsa. 

O Sr. ,Antônio Carlos Ferreira, de 1 8  anos, 
natural de Juiz de Fora, é filho de ,f uncio
nário dêGte Instituto, .que muitos dos senho
res devem conhecer - é o nosso eletricista, 
o Senhor Tonico. O Antônio Carlos diplo
mou-se pelo 'Instituto " Cândido Tostes" em 
1 963, tendo sido o primeiro aluno da tur
ma. A sua viagem para os 'Estados Unidos 
estava programada para <lgôsto dêGte ano 
mas, devido à valiosa colaboraçã,o que tem 
prestado ao 'Instituto lecionando a cadeira 
de bacteriologia com a assistência dos pro
ffrssôres Stein e rDay, servindo, <lO mesmo 
tempo, de intérprete para OG americanos, 
eecidiu-se 'adiar a sua partida para o mês 
de dezembro. 

Samuel Hosken, de 1 9  anos, é natural de 
Carangola, diplomou-se por 'êste I-nstituto 
em 1 963, foi também aluno de destaque e 
fêz durante os períodos de férias vários es
tágios, incluindo um na Fábrica Lacesa do 
Rio Grande -do Sul, em· Lajeado. Trabalha 
atualmente na Cio. Barbosa & MarqueG. Com 
g rande facilidadeáprendeu a língua inglê
sa. Seguirá em agôsto próximo. 

,Ambos estudarão n<l Universidade de Pur
- due, 'p:)r um !Je:;íodo de três anos. 

,Com relação à reaparelhagem e <lmplia
cão do sistema industrial do I nstituto, es
tudos e planejamentos para importação de 
máquinas e-stão sendo rea1izados pelos pro
fessôres brasileiros, com -a msistênci<l de 
Mr. Stein e Mr. Day. Dormitórios, salas de 
aula e laboratório têm sido fatôres limi
tantes da -expansão do _ ,Instituto. Um g ran
de es,fôrço 'está sendo' desenvolvido pelo 
nosso Diretor, Dr. Homero Barbos<l,---no s-en� 
tido de conseguir recursos para resolver ês
te prcoblema. 

'Talvez devido à -nat-ureza do nOSGO tra
balho de extensão, atendendo a uma g ran
de parte dos Estados brasileiros, ninguém 
maios do que nós pode sentir o problema 
cruciante da indústria, pela f-alta de téc,ni
cos especializados. ,Ainda nestes últimos me
Ges, desenvolV'emos um programa de assis
tência técnica à indústria, viaj-amos muita-s 
horas de avião e percorremos alguns milha
res de ,quilômetros por estradas de roda
gem, nos ,Estados de 'E spírito 'Santo, Minas 
Gerais, Goiás e Sant-a Catarina. Trabalha
mOG com indú-õtrias que dispõem de -re
cursos e bons equipamentos, mas com uma 
carência tremenda de pessoal especializa
do. No Estado de Goiás, por exemplo, co
mo é impressionante ver o crescimento de
sordenado e a expansão de fábricas de 
queijo e manteiga, fazendo produto-s da 
ma;.; i-nferior qualidade, trabalhando com 
volumes de leite que, no período de verão, 
chegam a ter uma perda de 50% e pagan
do ao produtor preços irrisórios. Que imen
so potencial leiteiro tem o 'Estado de Goiás ! 
Imaginem s'e colocássemos naquele .Estado 
uma dezena de bons técnicos. ,Estamos cer
tos, a produção Geria triplicada em pouco 
mais de um ano. Em Goiás, o criador não 
ordenha as suas vacas em virtude dos bai
xos preços obtidos pelo leite - 1 5  a 30 cru
zeiros. ,E por 'que 'êstes preços tão bai
xos? Devido à má qualidade dos produtoG, 
que também -são vendidos por preços pouco 
compensadores. Não vimós -ali falta de con
diçães, muito ao contrá rio, -vá rias fábricas 
possuem bom abastecimento de água, bons 
equipamentos, posGantes caldeiras mas não 
dispõem dos mínimos conhecimentos técni
cos e de higiene. 

Em Santa Catarina a tão famosa indús
tria do Vale do Itajaí encontra-se em com
pleta decadência. As instalações, as má
quinas, os processos tecnológicos 'utilizados, 
são os mesmos ali introduzidos há 3D ou 
4:0 anos. Somente três ,fábricas do Vale 
do Itajaí pasteurizam leite par'a fazer 
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queijo. Não vimos ali o mínimo. prog resso. 
Antes, pelo contráriõ, achamos qUe exiGte 
g rande retrocesso, pois vimos muita persis
tência dos donos da ind6stria -em manter 
os processos primitivos. Devemos fazer uma 
resGalva à Cia. Jensen, ,que está atualmen
te com plano de remodelação de seu equi
pamenfo. 

Cremos que ' todos os presentes poderão 
compreender a nossa insistência em per
sistir tanto para melhorar o treinamento e_ 
preparar técnicos mais capaz-es. Precisamos 
de perssoal competente para evitar tão gran
de desperdício de produtos indispensáveis 
á alimentação do nosso povo e ,à riqueza 
do país. A criação do curso superior de lac
ticínios oé uma g rande necessidade. Preci
samos diplomar os nOSGOS técnicos com mais 
preparo e co;ml mais maturidade. 

Com isto -não queremos dizer ,que se deva 
criar o curso superior já. Não, não t,emos 
ai'nda condições. ,Está-se preparando agora 
o Instituto " Càndido Tostes" para formar 
proEGsionais de nível médio com melhor 
treinamento. Mas o objetivo é chegar ao 
curso superior - e isto deverá ocorrer quarí
do tivermos de volta dos Estados Unidos os 
primeiros técnicos que ali estão se espe
cializando. 

Há grande necessidade de Ge desenvol
ver treinamentos mais ,práticos, qve -são im
portantíssimos a fim de dar ,suficiente expe
riência ao técnico, quer seja êle de -nível 
médio ou superior. Três marérias básicas 
devem ser ministradas aos cursos com mais 
profundidade. São êlas : Bacteriologia, Me
cânica e Economia. 

Fczf.mos aqui um apêlo às indústrias de 
ladicín;os para colaborarem mais com esta 
EscoloJ, proporcionando treinamentos práti
C05 aos seus -estudanteG e dando-lhes mais 
possibilidades de estagiar.em na's suas fá
bricas e lahoratórios, nos períodos de fé
ria;. Seria medida de grande alcance Ge a 
Escola oficializasse êsses estágios e man
tivesse mais contados com a indústria, a 
fim ,de tornar o estágio compulsório e com, 
melhor aproveitamento tanto para o aluno' 
quanto para a indústria. Inegàvelmente mui
ta., firmas têm colaborado ba'stante mas ain
da um bom -número de estudantes não en
contra local .para estagiar. Com êsse trei
namento evitaríamos mu'ita insegurança dos 
jovens técnicos quando arranjam emprêgo 
logo após a formatura. Daria, também, ao 
industrial, maior con:fiança no trabalho ' do 
técnico. Muitos dos jovens recém-formados 
têm obandonpdo a profisGão devido a in
sucessos pela falta de prática que, muitas 
vêzes, levam os industriais a não lhes dar 

car[;os de responsabilidade, com melho
res salários, chegando, não raraG vêzes, a 
dispensá-los do serviço. 

Ainda recentemente, ,foi feito um levanta
mento de 50 escolás agro-técnicas, 'estando 
incluído o Instituto "Cândido Tostes". ,Pe
los 'dados .verificados, êGte Instituto é a es
cola em que o treinamento por aluno resulta 
mais dispen'dioso pará o Govêrno. Deve
mos aproveitar muito bem êste precioso 
auxílio que somente , o �ovêrno de Minas 
g asta para formar técnicos em lacticínios, 
evitando que o técnico a,bandone a carrei
ra depois de diplomado. Isto é possível de 
se conseguir, com um bom treinamento e 
uma direção certa para o jovem se colocar. 

As nossas grandes e médias indústrias es
tão sempre à procura de profi-ssionai6 ca
pazes para dirigir as suas fábrica's. 'Como 
exemplo podemos citar o - número sempre 
elevadc de cartas que recebemos dos mais 
.:liversos pontos do paío; pedindo a nossa 
colabor-ação para arranjar bons técnicos. 
Infelizmente, muito pouco dêsses pedidos 
po:bmcs atender, pois a falta de técnicos 
a, pri-ncipalmente, de elementos com capa
cidade para atender às necessidades da in
.:lúGtria, é ainda muito grande. Nunca fal
tarão boas oportunidades de emprêgo pa
ra bons técnicos. As grandes usinas de be
neficiamento de leite de São Paulo, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro, com suas 90 
usinas locais, excetuando a C.CP. L. do Rio 
.:le Janeiro, são carentes de bons técnicos, 
principalmente de bacteriologistas. Fazemos 
exceção à c.c.P.L. do Rio de Janeiro por
que esta conta com a colaboração extraor
dinária de um excelente bacteriologista, Dr. 
B-ellote, assi'stido por sua espôso, D. Emília 
Bellote. b.;tes técnicos desenvolvem o me
lhor contrôle bacteriológico de usina de 
pasteurização d�. leite que conhecemos no 
B rasil. 

Caros jovens Antônio Carlos e Samuel: 
acreditamos sinceramente no êxito do seu 
curso. Aqui ficaremos prosseguindo na luta 
incansável para projetar o ensino de lac
ticínios e eGperamos pecebê-Ios de volta, 
daqui a três a-nos, para fortalecer a equi
pe jovem de professôres que assumirá a res
ponsabilidade de desenvolver e ativar o 
prog resso técnico da indústria, que só po
derá ser alcançado quando forem elimina- ' 
das aG deficiências do ensino de lacticínios 
no B rasil. O treinamento de bons profissio
nais deverá basear-se em um amplo 'e só
lido conhecimento de matérias práticas e 
técnicas que possibilitarão o equacionamen-

(Conclui 'na pág. 21) 
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XV Semana do Lacticinista 

Novos' Rumos para a Indústria de Lacticínios 

,\ 

/ 

Dr. Luiz Pinfo Valente 
Médico-Veterinário 

Quando em feverei,ro do c,orrente, ano, 
recebi a honrosa incumbência do Sr .. Dire
tor do SIPAiMA para ,assumir a chefia da 
Inspet.oria d';lEstado de Minas �erais, re
lutei ,em aceitar, tendo mesmo, .nao me e'n
vergonha ,em dizei, assu�ido '9 <:a�g? com 
receio mas imbuído do hrme proposlto de, 
em equipe, poder f�ze; a.lgulJla coi.s� .em 
benefício de nossa mdustrla de lactlclnlos, 

Tendo como meus antecessoreJS, homens 
do gabarito de umCarne, i�o Filho, .�u9na
barino Freiria e como auxiliares I'actlclnlstas 
qUe honram a nc:ssa indústria, como Assis 
Ribeiro, Soares, Slf�ert ,C

ald,as e tanl,?s ,ou

tros ,que 
a InspetOria de Mina,; GerOls tem 

orgulho em poder cont'ar, �odos os senhores 
fàcilmente poderão deduzir, a grande res
ponsabilidade que pesa sôbre o no'sso om-
bro. ' 

Sendo Mina,s apontada como o Estado 
por excelência lact}cin}sra, posGuindo uma 
vasta extensão terntorlal, onde vamos en
c,:;,ntrar pequenas indústrias espalhadas e 
carecendo de imediata recuperação, nosso, 
pl'ano de trabalho tem que ser forçosa
mente complexo e as refórmas que prete�
demo., introduzir, poderão parecer' a Pri
meira viGta, àquel,es acc:stu!l1.ados a ,uma ro
tina que não mais s� luslifl�a . n.o presente 
momento, como' medidas anlipalicas e dra
conianas. 

Sentimo-nos hoje muito a vontade para 
podermos falar de l11na ·,

série. de problemas 

que nos afligem, por'que ha mais de 25 
anos sentimos que êsteG mesmos problemas 
f.oram idêntica mente atacados, mas sem o, 

indispensável auxílio iJ'inancei,r,o 
'que hoje fe

li:z:mente está sendo distribuído ao nosso 
Servico. O que vamos tratar neste deGpren-

. tencióso comentário, já várias vêzes aqui 
nest'a mesma casa, quase todos já ,falaram. 
Nada de nôv,o poderemos acrescentar, sen
do noss,o propósito apenas de dar. nossa 
parcela de colahoração, com observações 
que a prática nos ensinou de fazermos algu
ma cous'a, aíncla 'que em pequenas esca-
10' 5, a fim de da�mos cumprimento ao que 
pronietemós, ,não só aos que conOGCO vivem 
estes problemas, mas também com a nos.sa 
própria consciência. Dêste modo, desela
mos nesta oportunidade deixar bem claro 
que outro propósito senão o de prOCUf'ar 
acertar, terão nO::Gas palavras. Não' nos 
mC:i1e qua!'quer idéia, de crítica aos que nos 
antecederam na , Chefia do SI:?AMA do 
noss.Q Estado, mesmo porque somos os pri
meir'os a reconhecer o muito ·que -êles fize

ram e se mais não conseguir'am, não .foi 
por desleixo e sim por faltq abGoluta de 
recursos materiais e humano. 

Ninguém desconhece nesta Casa, as lu
tos que o SI' PMv\A tem enfrentado em defe
sa da nessa produção de produtos lácteos. 
Quem aqui presente nã,o sente o progr8f3-
5,:;' que a indústria de leite em pó tomou 
nestes últimos' 5 anos? 

Quem também nõo senie que ao lado 
dêstel:..ogr;:.'5so, continuamos em vários se
tores completamente estaci,onados apesar 
dos ingentes esforços feitos para sairmos 
desta rotina? Procuraremos dar uma idéia 
geral da indústria do nosso !EGtado, com 
franqueza e sinceridade, 'a fim de que, to
dos nós, numa equipe c,oesa, estudemos e 
p::Jssom05 encontrar uma solução que há 
mui;,::J já se faz sentir. 

Vam::Js ·dar aOG senhores, uma ligeira 
idéia do nosso Servico, mostrando a nossa 
organização burocráíica a ·fim de 'que pos
sam compreender, com os elementos que 
possuímos, o quanto tem sido <lifídl e ingra-
10 a nossa taref.a. 

A descent,ralização do nOGSO Serviço ou 
melhor, um equadonamento das atividades 
de cada funcionário, a, figurou-se-nos logo 
de início, como uma ,necessidade inadiável. 
Gon,sideramQs o trabal'ho' de inspecionar 
não sob o pont,o de vista ,em conhecermos 
quanto leite ruim temos, mas sim quanto 
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leite. em condicões temOG para aproveitá-
lo bem. ' 

'C ondenar, meus Genhores, é ,fácil. Julgar 
05 produtos impróprios pa,ra o 'consumo,' 
qualq�er leigo poderá ,fazer, mormente 
quando suas propriedades organolépticos 
já indicam cq.m uma clareza absoluta. O 
enGinar para que nossa matéria prima não 
di,Hcil, e esta é a  nossa preocupação, é 
seja malbaratada. E procurar, ainda que is
to venha a contrariar opiniões de grupos 
poderosos, que o, nosso País, não pode 
continuar numa rotina prejudicial. no tra
tamento de uma riqueza que por negligên
cia ou incompetência de poucos, esteja nos 
comprometendo tanto no conceito do con
sumidor. 

A complexidade dos nOS50S problemÇls 
exige que 05 mesmos 'sejam ,estudados por 
etapas. Assim pretendemos fazer e ainda 
que muita cous'a do que pretendemos dizer 
neSTa oportunidade, não poderão Ger so
lucionac;las de imediat.o, ficará entretanto, 
o nosso alerta a todos que aqui estão, pa
ra juntamente' c,om o nosso Serviço, f,ormar 
fileira em defesa de noss'a indústria de lac
ticíni,os. 

O' PROBLEMA DA MANTEIGA 

Lamenlàvelmente Minas tem mais de 
WJ% de sua produção de manteiga elabo
rada 'em condiçõeG inadequadas e que não 
coaduna mais com a tecnologia moderna . 
A grande produção da manteiga mineira,· 
obiém quando muito uma classificação de 
comum -e a teimosia dos ,nossos ,industriais, 
no aparelhamento de suas fábricas, chega 
as raias do inver-ossímel. O recebimento de 
cremeG velhos, bolorentos e suj,os, tem dei
xado o serviço ,de Inspeção em sérias difi
culdades e a  falta de elementos humanos 
no combate desta irregularidade, faz com 
que o nosso produto venha perdendo terre
no, dia a dia, para outros Estados que es
tão Ge oparelhando com moder,nismo e 
técnica. 

Nossa manteiga comum tem .se tornado 
tão des'acreditada� nos mercados cQnsumi-

'·dores ,que hoje, a margarina vem obtendo 
uma aceitação que não deixa de ser vexa
tória para 'um Estado lacticinista como o 
nosso. 

A produção de manteiga extme de ll1-
qualidade € diluída na grande proporção 
da péssima manteiga comum exposta ao 
comércio.,At; grandes firmas cheg'am ao 
ponto de 'adquirirem quase 'Cl totalidade de 
nossa manteiga fina, para misturá-Ia às ob_ 
tidas em condições imprópria,s, mascaran
do supe'rficialmente êste produto, que no 

final das contas continva ruim do mesmo 
modo. 

O elevado número de pequenas fábricas 
de manteiga espalhadas pelo interior do 
nosso Estado, fábricas estas de baixíssima 
p�odução, evidentemente ,n:a sua moioria, 
não estão em cQn.dições de se aparelha
rem, pois C!3 de,sp-esas ,que ·teriam que in. verter na maquinaria. e nas in.stalacões de 
trio e tratamento de água, 'seriam fão ele
\"adas que sua produção não daria cober
tura suficiente. 

O ,que observamos na indústria de man
i'eiga é justamente o contrár, io do que o Govérno procura solucionar, ou seja o pro
ble, ma agráriQ. Procura o Govêrno tornar 
produtiva as grandes glebas em podei' de 
19�ifundiórios, dividindo-as o fim de que vá
nas pessoas possam produzir, conosco acon
tece o c,ontrário, pois o que deveria e de
ve ser preconizado, é a união dos pe
quenos produtores num bloco caeGo, a fim 
de cada um, dando ,sua parcela de cola
boração, possam aparelhar uma indústria 
que sem ,éste aparelhamento modernó e caro,não pode ser eCQnômicamente explo
rada. 

Não pretendo f.azer a apologia do co
operativismo nesta palestra. Vejo entretan
to a única solução para o nosso problema 
de lacticínios. . 

A reunião de pequenaG fábricas num só 
estabelecimento, na base do cooperativis
mo, seria o ideal para o nosso Estado . 

05 exemplos estão aí para quem desejar 
c0:1h3cer e nesta oportunidade, iremos con
tar um dos mais belos êxitotS que conhe
cemos do cooperativismo e o que éle re
presenta para nossa indústria. Refiro-me a 
fábrica de Sete Lagoas. Fundada em 1957 
por um grupo de fazendeir-os idealistas da
quela região, c,onstruída 'e planejada para 
atender um volume de leite de 40 mil li
tros, em menos de 7 anoo, alcanc'a a casa 

,de 250 mil litros para orgulho:e alegria 
de seus fundadores. 

O progres,so da indústria que , nos refe
rimos, só foi possível por'que seus proprie
tárioG acreditaram e souberam empregar 
uma técnica condizente com 05 princípios 
que devem norte'ar uma verdadeira indús
tria ,de ladicíniQs. Entretanto, isto reputamos 
de maior importância ainda, presendamos . 
um fat-o naquela cidade, cuja interpretação 
deixo 'a cargo do distinto auditório. Desig
nqdo pelo então Inspetor Chefe da Inspeto
ria naquela época, em meados de 1957- -' 
compareci àquela cidade para assistir a 
primeira reunião da Diretoria -el'eita, para· 
reger os destinos da Cooperativa Centrol 
dos Produtores ,Rurais de ,Minas Gerais., 

, 
" 

'i 

I 
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No pátio do estabelecimento, . foram con
tados mais de 60'J animais que foram uti
liz:ados no transporte dos senhores coope
rados ou melhor dizendo, dos donos da 
indústria recém fundada. Durante ·a reunião, 
no semblanle de todos, com poucas exce
ções, lia�se claramente aquela expressão 
que a esperança de dias melhores se faz 
notar. 

Dias melhores repito, porque os fazendei
ros daquela região, cansados de ·serem ex-

. piorados pelos pseudos fabricantes, não 
viam possibilidades de melhoria do reba
nho e com isto aumento da produção, por
que os preços pagos pelos compradores, 
eram .simplesmente desanimadores. Existia, 

�omo ainda hoje existe, em determinadas 
' I\egiões do nosso 'Estado, determinados gru

phs que enc-aram a exploração da indús
tri·a de lacticínios, em razão inversa do bai
xo preço pago pela matéria prima para po
derem obter ·Iucro compensador. Jamais se 
preocuparam em dar condições para que o 
fazendeiro obtivesse mei·o de melhorar seu 
re:bOllh.q e poder aumentar sua produção e 
logicamente ter condições de também pro
gredir. 

, Imperava o "slogan" >Deus para si o >Dia
bo com o resto. Feliz:mente para êles e tam
bém felizmente para a indústria, alguém de
ve ter tido o chamado est-alo do Padre 
Vieira. Era preciso mudar aquela situação. 
Entretanto mudar como? Resolveram se 
aglutinar e formaram a Cooperativa que 
hoje ·aí está com sua produção na casa dos 
250 mil litros diári·olS. 

Entretanto quando se falava naquela épo
ca em 40 mil litros, numa região chomada 
a bôca do sertão, onde o zebu imperava, 
foram chamados de vi·sionários. Enfrentaram 
a situação e os 60'J animais que foram con
tados na primeira reunião, o ano passado, 
na última reunião que também tive a satis
fação de aGsistir, naquele mesmo pátio on
'de foram êstes animais conlados, contou-se 
novamente, não cavalos e charretes, mas 
sim carros dos últimos tipos, caminhonetes, 
jipes e rura;G, o que nos fornece um teste
munhõ do progresso financeiro daqueles 
6'JJ .fazendeiros, espelhando claramente que 
não só 'houve o crescimento da indústria da 
região, mas também obviamente de tóda 
aquela coletividade. 

'Desnecessário dizermos que êGte exemplo 
nos deixou impressionado e cada dia, ca
da vez mais ideali-stas do cooperativismo. 

Não vemos port.anto, ,para solucionarmos 
o nosso problema da manteiga em nosso 
Estado, senão a adoção dêste princípi-o. De 
que meios poderá a S:WAiMIA se valer para 
equacionar êste assunto, quando pela nos-

sa frente ' se apresentam pequenas fábricas 
de baixÍtisima produção, .quando até para 
a aquisição do seu próprio vasilhame en
contram dificuldades, teríamos -que exi-gir 
remodelação 'quase que tot-al da fábrica, 
implicando na inversão de capital que na 
maioria dos casos, seria sUfJerior ao pró
prio valor da indústria -existente? Se não 
encararmos ·êGte problema com certo rigor, 
os senhores podem ficar cerros de::--uma cou-
5a, ai·nda por muito tempo teremos expos
tos ao consumo manteigas de qualidade in
ferior e_ cujo contróle fiscaliz.ador do. SI
PAMA torna-se cada vez mais difícil e com
plexo. 

Eis port-anto meUG .amigos, uma das ra
zões p'ela qual nos batemos doravante, não 
opinando mais favoràvelmente pelás adap
tações improvisadas, f.azendo parecer aos 
�nteressados que não só para o Serviço de 
Inspeção, como também para todo o con
Gumidor, quem não tiver em condições tec
nológicas modernas para explorar a -indús
tria de lacticínios, ·que preferível ·seria pro- . 
curar outro ramo de negócios. IDaremos, 
não resta a menor dúvida, o máximo da 
nossa colaboracão em orientar tanto ao 
grande como aó pequeno produtor, exigin
do de ambos o mesmo cumprimento das exi
gências regulamentares, deGde que ambos 
queiram adaptar-se condignamente. Só 
ochamos e isto é nosso pensamento -que na 
época atual, fábricas mal aparelhadas, mal
baratando muitas vêzes uma matéria pri
ma ainda aproveitável, continue a lancar 
'no mercado consumidor, produto' denomi
nado manteiga que além dos seUG com
ponentes químicos normais, tenham como 
complementos pernas de baratas, carrapa
tes, móscas e outras inúmeras sujidadeG. 

Assumimos ·um compromisso com a >Dire
t-oria do SIPAMA ·em não descansarmos um 
minuto ISequer neste particular. Vamos pro
curar cumprir o prometiçlo. Para isto conta
mos com o -apoio desta -Ca'sa, onde os ho
mens ·que aqui estudam, deverão, -ser os 
nossos fiscais e principaltnente 015 nossos 
eficientes colaboradores. .Esperamos para 
um futuro bem próximo, -não encontrar mais 
espalhados palas indústriaIS -rotineir·as do 
nosso Estado, êstes moços -que daqui saem, 
imbuídos dos melhores propósitos, 'jogados 
numa fábrica que não Ihe·s oferece os 
mais elementares meios de trabalho, e que 
a presença apenas do técnico, como por 
encantamento, cremes viaIados e boloren
t-os, sujeG e deteriorados, se transf.ormem 
em manteiga propriamente dita. 

Não pára na manteiga Q grande proble
ma da indústria do nosso 'Estado. Muitas 
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nos afiguro o problema do -queijQ Minas. 
Na nossa opinião, -o maior relSponsável pelo 
entrave do progresso de nossa indústria 
vêzes pior do que acabamos de falar se 
queijeira em Minas, é o  .famigerado e�tre-
posto. ' 

Rece�end? tô�a a espécie de -queijos que 
noss·a Imaglnaçao pOSGa conceber, em em
balagens que . vão desde o .simples jacá, 
aos sacos, calx-otes, carroças, sofrem- uma 
I?vagem nestelS estabelecimentos, na maio
ria dos caso·s em tanques cuja água não 
passa d,� um meio de cultura, para "mas
corados serem elSpostos a venda. 

Entretanto dir?,? o� �enhores, a Inspeção 
pode e dev-e eXigir higiene 'nos entrepostos. 

Certo que sim e isto procuramos fazer em 
tódas 'as oportunidades que nos oferecem. 
Podemos no enta·nto manter em cada en
treposto permanentemente um funcionário? 
Isto seria o ideal mas a realiddde dos fa
tos é bem outra. Lutamos com falt-a de ele- ' 
mento humano e nos-sos auxili-ares são obri
gados a se desdobrarem no cumprimento de 
suas obrigações. ' 

' 

Isto tudo -poderia ISer contornado e devi
damente e.quaciol}ado se êste -fósse o pro
blema do entreposto de quej,jo Minas. En
trei-anto, não é somente sob ê-ste prisma 
que encaramos o ·assunto. Consideramos 
isto Gim, -os entrepostos perniciosos porqu� 
êles desestimulam e 'entravam treme�damen
te gualguer pr-?gre-sso que a tecnologia 
qU� lra Intr,?:luzlr numa região, pelos se
gUintes motivos ; 

1 9) -Colaboram no comércio clandeGti
no do produto, estimulando evasão de im
postos, por.que ·aGsim como recebem do fa
zendeirp o produto sem qualquer exigência 
legal -fiscalizadora, também comerciam -no 
mesmo diapasão pel-a quo-se impossibilida
de do contrôle dos seus recebimentos. 

29) - 'São figuras meramente decorativas 
ou melhor dizendo, rotuladas e beneficia
das para_ 'detSempenharem um papel de 
aglulinaçao, procedem justamente em seu 

. efeito, -um papel inverso disto, pois agluti� 
nando. os queijos, isolam o queij'3iro do com
panheiro, colocando-o a sua mercê numa 
rotina 'que já vem atingindo as raias' da im
becilidade. 

Citaremos para os senhores ·0 caGO es
peéífico- de uma r-egião do ;osso Estado 
con�ecida antiQ?mente pela produção dês� 
te t ipO cis queI/O. Nos referimos à região 
dos municípios ·do Sêrro, -Ri-o Vermelho 
Guanhães e Sabinópolis. ' 

Em 1 942 tivemos a oportunidade de per
correr a cavalo, 68Q ·fazendas dOG municí
pi,?s. acima citados, num trabalho, de pio
nernsmo -que até 'hoje nós mesmo reputa-

mos, sem falsa modéstia, de :ideal lactici
nisto. 

I�ste trabalho, cuja paternidade os se
nhores podem dar ·ao meu l presado amigo 
e ex-chefe Dr. Carneiro, que por tSinal co
nhece �em o caso, conseguimos higienizar 
(�onstrulr p�quenas ·queijarias com piso de 
cimento ·e lanelas teladas e á gu·a corren
te) em substituição às de piso de terra 
con:,!ruídas ao lado das cevaG para maior 
fa�illdade do escoamento do sóro, 680 fa
brlqueta� 9ue até hoje lá se encontram do 
mesmo -leito que foram deix-adaG há 122 
anos. ' 

. -!:stes municípios remetem para Belo Ho
rrzon te, sema'nalmente o mínimo de 6 cami
nhões de 5 tonela.das cada um,-ou Geja o 
total �e . 3p .oDJ quilos de -queij-os, que pa·s
som fictiCiamente pelos entr-eposlos locali
zados naquelas -cidades, e que são expos
t·os ao consumo, ·em <sua maioria, -nas ban
c�s dos �e�cados, nas .casas especialistas 
deste negocIo, . em condições que não re
c-emendam mUi to uma observa cão crite-
riosa. 

. 

Quando entretanto se deGtinam ao co
mércio interestadual, passam pelos dois úni
cos entrepostos exi·stentes naquela região e 
um somente na Capital. 

Não .havendo comércio interestadual, pas
sa� milagrosamente pelos entrepoGtos não 
registrados (fictícios) e são vendidos sem 
q�e a In-speção possa tomar qualquer me
dida, 

Desafio a qualquer industrial aqui pre
sente, que vá à queles municípios e tente 
monta:_ uma indú�tria de lacticínios naque
!a reglao, censtrulndo uma fábrica de quei-
1 05 para apr�veitar dece.ntemente aquela 
enorme quantidade de leite existente ! -Po
derá -quando muito construir sua fábric-a 
mas lei.te não .arranj.a não. Por -que eGt� 
anomalra se eXiste leite para -a fabricação 
semanal de um mínimo de 30 mil quilos? 

�Eis . o moti,,:o. O fazendeiro que por sinal 
nao e o fabncante, tem sua espôsa e filhos 
como as responsáveis pelo fabrico do produ� 
to. ;Fazem em média 5 a 6 .queijos diários. , 
E o. trabalho das mulheres e '  no caso do 
mando comprar mais gado, ·ou tentar me
lhorar a produção do seu rebanho, logo 
vem o protesto das mulhereG, pois logica
mente -o trabalho será maior. 

O �omem daquela . re.gião, ainda que as 
�xceçoes possam eXistir, acostumou-se a 
este reme-rem::. Tanl.o isto é uma verdade 
que há Q2 anos, não aumenta nem diminui 
a produção da região. Faz o seu queijinho 

('Conclui na pág. 25) 

:i 
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XV 5 8 rn a n a  do Lacticinista 

Popul açã o, 
e 

produçãp e consumo 
derivados no  Bras i l  

de le i te ' 

OUo Frensel 
<Presidente da A. B. L. 

AIS frequentes -referências ao aoon'dono 
da produção de leite pelo prod,utor, por se 
sentir mal remunerado, e a  baixa 00.0 con
sumo, devido a elevação dos preços, nos 
conduziu a um estudo mais atento das ci
fr.as que conseguimos obter , Baseados no 
"A.nuário Estatístico do B rasil", editado pe
lo I .B,G , ,E ./Con-selho Nacional de ,Estatística, 
e nos dad06, gentilmente fornecidos pelo 
Serviço de Est ,atística da Produção, do Mi
nistério da Ag ricultura, aliás, regularmente 
publicados nas colunas do "Boletim do Lei
te" (1 ), elaboramos o presente trabalho. 
Reconhecemos ·que as cifras em aprêço não' 
são compl-etas, poi,s, 'se referem apenaIS aos 
estabelecimentos, sujeitos a Inspeção pelo 
GO'lêrno Federal. Há muitos anos vimos 
pedindo tais dados, referentes a produção e 
ao c-onsumo, alcançados unicamente peloG 
servicos de estatístic-o estadual e municipal. 

-- Rara' e bem incompletamente temos sido 
atendidas, como o demonstram as publica
ções respectivas, também -no "Bol-atim do 
Leite" (2). Tivemos, entretanto, em vista rea
lizar um trabalho de ámbito nacional, não 
considerando condições regionais peculi-a
res. Sabemos perfeitamente ' que -os v olu
mes, tanto da produção, como do consumo, 
variam muito de acôrdo com certas zonas. 
No "Boletim do Leite" (3) por mais de uma 
vez temos -publicado trabalhos em que tais 
condicões Gão especi-ficadas. Entretanto, o 
que rÍos inte-re-ssa é saber o :qu-e o Brasil , 

produz e tem disponível para 0 seu con
sumo " per capita". E o que se - vê no qua_
dro que al-aboramos e que -acompanha a 
prl'sente exposição. ,Permit-om-nos �azer a 
seguir -algumas cQmider-ações em tôr-no das 
cifras -que temos à nossa disposição e das 
conclusões que delas julgamos poder ex
trair. 

Logo -n'a primeira col-una - 'População -
encont-r-amos algo par.a meditar. Enquanto 
nos anos 1 956=-7--8-9 o aum3nto (estimado) 
foi de 3% (aproximadamente) anuais, no ano 
de 1 960 - ano do ,Recenseamento - o au
mento foi de 4,8%, passando outra vez pa
ra a estimativa _d.e ,aproximadamente 3% 
nos -anos seguintes çle 1 961-2. frisamos ês-' 
te ponto para mostrar as dificulda des de se 
realiz-o r um trabalho exato o -que, alió3, 
não pretendamos fazer, lant-o -assim que 
ariui, como no resto do trabalho, despreza
m-os as pequen-as frações. Na verdade o 
n osso presente trabalho é - de divulgação e 
não de profundidade. . 

05 dados calculados para a produção e 
:onsumo, também oferecem pontos para Ge 
meditar. Na produção vemos o aumento se 
:nanrendo nos anos estudados - 1 956 a 
I %2 - en tre um mínimo de 3,7% (1 961 ) e 
um máximo de 5,4% ( 1 960). 

No c onsumo de leit-a pasteurizado, en
tret-anto, se dá uma cousa deveras interes
sante : o -oumento mínimo de 4,3% em 1 957 
alcancou nada menos de 21 % em 1 962. 
Não houve contudo, aumento g radativo, 
como -se pode -ver a seguir. 

1 957 1 9;5% 
1 958 1 4,2% 
1 959 6,7% 
1 96>0 8,7% 
1 961 5,4% 
1 96'2 21 ;0% 

Não há, entretanto, relasão alguma en
tre o "aumento" da população em 1 960 
(4,8% em vez dos 3% dos demais anos) e 
o -do consumo de leite pasteuriz-aclo - nesse 
mesmo -ano (apenas 8,7%). 

Já os d 3 rivadoG apresentam outr-os p on
tos para se meditar. no ano negativo de 
1 957 (produziu-se menos 20S2 toneladas do 
que no ano anterior de 1 956), pulamos pa
r-a nada menos -de 1 6% no ,já citado ono 
de 1 962. Mas também aí não 'houve aumen
to g radativo, como se vê a seguir: 
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1 957 - negativo (2 .082 toneladas menos do , o que signi-fica, em última -análise, um con-
que em 1 956) , sumo "per capita" maior. 

1 958_ - 1 1 ,{\0% Quanto -ao leite pasteurizado e a-os de-
1 959 0,17% rivados do leite, o -aumento do consumo é 

0/ incontestável. Tudo isso não deve, contudb, 1 960 ü,BO o I - .  
1 961 l ,2,G% evar a ·excessivo entuslasmo, uma vez que 
1 962 1 ó;m),% êstes aumentos sã-o muito pequen-os e o 

c onsumo " per capita" continua sendo in-
Também aqui não ,há relação entre o fimo, pois, -em 1 962 pode-se calcular um < 

aumento da população -no já citado ano consumo " per capit-a" diário de 1 7  g r-a-
de 1 96') (4,8% em ,vez d e  3%) e -o consu- mas para o leite pasteurizado e de 6 g ra-
mo de derivados do leite (.0,8%). mas ,para os derivados. Tal ·insigni'ficância, 

Não achamos necesGá rio fazer tais cál- inibe -até de fazermos comparações com 
culos para cada derivado do leite -separa- outr-os países. 'C ontinua, pois, se impondo 

_ damente, nem mesmo -dos prinéipais, por- a imprescindível necessidade, ,a hem da 
que neste trabalho -desejamos dar ênfase Saúde Pública, de um real fomento da pro-
ao total de leite e ' derivados do-s quais ducão e do consumo. -Iniciativas não têm 
a populacã-o pôde dispor e que consumiu. faltado e no moment-o muita esperança de-
fr:f�amo; :novamente que o que inter-essa -é positamos na -atuação do PI.JAi:'y\,6.t'y\, não es-
so-ber o que o B;-osil produziu e consumiu, quecendo, contudo, que o consumidor pre-
de maneir-a -que nem m3smo tr-ansferên- cisa de leite e deriv-ados durante o ano to-
cios de esfer·as de inspeções estaduai-s ou do e nã-o apenas em _certas épocas. 
municipais para federais ·e vice-versa po- Não sabemos, nem podemos a-firmar, que 
dem in-fluir nos reGultados finais. Sabemos tenhamos encontrado uma explicação ou 
perf.eItamente que alterações de ordem eco- conclusão real, pois. muito falho -é '6 tra-
nômica podem -aumentar ou baixar a pro" balho humano e não é novidade alguma 
ducão e/ou o consumo, mas, repetimo-s, isso que cada -um pode interpretar estatísticas a 
riãó influirá nos resultados finai'5, tanto as- sua maneira e da forma que -quiser. Há 
'sim que a produção e ° consumo do Bra- também os descrentes das est-atísticas, mas 
sil se manl-eve ascendente, embora em al- nõo podemos aderir a êste g rupo, senão 
gume.; zonas se tivessem verificado baixas. em t-,,-se e quanto a possíveis -falhas, con-
Pedemos mesmo concluir que certos '5eto- victos que estamos ,de que enganos sempre 
res são substituídos por outros e, às vêzes, são compensados e os resultados -finais, 
até em benefício daqueles. isto é, aquêles que visamos, sofrerão alte-

Mesmo considerando os aumentos da pro- r·ações de pouca manta, servindo, possi-
dução de leite n06 an'os estudados, isto é :  ve !mente até p::Jra con firmar as -r. C-5sas con

clusões , 
1 957 3,8% 
1 958 4,4% Consideramos a pr-odução de leite pasteu-

riz-odo e de derivados do leite, como consu-1 959 4,1 % 
1 960 5,4% mo, pois, export·ação não ,houve pràtica-

m3nte e .os 11 desperdícios" não -devemos 1 961 3,4% considerar. Vê-se então que as dispDnibili-1 962 4,4% dades para a alimentação do Povo Brasi-
a o  fato de não se tratar apenas de leite leiro em leite -e derivados não diminuíram, 
consumido pela população, seja em natu- mas, embora desordenadamente, acompa-
reza -ou sob a forma de derivados, não se nharam o crescimento da população. Para 
pode deixar de concluir - que a pr-odu- maior ilustração, vamos repetir a seguir as 
ção não só -aumenta em relação ao aumen- porcentagens dos -aumentos, conforme qua-
to da população, como até ultrapassa êste ciro anexo: 

Ano POPU LAçÃO Producão 
de leib 

Produção de 
Leite pasteurizado 

-Produção de 
<Derivados 

------------------
1 957 3,.0 
1 -858 3,.0 
1 959 31,) 
1 960 ' 4,8 
1 961 3,0 
1 962 3,0 

3,8 
4,4 
4,1 
5,4 
3,4 
4,4 

1 9,5 
1 4/2 
6,7 
8,7 
5,4 

21,0 

-,-
1 '1 ,00 
.0,17 
10 80 Ú,O 

1 6,00 
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Os #grifos" são nossos, mas nada expli
cam,. apesar de aumentos similares em 1 957 
e 1 958. Atfj quanto à população, 'lembra
mos dito de certo polítiéo: "quantos somos 
- dolorosa interrog·ação . . . ", referindo-se 
às estatísticas. Fiéis à filosofia de Sócra
tes (a única cousa .que sabemos, é qu's não 
sabemos nada), cou,so ,alguma pretendemos 
provar, mas alertar paro .o problema, pel' a 
sua divulgação. Desejamos apenas fris'ar, 
repetindo, ·que encaromos o problema de
I in'eado sob o aspecto naci'onal e não in
dividuai, municipal e nem mesmo e?tadu·al. 
O 'que interessa é saber $e . a produção de 
alimentos, n'o caso .o leite e ·os S'8US deri. 
vados, está cuidando do aumento da po
pul,ação. Se ·ainda- não ' atingimos o desejá
):el consumo "per capita", devemos lem
l1",ar os inúrperos fatôres , que obst·ru'em êste 
desideratum e entre êles encontromos: a 
produção sazonal e extensiva do leite, as 
consequeni>�6 dificuldades de transporte, a 
relativamente lento evolucão da técnica, da 
industrialização, da c-om�rcialização e do 
financiamento, além da ignorância de gran
de maioria da população do verdadeiro 
valor de uma alimentação, baseada no lei
te e nos seus derivados. Mas, ,lá havemos 
de chegar e talvez mais depressa do que 
presumimos .atualmente. O simples fato de, 
contrariando tôdas 'as presunções, a produ
cão de leite e derivados, não ter caíd.o em 
;el,ação ao crescimento da população, mas 
até ter ultrapassado o' mesmo, embora ape
nas ligéiramente, nos f.az confiar, mais do 
que nunca, no progresso do Brasil. Todos 
os esforços, portanto, 'devem !Ser feitos no 
sentido de .fomentar a produção, pois, c-on
forme exemplos de outros países, somen
te uma superprodução, isto é, ocima das 
necessidades máximas de um consumo inter
no, dieteticamente recomendável, pode re
solver os problema' s com os quais, atual
mente, nos debatemos. Apesar de tôdas as 
di,fjculdades que assinalamos, devemos sair 
dêsse período, .já ultr-apassado, da peque
na indlÍstria rural e até doméstica, anti
econômica, anti-sanitária e até anti�sodal. 

REFER�NCIAS : 

1 - "Boletim do Leite" ,nQ 1 99, páginas 4 
e 6 (e outros), , 

2 - idem, nQ 1 99, página 6 (e outros), 
3 - idem, nQ 1 62, páginas 1 &:-1 6-17 (e ou

troo). 

. POPULAçÃO, PRODUÇÃO E CONSUMO 

DE LEITE E DERIVA:DOS 

Quadro Estatístico 

1 1  
1 956 , - ·61 981 
1957 
1 958 
1 959 
1 960. 
1 961 
1962 

V I  

63 0833 
65 7�ü 
67 704 
7.0 967 
73 :088 
75 ·271 

VII 

11 1  

1 ,  0852 
1 9lJ7 
1 964 
3 !263 
2 1'21 
2 183 

- VIII -

IV 

3,0 
3,{} 
3,0 
4,8 
3,0 
3,!Ü 
I X  

229 082 . 

V 

4 1 1 4 750. 
4 274 482 
4 464 372 
4 648 086, 
4 899 816 
5 070 204 
5 295 433 

X 

1 59 732 3,8 67 273 '867 4:4 785 
1 '89 890 4,4 6ó' 31 2 988 39 1 211 
183 714 =- 4,1 68 3341'84 21 196 
251 730. - '5 4 68 363 353 29 1 69 
1 70 388 - 3'4 69 383 025 1 %7Q 
225 229 - '4;4 70 464 987 81 962 

XI � XII - X I I I  - X W  - XV - XVI 
. . .  - .. . . - 127 8{f] - . . . . - . . . . - .. . 
1 9,5 - 4,3 ' - ]:25 779 - t2 082) - . . . .  - .. . 
1 4,2 - 4,7 - 1 39 558 - 1 3 7i79 - 1 1 ,00. - 2,!Ü 
6 7  - 4 9  - 139 782 - 224 - 0;1 7 - 2,0 s> - 5�f - 1140. 962 -' 1 1'80. - 0,80. - 2,IJ 
5,4 - 5,1 - 1 42 696 - 1 734 - 1 ,2.0 - 2,!Ü 

21 ;0. - 6,1 - 1 65 631 - 122 935 - 1 6,00. - 2,2 

I - Ano 
ti - ,População em 1 00.0. 

111 - Aumento da população em 1 00.0. 
IV - ·Porcentagem dêste ,aumento 
V - Produção total de leite em t 

VI - Aumento da produção em t 
V'I I - Porcentagem dêsse aumento 

Vllil - "Per capita" do 'ano em kg 
IX - ,Consumo (produção) de leite pasteu

rizado em t 
X - Aumento do consumo «produção) 

em t 
XI - 'Porcentagem dêsse aumenlo 

X' I I  - "IP er ca.pita" do ·ano em kg 
)(,111 - 'C onsumo (p'rodução) de derivados do 

leite em t 
�IV - Aumento do consumo {produção) 

. 'em t 
XV - 'Porcentag·em dêsse ,aumento 

. XVI - ",P,er capita" do ano em kg. ' 

REFER�N CIAS 

1 - 'Anuário Estotístico do Brasil. 
2 - Ministério da Agricultura 

'Serviço de IEstaTística da IProdução 
'Cons'elho Nacional .de ,Est.atística - ,IBGE 

3 - "Boletim do Leite", 
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XV Semana do Lacticinista 

Pecuária Leiteira: .Considerações sôbre o 
' .  " conceito de produtividade 

(Resumo t a q u igráfico d a  p a l e stra pro n u nc i a d a  p e l o  Dr. Vi rgíli o  d e  Assis 
Pereira  da Si lva j r., na ' S .a S e m a n a  do Lactici nista) 

P.RODUÇÃO - ,Produzir é criar novas ri
queza's. 

FATORES - NA1UREZ'A (solo e agentes 
naturais) 

'GAiPIT,AL (trabalho acumulado) 
TIMBAilHO (e�fôrço 'humano aplicado à 

pr.odução) 
O .joVQ .fATOR (Marshall). 
PRODUTIVIDADE - ·é a maior ou menor 

produção de bens, conseguidos' com os 
MESMOS FATOR,ES e nas MESlMOS RBRfO
DOS DE liEMPO. 

Produtividade, é, pois, a condição ou a 
qualidade da produção ser MAIS ou ME
NOS ORIAJDOR,A iDE Ulil lJl.oADES, ,isto é, 
a capacidade de apresentar maior ou me-
nor rendimento líquido. _ _ 

O ·que importa, pois, não é aumentar 
a produção, mas 'sim, elevar a produtivi
dade. 

O Banco do Brasil - interêsse demons
trado para o aumento da produção ti da 
produtividade dos rebanhos ·Ieiteiros, A 
carta de 27-12-63. 

A receptividade das classes produtoras : 
Cooperativas e Associações IRurai,s, ,ACAR, 
I ndústrias de tacticínios. 

As reivindicações de uma das Coopera-
tivas: • 

a) Impossibilidade de os pecuaristas ad
quir-irem um rebanho de alto nível de pro
dução, tendo em vi'sta 'o elevado custo do 
mesmo; 

b) falta de assistência técnica, ·no enten
der dos diretores daquela 'Cooperativa 
"ainda é usado método apenas prátiso, que 
não leva em conta a correção das' defici
ências das pastagens ' e do en,fraquecimen
·to do s,olo". 

c) grande disparidade ·entre o custo das 
utilidades e o preço pago pelo ·Ieite (a car
ta é de 3-fevereiro-1 964), que enfrenta du
rante a -entre-safra quebras de até 60%; 

d) a concorrência ·que sofrem as ,Coope
rafiva. quanto a fixação do pr-eço do lei-

, 

te pag·o pelas Indústrias de leite -em pó, 
No ,entender daquela cooperativa, deveria 
ser proibido o fabrico de leite em pó no 
período da 'entre-safra, a fim de despertar 
o interêsse do's industriais em adquirir ·Iei
te durante a safra, e paga·ssem pelo exces
so (-fora da média, portanto) um preço mais 
compensador. 

e) péssimo estado das rodovias, que ser-
. vem para o escoamento da produção até 

as usinas, di.ficulta'ndo o transporte € ele
vando o seu cU'sto, grande perda de leite, 
por excesso de ·acidez, ,ocasionado pelo 
atraso na entrega do leite pelos caminhões 
transportadores, 'q ue nos períodos de chu
vas, ficam retidos nas ,estradas. (Governar 
é construir estradas . . . ) 

f) possibilidade de �erem as ,Cooperati
vas frotas apropriadas para o transporte 
de leite para os grandes centr·os consumi
dores, pois o preço cobrado pelas trans
portadoras é de .fato elevado. Solicitava 
aquela 'Cooperativa estudoG n o  sentido da 
obtenção de financiamento 'que pudesse 
proporcionar a 'ela os meios necessárias pa= 
ra a aquisição de veículos especiais para 
o transporte de sua produção. 

Estamos agora, como sempre estivemos, 
às ordens de nossas Cooperati.vas para fi
ncmciamentas da espécie; 

g) .finalmente criticava aquela Coopera
hva o excesso de ,garantias exigidas pelo 
Banco para ,financiamentos da espécie; 

(O gado apenhado ao Banco não sabe 
de tal condição, e quando fôr o caso, dá 
leite da mesma forma • • •  ) 

O COOPERATIVISMO COMO SOLUCÃO 
PARA O RACIONAL FUNCIONAMENTO 
DA CAiRTEIRA D E  CReDITO AGRrCOLA 

E INDUSTRIAL 

a) o' Banco não dispõe de aparelhamen
to para atender contratos ,em nQ superior a 
1 .000, pois em tal caso, ·a operação che
ga a ser liquidada sem que ·os nossos fis
cais tomem conhecimento do andamento e 
da destinação do crédito; 
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XV S e mana d o  La cticini sta 

A influência das babesíoses e anaplasmose 
bovinas na produção de leite 

\ 
Dr. Clóvis Batista Nascimento 

Chefe da Secão de Zoonoses ,Parasit6rias 
do Setor de 'Pesquisas de Patologia Animal, 

do :I,P;EACS. - M.A.. 

1 - ZOOTECNIA X PATOLOGIA 

Já no ano próximo passado, neste mes
mo recinto, .proclamávamos a ·necessidade 
de se resolver os problemas sanitários nu
ma Fazenda a par das soluções zootécnicas, 
sem o que não se conseguiria uma criação 
' lucrativa e próspera. 

H oje, trazemos nôvo exemplo sôbre o as
sunto : uma zoonose interferindo ·no melho
ramento dos nossos rebanhos e conseqüen
temente na sua produção leiteir,a. 't a parte 
zootécnica da criacão solicitando o concurso 
dos estudos da :Pa·tologia. 

Apesar de Jatos semelhantes virem se re
petindo, não raro Criadores insistem em se
parar os assuntos ligados à Zootecnia da
queles da Patologia; na exploração das suas 
fazendas e em introduzir animais puros ou 
mais "enracados" nos seus eslabelecimen
tos, 'sem ,óntes lhe propiciar instalações e 
pastagens adequadas, capazes de garantir 
ao mesmo tempo os êxitos das partes zo
otécnica e sanitária. Uma não dispensa a 
colaboração da outra - têm de caminhar 
juntas, se se almeja uma criação lucrativa · 
e bem orientada. 
2 - IMPACTO DA IlTRISTEZA BOVINA" 

NA PRODUÇÃO LEITEIRA 

Temos encontrado vários casos nos quais 
tl Tristeza b ovina vinha impedindo a 'cria-

ção norma,1 dos bezerros e determinando 
conseqüentemente ocent.uada ",quebra" na 
produção ,leiteira do Estabelecimento. 

Trazemos cígora o testemunho, dentre mui
tos outros, de 2 ocorrências que verificamos 
em Piraí e em -Coronel 'Cardoso, (, R.J .) onde 
a "Tristeza" vitimava não só os bezerros, 
desde os mais m:i, vos até os de 1 ·  (um) ,ano 

. de idade, como também os touros e vacas 
leileiras, embora em menor per,centagem. 
Nessas fazendas a criacão encontrava-se 
seriamente comprometida" pelá alta mortali
dade da bezerrada e a baixa produção das 
vacas, até ,q ue medidas sanitárais postas 
em prática visando ao combate da "Triste
za" e das verminoses, c omeçaram a se fa
zer sentir e a contribuir para a ,normalizo 
ção da situação. 

Hoje, pelo menos numa das fazendas, 
com a qual não perdemos o contato, a 
"T risteza" está pràticamente ·afastada ,e a 
::riação encontra-se totalmente normalizada. 

O problema em geral se agrava à pro
porção que o criador vai melhorando o ga
do, através da introdução de animais puros 
ou mesmo mestiços com alta porcentagem 
de sangue europeu, pois 'êsseG, ao contrá
rio dos nossos bovinos criovlos; azebuados, 
não são retSistentes à Tristeza. 

Em uma Granja localizada no Município 
de Petrópolis por exemplo, onde a incidên
cia de carrapatos, que são os transmissores 
das babesioses e ,anaplas mose, era mínima 
e que de 'Uma ·hora para outra ·aumentara 
consideràvelmente e onde o plantei se cons
tituía de gado H olandês ,Prêto e Branco pu
ro ou 1 5116, em média, o aparecimento 
brutSco da zoonose causou sérios prejuízos 
não só pela morte de animais valiosos, co
mo pela "quebra" , do leite. 

Nos Estados Unidos onde, em 1 942, 'a . 
"Tristeza bovina" ·já não constituía problema 
tão grave em relação a ourras zoonoses, 
porque {) combate s istemático ·aos . carrapa
tos 'já vinha sendo executado há 6 (seis) 
anos, ela ainda pesarva seriam�nte na eco
nomia do criador, ,conforme se depreende 
do ·quadro abaixo : 
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ESTIMATIVA DA PERDA ANUAL, .EM DóLARES, PROVOCADA POR ZOONOSES NOS 
U.S.A., EM 1 942 

Parasitos internos . . 
Bruce, lose . . . . 
Mastites . . . . 
Tuberculose . . . 
"Tristeza bovina" 

'Convertendo o dólar a cruzeiro 'nas ba
seG atuais, encontramos ';a elevada cifra ,de 
cr$ 60.0 000 .00.0,00 como prejuízo anual cau
sado, apenas, pelo "Tristeza". 

I I  - BABESIOSES E ANAPLASMOSE 

- DEFINiÇÃO : 

As babesioses e anaplasmose, ou piro
plasmoses, ou "Tristeza dos ,bovinos", são 
zoon06es transmitidas pelo carrapato prin
cipalmente e .provocadas pelos Hematozoá
rios Babesia bigeminum, Babesia argentina 
e Anaplasma marginal (os .2 primenros per_ 
tenciam antes ao Gênero 'Piroplasma). 

A.tacam com maior gravidade o gado 
mais "enraçado" que passam por um ,pe
ríodo deGcarrapata-do, seguido de carrapa
tização brusca. A ausência temporária dOG 
corrapatos retirar,a a resistência dos ani
mais à Tristeza, resistência esta 'que era as
segurada pela inoculação constante ·dos He
matozoários, através as picadas dos refe
ridos carrapatos. 
2 - TRANSMISSÃO : 

Os principais transmi'ssores são os carra
patos - Boophilus microplus, cujos exem
.pIares patSsamos à platéia (são entregues 
2 placas de Petri c ontendo .fêmeas em de
s ova e exemplares de machos e �êmeas 
adultos e de 'ninfas e larvas). . 

Também ·certos mosquitos e môscas hema
tófagos podem transmitir os Hematozoá
rios, porém no Brasil , apenas os carrapatos 
a.presentam maior interêsse para nós, neste 
particular. 

Ao sugar os bovinos, os carrapatos IheG 
inoculam pequenos parasitos (Hematozoá
Í"ios), conforme dissemos atrás, os quais 
dentro de '1<0 dias mais ou menos desenca
cadeiam uma s'érie de transtornos provoc,a
dos_ pelas :Babes ias, culminando .por febre 
alta, icterícia e hemoglobinúria 'ou hematú
ria (o tubo que passo à platéia mostr'a -uri
na ,com hemat.úria ou "'urina ensanguenta
da). Decorridos mais , alguns dias (cêrca de 
2 Gemanas), reaparecem os sintomas acima 
citados, agravados por vêzes com 'prisão  
de ventre e meteorismo, não raro mortais e 
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que correspondem ao ala que dos Anaplas
mas. 

Sem entrar em detalhes, a fim não fugir 
ao escopo da presente palestra e não a tor
nar muito longa, abordamos, em ,linhas 'ge
rais, algunG ·aspectos referentes ao Boophi
lus microplus, jul'gados indispensá;veis. 

Os prejuízos causados por ,êsses parasi
tos são vultoGos. A picada no couro dei
xa cicatrizes indeléveis, que 'Perdur,am mes
mo no ,couro curtido, depreciando-o em cêr
ca de 20 a 50%. 

Na produção do leite os danos causa
dos são ainda maiores. A experiência abai
xo, realizada em 20 vacas leiteiras, na -Ar
gentina. mostra como ·os carrapatos minam 
a produção dos animai,,; : 

ANIMAIS PRODUCÃO 
DE LEITE 

Vacas l5em carrapatos . . . . . 
Vacas com poucos carrapatos . .  
Vacas com muitos carrapatos . .  

100,.0% 
81 ,4% 
57,6% 

Outra experiência revelou que uma vaca 
bastante corrapatada produzia 42,4% a me
nos de leite do que uma sem carrapato e 
";fornecia" anualmente a êSlÕes 'parasitos 9,.0 
litros de sangue ! O custo de manutenção 
dos carrapatos é como se vê, altíssimo ! 

Por estas razões e muitas outras, tem-se 
pensado em promover um plano de com
bate, total aos carrapatoG nas Américas do 
Sul e Central, a exemplo do que se fêz em 
outros países. 

Todavia a iniciativa exige gastos vultosos 
e 013 Governos ainda não 'puderam realizá
los. 'Há 2 anos tivemos oportunidade de 
dar ·parecer favorável 'num Processo, no qual 
a -Argentina e O ,Uruguai Gubmetiam à apre
ciação dos Governos dos demais países 
americanos, um esbôço do plano acima ·ci
tado, porém nos parece 'que as demarches 
não Hveram prosseguimento e hoje não se 
fala mais ·no assunto. 

. 

Os Técnicos do Estado · do' .Rio Grande do 
Sul, em cujo s olo há Regiões livres, natural
mente, de carrapatos, também sentiram a 
gravidade do . problema e através o Socie-

:1 
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dade Veterinária Sul�Riograndense,organi
zaram um -projeto de combate oos carrapa
tos naque-Ie 'Estado. Todavia, mais uma vez, 
a falta de recunsos i mpossibilitou a execu
ção dQ plano. 

Hoje, não obstante, há vários países li
vres de carrapatos, graças ao -combate . 
obrigatório efetuado. Nos Est-ados Unidos, 
a ccimpanhci foi árdua e perigosa : logo no 
início 4 inspetores foram assaGsinados e 1 4  
banheiros dinamitados. Malgrado, a lut-a 
continuou e' decorridos 6 anos os r.esultados 
promissores já se faziam sentir :  a perda 
anual de"- bovinos baixava de 1 5,3% para 
1 ,3% e o pêGO médio do gado aumentava 
de 22%. 

O- es-quema abaixo mostra a evolução do 
B. micrcplus, o -que é importante , conhecer, 
para que se , possa combater eficientemen'te 
êsses parasitos: 

\ ADU LTQS 
4-9 dias � t 2�5 dias 

NINFAS O V O S  
7-8 dias � .1. 1 9-23 d ias 

LAiRVAS 

O tempo decorrido deGde a subida das 
larvas no animal 'até a 'queda do carrapato 
adulto oscila entre 21 -a 23 dias nos meses 
frios e 1 9  dias no verão. lDaí, a necessida
de de se banhar os animais de 3 em 3 se
manas, no máximo, 'a fim de 'se evitar ,que 
os carrapatc.s caiam ao solo e in.iciem a 
desova. 

Hoje, dispomos de carra'paticidas de gran
de eficiência e de medidas mais práticas de 
se banhar o gado, como o de aspersão por 
exemplo. E aos poucos vai se implantando 
no Brasil, o uso do ISanheiro Cooper, de 

custo mais barato do que o de ,imersão e que 
exige menor gasto de carrapaticida, por
quanto permite o, ,aproveitamento do "re
médio" <:jue escorre dos animais tbanhados. 
13m linhas -gerais consta de 1 depósito,don
de o ban'ho carrapaticida é levado aos chu_ 
veiros, por meio de 1 bomba. O animal ao 
passar por 1 corredor -ao lado, -recebe o 
banho sob pressão em todo o corpo e en
quanto permanece num pequeno brete con
tíguo, a sôlução escorre e 'Volta -ao depósi
to, depois de passar ,por 1 ralo, que retém 
os detritos maiores. 

3 I - PROFILAXIA: 

A melhor ' maneíra de se evitar a "Tris
teza bovina" é manter sempre pequena car
ga de carrapatos nos animais (cêrc-a de 1 0  
por cabeça), de modo a se (]ssegurar a ne-

cessá ria reGistência aos ataques dos Hema
tozQários (Babesias e Ànaplasma),i"nocula-

, dos pelos referidos carrapatos. Se, confor
me explicamos atrás, exterminássemos to
dos eIS carrapatos, ,os animais perderiam 
gradativamente a resistência à Tristeza e 
quando so-fressem uma carrapatização via" 
lenta ficariam "doentes", em 'Virtude de re
ceberem grande quantidade de parasitos, 

.através as ,picadas dos -referidos 'carrapatos. 
Na" fazendas 'onde a "Tristeza" grassa 

com freqüência; pode-se evitar a mortanda_ 
de, inoculando-se l a  3ml de sangue nos 
bezerros principa,lmente, retirados de l '  (um) 
bovino adulto, pouco carrapat'ado, 'e man-

. tendo, depois o gado com pequena carga 
de carrapato, ,conforme foi ·dito atrás. Vi
mos c'Plicando êste processo há mais de 3 
anos, com bons resultadoG,o ,-qual entretan
to deve ser executado sob ,a supervisão de 
um V.eterinário, face aos imprevistos fre
qüentemente ocorridos. 

4 - TRATAMENTO : 

Logo que aparecerem os primeiros sinto
mas dCl Tristeza (,febre de 40�C, inapetência, 
icteríóa, etc.) deve-se chamar o Veterinário, 
a fim de se confirmar o diagnóstico e se 
instituir imediatamente o tratamento. 

,Enquanto se aguarda a vinda do profis
sional devem ser tomadas as se-guintes pro
vidências : 
a) Facilitar ao máximo o ,consumo de água 

fresca e I i mpa; 
b) Deixar o animal em local abrigado de 

ventos e lhe propiciar alimentação verde 
e tenra; 

c) Aplicar-lhe, por via intramuGcular, ,0,5 a 
1 ;0 gr. de específico contra as babesioses 
(Ganaseg, Zootelone, etc.), que poderá 
ser repetida 12 a 24 hs. após, se a febre 
persistir. 

d) Se m sintomas não regr,edirem, especial
mente a -febre, deve-se injetar 5::'Omg. de 
Tetracic-lina (Ambramicina, Acromicina, 
Talein, etc.), que tem certa ação, embora 
não específica, contra o Anaplasma. 

e) Ao lado do tratamento ,específico -aci
ma ·citado, deve-se instituir o sintomá
tico à base de tônicos cardíacos, laxa
tivos,extrato hepático, fortificantes, he- . 
matopoiéticos, etc. 

f) Deve-se ter em mente que a Tristeza 
apresenta-se tão mais grave .quão mais 
velho e mais "puro" fôr ,o bovino. 

5 - REMESSA DE MATERIAL PARA EXAME: 

Quantas vêzes o criador deseja saber 56 
é realmente a Tristeza a responsável pela 
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mortalidade do seu gado e não dispõe de 
um Veterinário sequer, para recorrer ! Não 
podemos extranhar tal perspectiva, face a 
813cassez dêsses IProfissionais no Brasil - en_ 
quanto aqui há apenas 2 530 Veterinários 
aproximadamente; nos Estados ,unidos há 
mais de 21 .000. 

Quando, porém, o criador se encontrar 
nessa circunstância, ,deverá adquirir numa 
Farmácia 2 lâminas ,de vidro _e fazer um es
fregaço de sangue do animal suspeito, re
tirado no período febril e o remeter para 
uma das ,RepartiçõeG Federais ou Estaduais 
de ,oefesa -Sanitária Animal, ou para o Se
tor de lPesquisas de Patologia ,An imal (anti
go I.B.A), ,localizado no Km. 47 da ,antiga 
rodovia Rio-São Paulo - Via ,campo Gran
de Estado da Guanabara. 

A técnica é simples, requerendo apenas 
,alguma prática (é ,feito um esfregaço pe
rante a platéia). Uma vez bem limpas as 
lâminas e desengorduro das por 'meio de um 
pedaço de algodão embebido em álcool, 
pica-se com uma a'gulha fina de injeção -a 
ponta da cauda do animal, que Ge encontra 
cemprimida entre os dedos do operador. A 
pequena gôta de sangue que a,flui será 
transferida para uma das lâminas e em se
guida espalhada por meio da outra, incli
nada num ângulo de 45° aproximadamente. 

Uma vez rea-lizado o esfregaço, dev.e-se 
ag: rar a lâmina durante 3 minutos mais ou 
menos, a fim do �angue secar bem, sem de
br:nação das hemácias. 

O esfregaço deve ser tênue, de modo a 
permitir a lei tura de um livro através a lâ
mina . Consegue-se isto usando-se apenas 
pequeilQ gôta de sangue e não mQior quan-

(Conclusão da pág. 15) 
que mal dá para o 'seu sUlStento, não paga 
impôsto e também não tendo estímulo, quer 
em casa quer no comprador, vai -vivendo de 
tei moso. 

Quem conhece aquela região do nordes
te do nosso Est-ado; lamenta como nós la
mentamos a nã-o existência de uma grande 
·fábrica par'a poder-se apresentar ao mun
_do um produto capaz de elev-ar, cada vez 

mais, o conc-ei to que deGfruta o mineiro no 

tidade, pois senão a camada de sangue 
fi-caria muito espe.ssa e a superposição das 
hemácias impossibilitaria um perfeito exa
me no Laboratório. O esfregaço assim pre
parado não se extragará e poderá ser 
enviado até pelo -Correio. 'Para maior segu
rança deverão ser remetidas '2 ou mais lâ
Ol mas. 
6 - PREMUNIÇÃO : 

E: um processo pelo qual se procura con
f.em reGistência aos -bovinos contra a Tris: 
tezo, por meio da inoculação do sangue de 
OUiiO bovino carrapatado e, conseqü ente
mente, portador da.s Batbesias e Anaplasma
Erl geral a premunição é aplicada em bo
vinos importados de países onde não há 
carrapatos e que se destinam a Regiões car
mpatadas. E: o caso do gado i mportado 
dos Eàtados Unidos, Inglaterra, França, -etc., 
para o Brasil. 

Depois c;ue se injeta o sangue acima 're
fe,ido, controla-se, diàriamente, a tempera
tura dos animais e ,quando aparecer febre, 
faz-se esfregaço do sangue, para o -neces
sário exame ·Iaboratorial e orientacão de 
tratamanto dos animais. 

' 

E: um método de execução delicada e que, 
não raro, pode acarretar -a morte do ani
maI. Hoje, todavia, graças ao progreSGO da 
Terapêutica dispomos de melhores medica
mentos, de mais ,fácil aplicação e de menor 
toxidês. 

Os "si ides" que -projetaremos a seguir re: 
ferem-se a uma recente premunição que 
efetuamos na Estação de Premunição, em 
Pinheiral (R .J . ), em 46 bovinos daIS raças Ro
magnola e Chianina, importados da Itálio . 

tocante à -sua vocação lacticinista, -peran
te os nOS50S irmãos de outr-os Estados. 

Ao terminar, ,apresento aos -que me hon
raram com a presenç-a as , deGculpas pelo 
descolorido dê-stes comentários, e ao pre� 
zado Diretor dêste Institut,o , cujos laços de 
amizade pessoal muito me orgulho de man
ter há vários ·anos, o meu muito obrigado, 
pela oportunidade que me foi dada em 
falar para tão amigo quão benevolente au
ditório. 
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sô b re 
pó n o  

a i n d ú str ia de · leite 
B ras i l  

Jardas da Costa Silva 
Técnico em tactidnios 

Eis-me <l'qui, senhores, com a ,bagagem de 
conhecimentos adquiridos nesta casa, .que 
me conferiu o título de técnico em lactid
nios, ·do qual muito me orgulho. 

Com a experiência de 'uns dois lustrolS na 
indústri<l e contando com a ,c omplacência 
dos ouvintes, e�pero que o presente traba

'Iho seja de interêsse comum. 
A Indústria B rasileira de l eite em pó tem 

características próprias de noslSo meio, dife
rente, em grande parte, das outras nações. 

t:ste detalhe particular exige diretrizes téc
nicas especiais para nossalS ,fábricas. Portan
to, os ensinamentos assimilados do estran
geiro ,foram e devem, em regra geral, ser 
testados e adaptados ao nOS60 meio. 
Contudo a bibliografia e avanços da tec

nologia mundial têm que continuar a ser 
eprendidos e ·adaptados, meta da qual, não 
podemos nem temos razão de fugir. A <não 
ser uns poucos trabalhos do Dr. J. ,Assis Ri
beiro, pràticamente nada mai6 existe sôbre 
c assunto na literatura nacional, que eu 
saiba . . 

Não tencionamos traçar aqui um paralel o  
entre a ,Indústria B rasileira d e  l eite em pó 
e as Indústrias Européia e Norte-Americana, 
entretanto essas' características próprias' do 
n05SO meio ,noo levam forçosamente ,a isto. 
Nb B rasil, atualmente, não se pode abordar 
qualquer tema da atividade humana sem ir 
de encontro ao ,fantasma. da Inflação. 

Tendo sido provocada pelá deficit des
c-ontrolado do orcamento estatal ·e dos ór
gãos para-estatais e pelos ,a umentos maci-

ços ,dos lSa,lá rios sem correspondente e pro
porcionai e le,'!'açã-o da produti,vidade e da 
produção, vem-se agravando o 'processo 
com a escassez de bens em geral, a ,má 
qualidade dos pr·odutos e o  \ agravamento 
dos problemas sociais, decorrentes d-o de
ISespêro das ,diversas camadas populaciona·is 
que procuram bens de 'consumo em progr.es
siva diminuição, exigindo ·um progressivo 
� descontrolado aumento do Capital ,em 
giro sem a correspondente rentabilidade fa
ce à desvalorização da moeda, ,a carretando 
desequi·l íbrio econômico-financeiro das em
prêsas. 

't:s6es ·acontecimentos criam, pa�a ,qual
quer organização, seríssimas .dificuldades na 
execução de pl<lnos e programas de expan
são industria l .  

Muitas firmas são mais do ·que nunca 
obrigadas a recorrer ao financiament-o e 
até mesmo oIS acionistas são, muitas vêzes, 
compelidos a dispensar os dividendos. 

Esta situação só tende a depreciar -os re
sultados ,financeiros da emprêsa compara
dos 005 índice6 de elevacão do custo da 
matéria prima, utilidades fabris e da vida 
em geral. 

Fel izmente, parece que já se procura con
gregar os esforços do govêrno, classes pro
dutoras e homens de emprêsa numa polí
tica de produção e desenvolvimento segura 
e con's trutiva, de modo a proporcionar o 
incremento do volume dos bens de consumo 
em condições racionais. 

Falar-vos, p ois, da importância da indus
trio do l eite em pó no B rasi,1 seria cometer 
um IUiJar comum. 

iEntr,etonto faz-se 'necessário l embrar um 
conceito fil osófico que se crista,liza no lSe
guinte : 

"Quando O!i h omens ,apl icam consciencio
samente seus recursos técnicos e da produ" 
ção, procurand-o beneficiar a sociedade, 
êle6 estão evitando a miséria e -o subde
senvolvimenton• • 

,Ausc ultando a voz da consciência e ,sa
bendo- que as três fôrças econômicas hási
cas: - . trabalho, capital e consumidor, ..,. 
devem exercer o seu auto-contrôle no in
terêsse do bem-estar econômico ·geral, des
lumbra-nos, já no prelSente e mais ainda 
em futuro próximo, a g rande responsabili
dade de todos os homens de boa vonta�. · 

ü Brasil, pela .sua condição de país em 
fase de desenvolvimento, ,apresenta 'um ín
dice de aumento popu, lacional dos ,m ais ex
press}vos, Gignificando isto, milhões de no
vas bêcas para ser alimentadas. Assim, sen
do, a indústria de leite, em_pó, mais ·do que 
qual'quer outra indústri<l ·alinientícia, em 'Vir.' 
tude do ifim a que se destina, (principal
mente a aJimentação infantil) tem ·que estar 
preparada para esta demanda creGcente, 

- com sua evoluçãó, não só científica e tec
nológica, como também no .que ,c oncerne à 
organização ifldustrial ,e ·comercial .  

t: ,ê ste, incontestà'Velmente, o mais impor
tante problema. 

Fatôres básicos 
responsáveis pe
la harmonia dos 
resultadorS : 

(a) O homem 
(b) A produção 
(c) .o mercado 

'Por 'uma questão de ética, deve ficar sob 
a reG.ponsabilidade da emprêsa o dever de. 
assegurar '00 consumidor uma garantia de 
não estar comprando 'ê,le menos do que a 
aparência do produto e o seu anúncio in
dicam. Sabemos também que tôdas as em· 
prêsas têm como ohjeti.vo principal o maior 
lucro como meta de empreendimento. Tor
na-se claro que produzir artigos ·que pos
ISam ser vendidos com certa facilidade por 
preços compensadores é condição básica 
para a sobrevivência de qualquer emprêsa. 

Daí a vantagem de um produto de alta 
qual idade, sem aumento de custo de fabri
cação e tudo prova ·que, utiliz·ando bem os 
recursos disponíveis, isto é possível .  A Ale
manha dá-nos um exemplo típico; depois 
de perder tudo, por duas vêzes, através de 
duas guerras ela mostrou ao mundo ·que os 
únicos bens positivos são o conhecimento 
e a técnica. Naturalmente, 'existem muitas 
maneiras de se ganhar o dinheiro e muitaG 
delas bem mais fácil do que fabricar o 
leite em pó. 

Ao nosso ver, o mérito da questão resi
de no .fato de que os empresários, que se 
decidirem por um 'produto óbvio de alta 
potência mercadológica, mas de e, l evado 
conteúdo social, como o leite em .pó, me
rece ·consideração especi<ll, merecem mailS 
ainda ·homenagem pelo seu justo valor. 

·Pois bem, devemos saber que todo ho
mem -que toma para si a responsabiHdade 

:A f<lbricação de , le ite .em pó, 'po r  seu tí
tulo de 'grOn'de indústria 'que já alcançou em 
nosso 'país, precisa mais do que nunca uti
lizar e muito bem os recursos energéticorS
materiais e 'humanos, · ou seja, a fôrc<l, a 
matéria-prima, o equipamento, o e l emento 
humano e a técnica disponível, com tôd<l a 
harmonia possível de modo que ·a produção 
(não só no volume mas principalmente <na 
qua-lidade), .não venha sofrer em virtude da 
carência Ou da má 'utilizàcão dos recursos 
supra citados. 

• 

DerScobrir, com ajuda de todos, as lacu
nas existentes nos atuais conhecimentos e 
deter.niinar em que direção se·  precisa apli
car um maior es'fôrço .parece-nos ser o ob
jetivo ,certo para as soluções doo problemas. 

Deve 
adaptar-se 

( Ao uso ,humano a 
( que se destina 
( 
(- Aos meios dé produção 
( disponíveis 

. ( Aos canais de distribuicão 
( apropriados. 

. 

de l evar avante a emprêsa que criou ou à 
qual pertence e que se comprometeu a cum
prir à risca a missão ,q ue a si mesmo im
pê6, encontra pela frente sérias di.ficulda
des, ocasionando mesmo momentos de ",er
dadeiro desespêro ante à imbecilidade de 
muitos e ainda à inabilidade ou à falta de 
dis.posição de outros em concentrar a men
te em uma coisa e fazê-Ia. IPor isso e ou
tras coisas mais, a ,luta da hora preGente 
é imensa e seró glória das atuais gerações 
tê�la vivido, com ,a grandeza de uma mis
são e ,consciência tranquila de lhavê-Ia cum
prido. 'Como tive a oportunidade de frisar, 
é imperativo da hora presente utilizar bem 
os recursoo citados. 

FORÇA 

No Brasil a falta de fôrça tem sido a 
tônica das dificul dades de industrialização, 
contudo, honra seja feita aos esforços go
vernamentais dos últimos anos no sentido 
de aumentá-Ia. Mesmo assim, muitas fábri
cas de l eite em pó mantêm não só como 
reserva, mas, muitas vêzes, 'na ativa a sua 
própria produção -de energia elétrica, quer 
por meio de turbinas,_ dieseis, ·ou hidráuli
caG, 'o que, naturalmente, o'nera 'o custo de 
fabricação. 

A inconstância da 'Voltagem e da própria 
presença de energia repercute muitas vêzes 
além do maiG na qualidade ' do p�oduto. . . 

" 1. i i ; I " i  
I 
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VAPOR EQUIPAMENTO 

Nesta indústria, de acôrdo com a tecno- -
logia atual, o consumo de ;yap?.r é  gra�de 
e nos últimos anos com a politlca ·realista 
dos governos o preço do óleo combustível 
tem-se elevado consideràvelmente. 

.05 equipamentos requeridos por esta in
dústria, devido 00 fim a que se destinam são 
custosíssimos ,e até pouco tempo eram to� 
talmente importados, o que, além do custo 

.Por estas razaes as caldeiras devem fun
cionar de maneira mai6 ecoDômica possível, 
pois sabemos, que ? vapor produzi�o não é 
fotalmente consumido; O reaproveitamento 
do vapor .condensado na própria calde�r? 
é medida sumamente econômica e a 'utili
zação de equipamento capaz �e total apro
veitamento dêle é uma necessidade. 

MATÉ�IA PRIMA 

Com certa frequência registram-se as va-' 
riaçÕes das condições climáticas ocasionan_ 
do diminuição da .produção. oA. natural ca
rência das eGtradas transitáveis durante /o
do o ano ocasiona também prejuízos. Por 
múlti.plas 

'
razões inerentes ao meio, ainda 

continua existindo uma linhas sinuosas no 
gráfico de produção ,das fábricas, que em 

, muitas regiões reduzem a produção a 50%. 
A existência de mer'cado interno com ten

dência a moior absorção do leite 'em pó e 
6imilares recomenda o incremento da pro· 
dução leiteira. 

.Faz-Ge mister que essa maravilhosa riqueza 
seja dinamizada ao máxim� pela .açã.o con
jugada do govêrn� e da .1 1.vre empre;sa de 
maneira a contribuir para o fortalecimento 
econômico do pecuária leiteir.a. Todos os 
recursos precisam ser mobilizados para 
manter um adequado ritmo de trabal'ho 
compatível com os propósi�os de .�elhor 
servir aOG interêsses naCIOnaiS, valonzando 
f.anto quanto possível os atividades leitei
ras, .prestando colaboração' útil" incentiva�
do a produção, estabelecendo vlnculos mOls 
fortes e salutares entre ,forne,cedores. e a or
gaf]ização. ,E indispensável :0 a�mento da 
produtivida,d� dos r�ban�06, mediante ado
ção de 'praticas raClonOlS. 

No que diz respe.ito à 'qualidade 9a ma
téria-prima, esta d�lxa :multo o deselar ; ? 
política de' preço Infenor par,a o · Ielte aCI
do vem incentivando os cri·adores a mel,ho
rá-Ios pois pro.duzir leite inferior .nã<? dei
xa de ser preluízo. �m . conseque,ncla c;Ja 
grande ·extensão ter·ntonal do .paiS, eXIs
tem condicões climatéri.cas e de produção 
aG mais váriadas, '0 que , 'ocasiona uma di
versificação da ,qualidade e, também, das 
características do leite, o que determina a 
modificação da tecnologio. 

, elevado e demora na, aquisição, trazia sé
rias dificuldades na manutenção devido à 
escassez de pecas. 

Duas seccões' distinguem 'umo fábrica de 
leite em pÓ dos fábricas comuns de lactid-
nios: concentr·ação e secagem. . 

Con,sideranda a alta aceitação e superio
ridade do leite em pó produzido .pelo siste
ma "'spray· ' deixemos de . lado o s�stema 
Mrol·ler" ou mesmo outros sistemas mais mo
dernos que não aléançam ai·nda utilização 
industrial. 

Desta forma a matéria prima após sele
ção conforme -recomenda a boa técnic-a .e 
a Regulamentação federal, sofre o benefi
ciamento e padronização de acôrdo com o 
produto. 

E ,interes6ante frisar que a padronização 
deve ser feit·a relacionando 'gordura-sólidos 
não gordurosos, que entre outras, finalida
des tem ·aquela de ,proporcionar um teor dé 
sólidos constante no cOr'lcentrado, para um 
mesmo grau "tBaumé". I sto é de suma impor
tância na uniformizacão de todo trabalho 
do secador, no ·que dii respeito à solubilid.a: 
de, teor de umidade e densidade do leite 
em pó. 

Outro detolhe interessante é o pré-aque
cimento do leite, ,que di,fere bastante da 
-pasteurização clássica, pois se ,f9z a tem: peratura bem mais elevada, vanando ate 
acima de 1 ,000 centígrados conforme .o caso. 

Esta temperatura tão enérgica não se em
prega com intuitoO ,exclusivo de melhorar a 
pureza bacteriológica do leite, o que a pas
teurização clássica satisfaz, mas sim com 
o fim ·de propiciar a Iformação de grupos 
sulfidrílicos os quais melhoram o poder de 
conservacão e sol·ubilidade do pó. 'Sendo o 
leite um álimento complexo, possui um equi
líbrio físico-químico que ·ao fabric·ante de 
lei·te em pó, não interessa e nem deve mo
dificar. "Entretanto o calor, ao qual é sub
metido, pode ,provocar modificações tanto 
maiores quanto menos controladas forem es
tas temperaturas. 

Este ossunto é bastante difícil e parece 
que os luminares da ciência lactológica 
ainda não ·conseguiram esclarecer totalmeni te a coisa. 

Felizmente sabe-.se bastante para dizer 
que o ,problema existe e isto já é o  sufici
ente. 

Da literatura sôbre o assunto, principal
mente os trabalhos pioneiros de 9rla-Jen-
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sen,' as contribuições valiosíssimas d!'l Hun
-and Milk Powder" publicações esparuas co_ 
mo as de ;Ramsdell 'e Whittier e outrOG con
clui-se o seguinte: o leite possui sua tenho
estabilidade máxima 'quando a combin.ação 
caseína-cáldo ·está no ponto ótimo. IDe um 
modo geral <l baixa ·ter_m�-estabili�a.�e .� 
devida <lO excesso de ·cak:lo e defl,clencla 
de fosfato . .o inverso também póde ocor
rer, isto é, deficiência de cálcio. IEf!!. 'qual
quer das situações 'o uso do establ"z�dor 
seria indicado, de <lcôrdo 'com <l caso espe
dfico. ,Por túdo veri.fica-se que {] pH é de 

' suma impoMância. Sahemos ainda que p 
albumina 6e precipita na 'caser dos 70° mOls 
Ou menos -6' 'que dos 9tJo, , 'para cima, esta 
volta a se dissolver; / 

Isto pode ser discutido mas sabe-se que 
os seroprotídios -são importantes. Na práti-
00 o que 6e procura é regular temperatura
tempo -de modo 'a conseguir os melhores 
resultados, os quais dependerão d-a melhor 
qualidade d9 matéria prima e da instala
ção. 

CON.CENTR.J\ÇAO 

A entra-da do leite diret.a,n\ent.e do pré
aquecedor ao secador tem suas vantagenG 
e é processo econômico. Nos eV9por,adores, 
continua 'a ação do calor, mUito 'embora 
mais moderado. 68°, 7.00, porém capaz de 
pr-ejudicar o produto se não fôr muito rá
pido, pois aí '0 leite se ,encontra concentra
do. Esta é a vantagem dos evaporadores de 
fluxoO contínuo. 

CURTA PERMANIlNCIA DO JEITE NOS 
MESMOS 

A,inda nos evapora dores ocorre um fenô
meno interessantí,ssimo e de certa significa
ção econômica. Os ácidos 'graxos voláteiG 
são a�pirados pelo váculo e se perdem:. 

A perçent·agem dêsses ácidos é da ordem 
de mais ·ou menos 11% computando os so
lúveis (butíricos 3,2%, caprókos 1,7% índi
ce de 'Reichert Meissl) e insolúveis (caprílico, 
0;.8% cáprico 2,3 e parte do láurico - ín-
dice ,Polenks). . 

, Ora, desta forma, não GÓ ,quando se v€ 
correr leit·e ao invés de água condensada 
na descarga 'verifica-se a perda da'Cjuele� 
ácidos. Aliás os próprios fatbricantes de ,con
centradores, prévêem 'uma perda de gordu
r-a razoã.vel 'nestes -aparelhos. 

LIMPEZA 

Encaixamos 'neste capítulo, porque consti_ 
. tuindo ,um dos f.alôres de sucesso na indús-

tria 'leiteira; é nesta ·secção onde -ela se-tor" 
na mais, importante. Numa grande indústria 
como a -de 'leite em .p6, torn<l-se claro que 
a regra é aceitar , a tendência geral da lim
peza mecânica, ainda mais ' que todo o ma
quinário é de aço inoxidável. 

AGUA 

O consumo de água é 'hem gr,ande, pois 
além do necessário à !higienização usa-se 
muita água parer resfriamento oS formação 
de vácuo; 'etc. 

A maioria das fábricas possui 6 seu pró
prio tratamento Ou' poços -artesianos ou se-
mi-artesianos. ' ' 

Não cabe no present,e trabalho ,maiores 
detalhes, pois tema de t·al impoMância me
rece 'Uma palestra ·a parte, contudo não se
ria demais lembrar que a pureza bacterio
lógica e sua composição ,química devem ser 
determinadas, .para que o mesma possa so
frer 05 necessários tratamentos. 

HOMOGENEIZAÇAO 

, E: feita com intuito de diminuir o tamanho 
dos glóbulos graxos, o que àlém de melho
rar a apar,ência do produt·o final evitando a 
separação da gordur-a, faci,lita a digestão. 

O perigo do -aumento do número de ger
mes existenteG no leite é superado pela co
locação dos homogeneiz·adores, opós o tra- . 
tamento térmico. 

H OMOGENEIZACAO COMO ,POSSIVEL 
CAUSA DE OXIDAÇÃO 

Se ,de um 'Iado há o aumento da super
fície de contato dos glóbulos graxos com 
outras 6ubstâncias, do ou-tro -há a modifica
ção na composição das membranas envol
tórias dos glóbulos graxos tornando-as 
mais resistentes àquelas. , . 'Pode-se falar que a lipase at'ua com mais 
eficiência no leite ·homogeneizado, neste 
caso não .há nada a temer, pois ,no concen
trado, o ,quol já foi pasteurizado, ·não deve 
haver liP9se. 

SECAGEM 

;Esta é ,a ·fase que caracteriza perfeitamen
te 'a fabricação de ,leite em ·.pó . .pois a con
centração é apenaIS ·uma fase preparatória. 
contudo de incomensurável va,lor. 

O secador requer cuidados' espe,ciais, no 
'que diz respeito ao seu desenho, construção 
e mont·agem,' o que tem direta influência no 
seu funcionamento. Um dos muitos detalhes 
refere-se ao ar, cujo vol·ume e velocidaae 

/ 

r 
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são bem gr·andes. iA maneira mais econômi
ca de aquecê-lo, bem como ·0 Gistema de 10-
calizacão dos fil·tros tendo em vista a pure
za do' produto final, devem merecer espe
cial atenção. A melhor ou pior montagem 
dos ciclones, determina ·uma possível perda 
dê pó, mesmo quando se trabalha dentro das 
recomendações. O sistema de atomização 
centrífugo ou aspersão, requer cuidados 

\ quonto à manutenção, lubrificação, rota
ção do diGCO «.velocidade) etc. E: indispensá
vel ' um éstoque de peças de reserva, {)S 
quais são ,ainda importadas. 

O formato da câmara de ' secagem é de 
suma importância ,no sentido de evitár re
tenção de pó, pois o uso de vibra dores fem 
'lq seus ' inconvenientes ' e  Gempre costumam 
falhar determinando entupimento. A lig�ira 
depressão mantida na câmàra de secagem 
tem diret<l i·nfluênéia nas características· do 
pó, quando foge dos !'imites espeóficados. 

A temperatura de entrada e saída do ar, 
embora IVariável de aparelho parcr aparelho, 
qu.ando mantida em equilíbrio, não leva ca
lor superior a 40/50oC à partícula de pó 

'evaporada. 'P·ara manutenção dêste equilí-
brio contribui o volume de concentrado 
admitido na câmara, <l Geu teor de sólidos 
totais, temperatum, etc. 

O domínio dêstes outros fatóres é impor
tantíssimo, repercutindo diret,amente no bom 
funcionamento do aparelho o que equi,vale 
dizer na obtenção de um produto uniforme 
dentro das especificações inclusive no que 
diz respeito ao teor da umidade. 

Finalmente, temos a ,  retirada do pó da 
câmara , que se faz , por meio - de sistema 
pneumáti<:o com conGequente resfriamento 
do 'produto. Esta retirada rápida e o r,esfria
mento visam a proteger o pó contra oxida
ção da gordura. A partícula de pó ,formada 
pelo ' sistema spray 'retém bôlhas de ar, ' o 
que faz variar a densidade do 'pó e,' em 
vista dêste ar presente, é que se procura em� 
balar o leite em pó gordo em ,ambiente iner
te. O teor de umidade do produto final; fa
tor determinanle de perdas em 'Volume ou 
qualidade, assim como demais te..stes e ,aná
lises organoléticas, físico-químicaG ,e bacte
riológicas serão efetuados no_ laboratório. 

' !:sse trabalho sistemático da supra citada 
Gecção deve ser atuante, fornecendo, desta 
maneira, informações indispensáveis ao bom 
andamento do servico. Porém mais atuante 
ainda deve ser a produção, no sentido de 
por em prática .as medidas de correção, in
dicadas pela própria experiência que o co
nhecimento da instalação e da tecnologia 
possibi,lita. 

Creio que diflci, lmente ser,á editado me
lhor manual, do que as anotações exatas de 
tôdas temperaturas, resultados de análises, 
.fatos e ocorrências. 

ELEMENTO HUMANO., 

Depois dos pareoeres de eminentes soció
logos, a prá tica também tem pro.vado que 
o elemento humano n<lcional satidaz às exi_ 
gências. 
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Se V. S. precisa de impressos, tais como : 
Livros, 

Jornais, 

Revistas, 

Clichês, 

Convites de Casamento e Formatura, 

Santinhos de Primeira Comunhão, 

S�rviços de Encadernação, 

Em suma, qualquer trabalho 
' f  

tipográfico . 
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L A V A G E M D E  G A R R A F A S  
1 963-1 973 - ENTHON E  GLASS CLEANER 

Dez a nos à frente - é muita coisa na corrid a  científica a p l ica
da para novos ou para melhores p rodutos ! 

Porém, a. famosa firma ENTHONE I N C, d e  New Haven, Con n .  
a lcan çou exatamente iss o :  o nôvo p roduto ENTHONE GLASS CLEA
NER para a l impeza de garrafas (e vasi l hames) de l eite representa 
dez anos de avanço técn ico. 

A WERCO no · .  Rio fabrica os p rodutos ENTHONE, há muitos 
anos no Brasi l  . . .  tem org u lho em fabricá-los. 

. , 

Escreva-nos sol i citando o boletim técnico nQ 720-320, ou a vi
sita de um representa nte com amostras, sem compromisso. 

COMERCIAL E I N DUSTRIAL WERCO LTDA. 

No Rio : Rua Genera l Gurjão, 326 
Em São P a u l o :  Rua Cel .  Bento P ires, 61/63 
Em Pôrto Alegre :  Rua 1 8  de Novembro, 71 9 
Em Belo Horizonte: Rua I p i ra nga, 80 

· , ' 1 · . . .  
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, RESFRIADORES , 'DE : LEITE 
- , - � / 

, , 
* FÁCIL MANÊJO 

*' RENDIMENTO IMEDIATO
' 

, FINANCIAMENTeS 

ATÉ 36 MESES 
.. / 

FUNCIONAMENTO 

ELÉTRICO, 

RODA D'ÁGUA, 
"'- . 

RODA PELTON, 

GASO:LINA, 

TURBINA, ETC, 

VÁRIOS 

MODÊLOS : 

" UM TlPO 

, PARÁ CADA 

l 
J! 
.i 
�, 

NECESSIDADE · 
;. 

. . - � 

' �' 
, 

. G ELOM I NAS S.A. 
I N D Ú STRIA E CO M É'RCIO 

Avenida Sete de 'Setembro, 593 -
,
.Fone 4867 - Çaixa Postal, 585 

JUIZ DE FORA , ESTADO DE MINAS GERAIS 

iI TRITURADOR DE MAR
IHI mos OSCILANTES 
PRODUÇÃO em Kg/horc: 
Milho cl polho e sobugo 1 .800 
Mjlho em grão . . . . . . . . .  2.400 
fORÇA NECESSARIA 3 o 4 HPE 
R. P. M . • • • . . • • • • • . • • •  1 .800 

B DEBULHADOR 
DE MILHO 

Ventilà e Classifica 
C DESFlBRADEIRA 

Para Cana e 
forragens Verdes 

P�ODUÇÃO . . • .  • •  •• 600 Kg/horo P�ODUÇÃO:1.200 0 3.200 Kg/horo 
FORÇA NECESSÁRIA . • • • • • 6 HP FORÇA NECESSÁRIA " 3 o 7 HP 
R.P.M . . • • • . • • •  · • • • • • • • • •  380 R.P.M. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .800 

DEPARTAMENTO AGRíCOLA 

.Rio: Campo de S. Cristóvõo/ 290 

D DESTRITU 
Desintegra e Mistura 

PRODUÇÃO em Kg/horo: 
Cono . . . . . . . . . . . . . . . .  2.500 
Roizes e Tubérculos • • • •  1.800 
Milho . • . . . .  • • • • 1 50 o 800 
FÔRÇA NECESSÁRIA 7.5 o 10  HP 

1 ' 1  
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METALÚRGICA BARRA DO PIRAí LTDA. 
FABRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no Fones 460 e 1 16 

Enderêço t�legráfico : "METALÚRGICA" 

. BARRA DO PIRAÍ � ESTADO DO �IO DE JANEIRC 

. FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50 % com a encomenda 

50 % financiados em 12 meses. 

Latas inteiriças, Baldes comuns, Bal des para ordenha, Baldes com bico e gra- . 

duação, Baldes graduados com bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques de 

aço inoxidável, Tanques duplos para queijo em aço inoxidável. Depósitos pa

ra creme, Depósitos. para manteiga, Fôrmas pai'a queijos tipo mineiro e pra

to, Liras, Res.friaclores, pasteul'izadores; Reformas de vasilhame em gemI . 

arvoredoleite.orgdigitalizado por




