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Xl.a SEMANA DO LACTICINISTA, inaugurada pelo Governador Bias Fortes, que se vê no 
clichê, tendo à sua direita o deputado Euclênio Teles Pires e à sua esquerda o Secretário da 

Agricultura, Dr. Alvaro Marcílio, e o Diretor do ILCT, professor Carlos Alberto Lott. 
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Rua de Juiz de Fora com o nome do Dr. Sebastião Seno 
Ferreira de Andrade, que foi" por long.05 anos, diretor do

Instituto de Lacticínios "Cândido. Tostes" 

---,-_ ..• -�-_ .. _--"_._-�.--:::� -"",,_f' . •  

DISCURSO DO DR. JOSÉ FURTADO PEREI
RA, POR OCASIÃO DA I NAUGARAÇÃO DA 

PLACA, EM JUNHO DE 1 960 

Se ' a grandeza de um filho enternece o 
coração do berço pátrio, enternece às gen
tes o reconhecimento de uma terra ,eleita, 
por um filho seu ! - Abençoada a cidade 
que não esquece quem aportou a seu seio, 
e nela dignificou a soberba essência de ser 
homem, através de obras gravadas, sobre
tudo, nos coracões dos semelhantes ! Aben
çoada a cidade que dignifica a memória 
dos bons que já se foram, pois lembrar 
os grcmdes é ser grande também ! Aben
çOClclCl a cidade que faz gravar nas esqui
nos de suas ruas, o colorido eivado de 
ternurcI, enfeitado de grandeza, de um no
me que faz lembrar uma personalidade so
berba pela extensão de seu mérito. Juiz de 
Fora, mercê de Deus, é abençoada e gran
de. Percorrei suas avenidas: divisareis ali 
a austeridade diplomática de um Barão do 
Rio Branco, a lembrar aos que hoje vêem e 
à posteridade que há de vi'r, o brasileiro 
que, avançando as fronteiras pátrias, foi 
o juiz imparcial e sóbrio, o medianeiro jus 
to  e sábio, da mais alta côrte internacio
nal1 Encontrareis ali, ainda, sereno e no
bre, o Presidente Vargas, amando o seu 
Brasil acima de si próprio ! Encontrareis, 
em alguma delas, a magnifícência do Dr. 
Procópio Teixeira, Remodelador de Juiz de 

Fora. Percorrei as suas pracas ' divisareis 
nelas, o magnânimo Presidente Antôni� 
Carlos, iluminando com sua privilegiada 
inteligência os destinos de Minas Gerais 
na Revolução de 3D, e a direção do pró� 
prio país ! Encontrareis, nelas, o grande ad
ministrador Menelik de Carvalho, organi
zador, nesta cidade, de obras que lhe so
brevivem, como o Matadouro e a Reprê
sa ! Percorrei as suas ruas : descobrireis o 
cientista, o emérito professor, o colabora
dor de Carlos Chagas, o clínico dos po
bres, de saudosa memória I - Dr. Antônio 
Luiz de Almada Hortai andai um pouco 
mais ! achareis, alhures, às voltas com a 
doce candidês da musa, o 'trovador, o boê
mio, o terno, o bom, o magnífico poeta 
Belmiro Braga ! Voltai os olhos : contem
plareis ao vosso lado mesmo aindomáVf�1 
memória.. a exuberante inteligência fran
jada de direito e de justiça, o talento inex
cedível do Aguia de Haya, do baiano Ruy 
Barbosa, assombrando o mundo com sua 
indômita coragem, na exposição da fôrça 
do Direito ! 

Estranhareis, talvez, que neste exórdio 
eu vos lembrasse aquêles que a própria 
História imortalizou - e que Juiz de Fo
ra - abençoada que é, distribuísse, como 
enfeite categorizado, pelas suas avenidas, 
pelas suas praças, pelas suas ruas. Evitai 
supor que tentamos ombrear um diplomata 
com um diretori um jurisconsulto, com um 
professor, pura e simplesi um Poeta, com 
um agrônomo ! Não ! Não é êste o intento 
nosso ! Apenas não podemos esquecer que 
uma novel rua desta cidade, neste instante 
mesmo, neste mesmo local, recebe a fra
gância contaminante do nome de um bra
sileiro inegàvelmente grande, que transpi
rava Minas Gerais à flor da pele, que fêz 
de Juiz de Fora a eleita de seu coração, 
e, na sua extraordinária capacidade de 
amar, fê-Ia sua terra natal e sua mãe se
gunda ! Foi nesta terra, foi nesta Juiz de 
Fora, foi neste vale industrial do Paraibu-

(Continua na pág. 32) 
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Técnicas de Análises Quimicas 
(Conclusão) 

A Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Minis
tério da Agricultura, ao publicar as técnicas de análises química's ado
tadas em sua Seção de Tecnologia, tem em mira não só padronizar de
finítívalnente tais exames nos Laboratórios Regionais de que dispõe. 
como também solucionar dificuldades, frequentemente surgidas: 
quando de exames em outros laboratórios dos Estados ou Territórios, 
que recebem produtos elaborados sob Inspeção Federal; em realidade, 
tem-se verificado que as discordânc ias quase sempre são consequência 
do e111prêgo de técniÓas diferentes. 

Doutra parte, a Divisão deseja e recebel'á com grande satisfação 
as criticas e sugestões que venham a ser apresentadas. Só depois de 
uma apreciação por parte das diversas instituições, talnbém dedicada8 
á,O assunto, a Divisão de Inspeção fará imprimir essas técnicas, que fo
fam preparadas pelo Dl'. JOSÉ SAMPAIO FERNANDES, com a.cola
boração de sua equipe de Químicas e Técnicas de Laboratório, com 
exercício na Seção de Tecnologia desta Divisão. A todos nossos melho
res agradecimentos. 

Logo a seguir serão dadas a conhecer as técnicas de exame 
bacteriológico em uso. 

Diretoria da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal, em 19 de julho de 1958. .T. Bifone - Diretor 

OBSERVAÇÃO: Veja os nQs. 89, 90 e 91 desta Revista. 
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LEITES PREPARADOS, DOCE DE LEITE 
E LACTOSE 

LEITES PREPARADOS 

r a. Evaporado 
A) - Leite condensado I 

l b. Com açúcar 

1 - Coleta da amostra 
2 - Caracteres organolépticos 
3 - Preparo da amostra 
4 - Agua (sólidos totais) 
5 - Cinzas 
6 - Matéria gorda 
7 - Protides 
8 - Lactose 
9 - Acido cítrico 

J O ""'! Sacarose no leite condensado com 
açúcar 

11 - Acidez 
12 - ' [ndice de refracão de gordura 

'13 - Prova microscópica 

1 - Coleta da amostra - A coleta da 
amostra não exige cuidados especiais. Ape
nas deve-se procurar unidades originais, em 
perfeito estado de apresentação exterior, 
principalmente quanto ao fechamento e, se 
possível, da mesma partida remetida pelo 
fabricante. Autentique 3 amostras, empre
gando a etiqueta, barbante, lacre e sinete, 
se o caso é pericial. 

2 - Caracteres organolépticos - Assinale 
todos os caracteres organolépticos (côr, sa
bor, cheiro e aspecto). Examine ao micros
cópio para verificar o tipo dos cristais, se 
se tratar de leite açucarado. 

3 - Preparo da amostra 
a) - Leite evaporado - Passe todo o con

teúdo da lata para uma grande cápsula e 
agite completamente, pasando por penei
ra ou coador até que fique uma massa ho
mogênea. Se existir leve separação da gor
dura, aqueça uma parte da amostra con
tendo a gordura separada, a 30-35°, e agi
te até obter homogeneidade. Misture bem 
esta porção com a parte não aquecida. Se 
a quantidade de gordura que se separou, 
é grande, impedindo a boa emulsão da mis
tura, não se pode fazer análise perfeita. 
Tome 40 g da amostra homogênea prepa
rada como acima, junte 60 g da H20 e 
misture. 

b) - Leite condensado açucarado - Se a 
lata estiver fria, aqueça a 30-35°. Abra. 
Raspe o leite aderente à lata. Passe tudo 
para cápsula e mexa até obter massa ho
mogênea. Pese 100 g da amostra homoge
neizada acima num frasco de 500 ml, dilua 
com água e misture bem. Se a amostra não 
se misturar bem, faça uma pesada em se
parado, para cada determinação. 

4 :;- Agua (sólidos totais) 
a) - Leite evaporado - Pese 4 a 5 g da 

amostra dil. (17 A.3�) num cristalizador de 
pelo menos 5 em de diâmetro (de Pt se qui
zer aproveitar para cinzas). Aqueça em B. 
M. 10-15 min., expondo o máximo da su
perfície do cristalizador do vapor. Seque 
depois 3 hrs. em estufa de ar a 98-100°, 
Esfrie em dessecador e pese depressa. Cal
cule por. % depois de corrigir para a dilui
ção. 

. b) - Leite condensado - Passe 10 ml da 
sol. preparada em 17 A3b para cristalizador 
de pelo menos 5 em de diâmetro contendo 
15-20 g de areia ou fibra de amianto (areia 
amianto ou tipo para uso químico). Aqueça 

\ em B.M. por 30 mino e em seguida na estufa 
de vácuo a 100° até pêso constante. Esfrie 
no dessecador e pese depressa para evitar 
absorção de H20. Calcule por %, depois 
de corrigir a diluição. 

5 - Cinzas 

a) - leite evaporado - Queime o resíduo 
obtido da determinação de água e sólidos 
totais (pesado em cristalizador de platina) 
em tempo baixa (525°C), calcinando até cin
zas brancas. Esfrie e pese. Corrija para a 
diluição e calcule %. 

b) - Leite condensado açucarado - Eva
pore 10 ml da sol. preparada em 17 A3b em 
cápsula de quartzo de 5 em de diâmetro no 
mínimo, até secura em B.M. e queime o 
resíduo a ca. 525° até desaparecer o car
vão (se o carvão persistir, lave as cinzas 
com H20 quente, passe o resíduo para fil
tro sem cinzas, queime o filtro e o resíduo 
até ficarem brancos ou quase, evcipore o 
líquido de lavagem das cinzas e aqueça, 
calcinando a 525°, até cinzas brancas ou 
cinzento brancas). Esfrie e pese. Corrija pa
ra a diluição e calcule %. 

6 - Matéria gorda 
a) - Leite evaporado - Siga a técnica 

indicada para o processo Gerber, no ca
pítulo do leite fresco, usando 11 ml da sol. 
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preparada 17 A3a; faça a leitura corrigin
do para a diluição e calculando para 100 
g de lete evaporado. 

b) - Leite condensado açucarado - Siga 
a técnica indicada para o processo Ger
ber, no capítulo do leite fresco, usando 11 
ml da sol. preparada em 17 A3b; faça a lei
tura e calcule para 100 g de leite conden
sado. 

7 - Protides - Leite evaporado e leite 
condensado acucarado sôbre 10 ml da sol. 
preparada 17 Á.3 (a e' b). Siga a técnica 
do Kjeldahl indicada no capítulo de leite 
fresco. Fator 6,38. Corrija para a diluição. 

8 - ladose - Reagentes : 1. Sol. de ni
trato de mercúrio (Hg mais duas vêzes seu 
pêso de ácido nítrico diluído com 5 vêzes 
seu vol. de H20) ou, 

2. Sol. de biiodeto de mercurlo (33,2g 
de K I mais 13,5 g de Hg CI2 em 200 ml 
de ácido acético glacial e 640 ml de H20. 

a) - leite evaporado - Polarimetricamente 
- Pese 65,8 de diluição 17 A3a em cada 
um de dois balões de 100 ml e 200 ml res
pectivamente. Junte em cada um 20 ml do 
reagente (1) ou 30 ml do reagente. (2). No' 
frasco de 100 ml junte quantidade da sol. 
do ácido fosfotungstico a 5% até a marca 
e no frasco de 200 ml junte 15 ml da sol. a 
5% de ácido fosfotungstico e dilua até a 
marca com H20. 

Filtre por papel de filtro sêco e polarize, 
lendo em tubo de 400 mm a sol. do balão 
de 100 ml. Calcule % do seguinte modo: 
Subtráia a leitura da sol. do balão de 200 
ml (em tubo de 400 mmL da leitura da sol. 
do balão de 100 ml (em tubo de 200 mm). 
Multiplique a diferença por 2. Subtraia ês
se resultado da leitura correspondente ao 
balão de 100 ml e divida o resultado por 2. 

Gravimetricamente - Tome 25 g da sol. 
17 A.3a num balão de 500 ml. Junte 400 ml 
H20 e 10 ml de sol. cúprica de Fehling e 
ca. de 7,5 ml sol. KOH de tal ação que 1 
vol. seja suficiente para ppt completamen
te o Cu, como hidróxido, de 1 vol. da sol. 
Cu S04 (ca. de 8,8 ml sol. 0,5 n de Na OH 
servem�também). Misture. O líquido deve 
estar ácido ainda e contendo Cu em sol. 
Dilua até à marca. Filtre por filtro sêco e 
determine a lactose como para leite con
densado, calculando pela tabela Munson 
(M.W. )a % de lactose. 

Volumetricamente - Determine como pa
ra leite fresco, defecando sôbre a sol. pre-

parada como para gravimetricamente e 
calcule por %, levando em conta a diluição. 

b) - leite condensado acucarado - Gra
vi metricamente-Reagentes : ' 

1. sol. cúprica de Fehling (34,641 de sul
fato de cobre em 500 ml de água destilada. 

2. sol. alcalina de tartarato de potássio 
de sódio (173 g de sal de Seignette e 51,6 
g de soda cáustica para 500 ml de H20, 
fervendo para conservar melhor, antes de 
filtrar). Pipete 50 ml .da sol. preparada em 
17A3b, para frasco de 250 ml, junte 15 
ml da sol. cúprica de Fehling e 2,5 ml de 
so\. n de Na OH; agite; deixe depois em 
repouso até completa separação do coágu
lo. O líquido sobrenadante é então passado 
para um filtro previamente molhado, e, fi
nalmente, todo o conteúdo do frasco é tam
bém passado para o filtro, recolhendo num 
balão de 500 ml; lave muito bem o filtro 
e complete 500 ml. O filtrado deve ser per
feitamente claro. Coloque em cápsula de 
porcelana própria, 50 ml da sol. de Fehling 
(misture 25 ml da sol. cúprica e 25 ml da 
sol. alcalina). Cubra a cápsula com placa 
de vidro, junte 100 ml da sol. do leite, fil
trada (2 g de leite condensado). Cubra de 
novo, fervendo por 6 min., filtre imediata
mente por cadinho de Gooch, no vácuo. 
Lave o pptd. com H20 quente, álcool. Se
que 25 mino a 98° e pese calculando a lac
tose pela tabela Munson e Walker. 

Multiplique o resultado por 50, para ob
ter a lactose porcentual, do produto anali
sado, do qual se subtrai OA% para com
pensar o êrro causado pela presença de 
sacarose. 

9 - Sacarose no leite condensado acuca
rado - Tome 50 ml do líquido filtrado,' pre
parado anteriormente, para a dosagem de 
lactose. Junte 1 ml sol. n de HCI e colo
que em balão de 200 ml, em B.M. fervente 
por 30 mino junte 0,9 ml de sol. n NaOH, 
de modo que fique ainda ligeiramente áci
da e complete 200 ml com H20. Tome 50 
ml dessa última sol. (0,25 g de leite con
densado) 50 ml da mistura de Fehling e 
opere como para lactose, fervendo só, dois 
mino A tabela Munson e Walker dá a quan
tidade de açúcar invertido correspondente 
ao óxido cuprJ)so. Multiplique essa quanti
dade por 400, para obter percentualmente 
a sacarose do leite condensado. Subtrái.a 
dêsse total o obtido para a lactose (calcu
lando o açúcar invertido proveniente de 
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lactose, pela divisão desta, obtida acima, 
por 1,4) e multiplique o resultado por 0,95 
para obter a sacarose. 

Volumetricamente - pode fazer a dosa
gem, depois da inversão, volumetricamente, 
contanto que a sol. dos açúcares não tenha 
concentração superior a 0,5 - 0,6%. 

10 - Acido cítrico no leite evaporado -
Tome quantidade correspondente a 25 g 
da amostra, .num becher. Junte 25 ml de 
H20 ou o necessário para uma diluição 
1:1. Agite bem. Junte mais ou menos, 0,10 
de ácido tartárico a 6 ml de H2 S04 0,1 n. 
Agite. Aqueça em B.M.-por 15 mino Junte 
logo a seguir 3 ml de sol. de ácido fosfo
tungstico a 20%. Agite, Aqueça de novo em 
B.M. durante 5 mino Passe para balão de 
250 ml. Junte 100 ml de álcool etílico a 
195%. Esfrie. Complete o vol. com álcool a 
95%. Filtre por filtro sêco para erlenmeyer 
,d� 300 ml. Passe com pipeta, 200 ml do fil-

,tr.ado para .frasco de 500 ml de um centrifu
gador. Junte 10 ml de sol. de acetato de 
chumbo. Agite fortemente uns 2 min.' Centri-

. fugue (100 r.p.m. a 30%) durante 15 mino 
Transfira com cuidado o líquido sobrena
dante para outro frasco de centrifugação. 
Junte 5 gotas da sol. de acetato de chum
bo. Se houver turvação, junte mais 5 ml 
da sol. de acetcito de chumbo. Agite for
temente uns 2 mino Centrifugue aumentan
do a velocidade se necessário (caso o de
pósito formado se levante). Passe os depó
sitos obtidos para balão volco de 250 ml 
com auxílio de 150 ml de H20. Agite com 
cuidado. Faça passar no líquido uma cor
relite de gás sulfídrico, até stço. Complete 
o vol. com H20. Agite. Filtre em filtro sê
co, para becher sêco. Pipete 200 ml do fil
trado para erlenmeyer de 500 ml com rô
lha esmeril. Aqueça em B.M. até reduzir o 
vol. a 75 ml. Esfrie. Junte 10 ml de H2 S04 
1:1 e 5 ml de sol. de brometo de' potássio 
a 37,5%. Aqueça a 48-50°. Deixe repousar 
5 mino Adicione 50 ml de sol. de perman
ganato de potássio a 5%. Agite durante 1 
mino Deixe em repouso por 3 mino Se não 
aparecer um depósito pardo de manganês 
(Mn02) junte mais permanganato de po
tássio, até excesso. Se durante a oxidação 
o depósito de Mn02 desaparecer, despre
ze tudo e recomece a análise, juntando lo
go maior quantidade de permanganato de 
potássio. Junte, sol. de sulfato ferroso (a 
16% em água com 0,4% de ácido sulfúrico 
1,84) até que desapareça todo o Mn02, o 

que exige ca. de 20 ml. Esfrie a 15°. Arro
lhe e agite energicamente por 3 mino Guar
de a 0° por 12 hrs. Decante o líquido trans
parente por um cadinho de Gooch com lei
te de amianto. Receba o filtrado em pro
vete graduado. Anote o vol. do filtrado (a, 
ml). Lave becher e cadinho por sucção com 
50 ml de H20 gelada, seque por sucção. 
Ponha em dessecador no vácuo por 1 hr. 
Pese. Repita a sêca no desecador por mais 
1 hr. e assim se faz até pêso constante. La
ve o Gooch com 3 porções de álcool a 
95% de 20 ml cada e 3 porções)de éter 
etílico de 20 ml cada. Seque por sucção 
e no vácuo 1 hr. Repita a sêca, até pêso 
constante. A diferença entre a primeira e a 
segunda pesadas dá a pentobromacetona. 

Cálculo: ácido cítrico anidro 
105(0,424p + 0,000017a) 

g 
p gramas de pentobromacetona 
a ml do filtrado 
g gramas da amostra contida no vol. 

de líquidos tomado para precipitar 
a pentobromacetona. 

11 - Acidez (em ácido lédico) - Acido -
leite evapol,tldo e leite Condensado - Pe
se 4 g do produto, num becher de 100 ml, 
junte 10 g de H20, 2 gotas de sol. fenolf
taleína a 1 %. Titule com sol. 0,1 n de Na 
OH, com bureta (ou pipeta) de precisão, 
dividida em centésimos de ml, até côr ró
sea. Exprima em ácido láctico % de pro
duto reconstituindo, na mesma base de di
luição de 1 :2,5. No caso da diluição regu
lamentar 1 :2,25, pese 4 g do produto, jun
te 9 g de H20 e exprima o resultado na 
dil. 1 :2,25. 

12 - índice de refração absoluta da 901'
dUi'a Preporo da amostra - (pora leite 
evaporado e leite condensado açucarado). 
Desseque em B.M. e com agitação certa 
quantidade do produto (10 ml para leite 
evaporado e 10 g pora leite condensado); 
extraia a gordura com éter etílico, elimine 
o éter e tome índice de refracão como in
dicado no capítulo "gorduràs';. 

13 Prova microscópica - (pora leite 
condensado açucarado) - Observe os cris
tais de lactose, comparando com padrões 
para estabelecer a qualidade arenosa ou 
normal, sôbre fração de gôta de leite con
densado espalhado numa lâmina, recober
ta de lamínula. 
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B) - Leite em pó 

1 - Coleta da amostra 
2 - Caracteres organolépticos 
3 - Preparo da amostra 
4 - Umidades 
5 - Cinzas 
6 - Matéria gorda 
7 - Protides 
8 - Lacfose 
9 - Alcalinidade /las cinzas 

10 - Acidez 
11 - índice de refracão da matéria gorda 
12 - Apreciação do 

'
leite em pó 

1 - Coleta da amostra - Tenha cuidado 
em que o preporo das amostras se,ja feito 
com o mínimo risco de absorcão de umida-
de e em local fresco. 

. 

Colha o pó das latas, depois de agitá
las bem para homogeneizá-Ia ou de latas 
muito grandes, colha a amostra por meio 
do tira provas grande, capaz de alcançar 
o fundo da barrica ou da lata, de pontos 
equidistantes, abrangendo tôda a superfí
cie, recolhendo as porcelas ràpidamente pa
ra frasco de rôlha de esmeril ou adequada
mente protegido contra a umidade.' Homo
genize as porções. As amostras não devem 
ter pêso inferior a 200 g. Se se trata de 
contrôle, colha tantas amostras quantas fo
rem necessárias às várias fases de contrôle, 
perícia e contra perícia (3 pelo menos). 

2 - Exame organoléptico - Anote os ca
racterísticos, especialmente de cheiro e gôs
to (ranço). 

3 - Preparo da amostra - Passe a amos
tra por peneira fina de 144 malhas por 
(m2, para uma fôlha de papel, esfregando
se e batendo na peneira com fôrça, se pre
ciso. Pulverize o resíduo no gral, passan
do-o pela peneira, separando as parcelas 
que não se triturarem. Peneire mais duas 
vêzes, homogeneizando bem de cada vez 
e passe ràpidamente para frasco de rôlha 
esmeril sêco, fazendo todo o trabalho com 
a maior rapidez possível. 

4 - Umidade - Pese 2 g da amostra, em 
cristalizador metálico, com tampa, de 55 
mm x 15 mm. Tampe frouxo. Leve à estu
fa de vácuo a 98°-100°. Seque por ca. de 
5 hrs. sob pressão não superior a 100 mm. 
Durante a sêca, faça passar corrente lenta 
de ar, dessecado pela passagem no H2 
S04. Corte o vácuo, faça entrar ar sêco 
com cuidado. Aperte a tampa. Esfrie no 

dessecador e pese. Calcule em % como 
umidade. 

5 Cinzas - Pese 2 g da amostra, em 
cápsula de porcelana quartzo ou Pt previa
mente tarada, queime na mufla a 550°C 
até obter cinzas brancas. 'Resfrie, pese e 
calcule %. Essas cinzas servirão para de
terminar a alcalinidade. 

6 Matéria gorda - Processo Rose Got-
tlieb - Pese 1 g do leite em pó, dissolva 
com 8 a 10 ml de água morna, junte até 
2,5 ml de hidróxido de amônio (conforme a 
acidez do leite), completando a dissolução 
pelo aquecimento em B.M. a 70° por 15 
mino Passe-se pora o tubo de Rohrig ou de 
Monjonnier, lave com 10 ml de álcool a 
95° o becher em que foi feita a dissolu
ção. Junte 25 ml de éter etílico, agite; jun
te mais 25 ml de éter de petróleo p.e 40-
60°) i agite, extraia a camada etérea sepa
rada pe,lo repouso, para cristalizador tara
do. Repita a extração com menores quanti
dades da mistura de solventes, duas ou três 
vêzes mais 15 ml de cada solvente de ca
da vez). Evapore o solvente no cristaliza
dor a 60°C, seque. Resfrie. Lave bem o re
síduo com éter de petróleo, (aproveitando 
o extrato etéreo para índices da gordura) 
seque o cristalizador lavado e repese. De
duza o resíduo do pêso da gordura ante
riormente obtido antes de calcular %. Pa
ra anólise de precisão, efetue prova em 
branco, sem o leite e deduza. 

7 - Protides - Sôbre 1 g da amostra pre
parada. Siga a técnica do Kjeldhal indica
da para o "leite fresco". Calcule em pro
tides com o fator 6,38. 

8 - Lactose - Passe 5 g do leite em pó, 
triturado num gral, com pequenas porções 
de ógua bem quente, para balão volco de 
500 ml, deixe em B.M. a 70° por 30 min., 
tendo o cuidado para que não fiquem cris
tais de ladose sem dissolver. Complete até 
a marca depois de resfriado com H20 e 
determine .. açúcares redutores em parte ali
quota seguinte a técnica indicada para lac
tose no leite condensado. Sôbre outra por
ção efetue a inversão como para sacarose 
no leite condensado e determine os açúca
res invertidos. 

9 Alcalinidacle nas cinzas Dissolva 
cinzas com H20 passando para erlenmeyer. 
Junte 25 ml de H2 S04 centi normal, 2 
gotas de sol. a 1 % de fenolftaleína. Aque
ça até quase 'ferver, esfrie e titule pelo Na 
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OH centi normal. Calcule % das cinzas ou 
% do leite eem pó original. 

1 O - Acidez - Passe 1 9 da amostra num 
becher, junte 7 9 de H20 agite. Junte 0,5 
ml de fenolftaleína a 1% e titule pelo Na 
OH .0,1. n, até coloração rósea. Calcule %, 
exprimindo em ácido láctico. 

11 - [ndice de refração da matéria gor
da - Efetue a 40° pela forma já descrita 
no capítulo "gorduras", sôbre a gordura 
extraída e dessecada. 

12 - Apreciação do leite em pó - Para 
comparar o leite em pó ao leite cru, dissol
va 50 9 da amostra em 300 ml de água. 'a 
23-25°, completando 400 mio Observe: 

a) - c?r, cheiro e gôsto (atenção ao sa
bor de rónço); 

b) - velocidade de separação do creme; 
c - impurezas sedimentares (centrifugue 

parte aliquota); 
d) - exame microscópico; 
e) - Solubilidade sôbre 10 g, junte a es

sa quantidade bem pesada, num becher 70 
9 de �20, misturando e homogeneiza�do 
bem. Filtre por papel de filtro tarado em 
pesa filtro e previamente desseecado com 
êste último, recebendo o filtrado em frasco 
sêco. Lave o becher e o filtro, com êste fil
trado, passe o papel de filtro com o resí
duo para o mesmo pesa filtro, seque a 100°, 
por uma hr., esfrie e pese repetindo-se a 
operação até pêso constante. O aumento 
de pêso do qual tarado dá o resíduo inso
lúvél. Cal.cule %. Em lugar dessa prova po
de ser felt? a prova da centrifugaçãoj pese 
1 g do . leite em tubo de centrifugação de 
15 ml, lunte 10 ml H20, misture. Centrifu
gue 2 mino Rejeite o líquido. que sobrena
da: Repita a operação até que o líquido 
sala claro. Seque o tubo de centrifugacão 
e pese. Calcule %. ' 

C) - Doce de Leite, como leite condensado 
açucarado. 

Será examinado como leite condensado 
açucarado, por pesadas diretas da amos
tra _homogeneizada. 

D) - Lactose 

I - Ensaios 

I - Ensaios aplicáveis para lactose pura 

a) - Dissolva 5 g de lactose em H20 e 
neutralize. Não deve gastar mais de 1,5 ml 
de sol. NaOH 0,1 nj 

b - dissolva 3 9 de lactose em 10 ml 
de �20 a sol. deve ser clara, incolor e s�m 
chelroj 

c) - 2 g de lactose em pó são cobertos 
com 20 . ml de álcool a 70% (em vol,): Agi
te a mistura por meia hr. a 15° e filtre. 
Junte igual vol. de álcool absoluto a 10 
ml do filtrado: se o líquido permanece 
claro, ausência de dextrina. O filtrado eva
po�ado não 

.
de�e deixar mais de 0,03' 9 de 

reslduo (ausencla da sacarose ou glicose); 
df - ferva 1 g de lactose em pó com 50 

ml de 1:-120 e junte 1 gôta de sol. iodo-iode
tado (não deve azulecer)j 

e) - a sol. de lactose a 1 % não deve 
reduzir o reagente de Barfoed em dois mino 
(l ml mais 2-3 ml). Reagente de Barfoed 
(14 g de acetato de cobre em 200 ml de 
ácido acético 2,5%). 

I I  - Análise 

- Umidade 
2 - Gordura 
3 - Nitrogênio 
4 - Acidez 
5 - Lacfose 
6 - Cinzas 
7 - Pesquisa de sacarina 
8 - Dulcina 
9 - Pesquisa de metais 

10 - Acidos minerais 
11 - Magnésio 
12 - Fosfatos. 

1 - Umidade - Seque 5 g até pêso cons
tante a 100°. A água combinada pode ser 
a seguir determinada secando a mesma 
amostra a 140° até pêso constante. Calcule 
ambas %. 

2 Gordura Determine sôbre 10 9 
no tubo de Werner-Schmidt, dissolvendo a 
l
.a ctose em 20 ml de H20 e extraindo pelo eter . Se ,c: produto contiver muitos pro

dutos protelcos, empregue então o método '0'erner-Schmidt, isto é, destruindo os pro
tldes pelo HCI a quente, antes de extráir. 

.
3 - Nitrogênio - Determine pelo Kjeldahl 

sobre 5 g do produto ou dissolva 50 9 em 
H20 'e precipite os protides pelo ácido 
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fosfotungstico determinando o nitrogênio 
no precipitado filtrado. 

4 - Acidez - Dissolva 10 g em 50 ml de 
H20 e titule com sol. NaOH 0,1 n em pre
sença de fenolftaleína. Cada ml é igual 
a 0,009 de ácido lático. 

5 - , Lacfose - Polarimetricamente - Pre
pare sol. a 5%, junte 1 ml do reativo de 
Wiley (mercúrio metálico em duas vêzes o 
seu pêso de ácido nítrico (D 1,42) juntando 
a essa sol. igual vol. H20). 1 ml dessa sol. 
é . suficiente para precipitar. os protides e 
eliminar a gordura. Complete a marca a 
100 ml e filtre. Faça logo uma leitura dire
ta. O restante da sol. é aquecida por 7 mino 
em água fervente, esfriado,' completado 
em v.ol. para obter o pêso original e pola
rizado de novo. As duas leituras devem 
ser idênticas pràticamente. Êste processo 
permite o cálculo de qualquer porção apre
ciável de açúcar de cana, enquanto a tur
vação ou precipitação indica a presença de 
proteínasj um gráu Ventzke = 0,31213 9 de 

. lactose anidra dissolvida em 100 ml de 
Mohr. 

. 

Pode se fazer a determinação da lactose. 
6 - Cinzas - Queime 9 de lactose em 

tempo baixa, até que esteja inteiramente car
bonizada. Extraia a massa carbonizada pe
la H20 e filtre. O filtrado evaporado e 
queimado com cuidado dá as cinzas solú
veis. O carvão residual queimado até as 
cinzas, dá as cinzas insolúveis e a soma 
dos dois resultados fornece as cinzas to
tais. 

Se houver necessidade, indicada pela 
quantidade das cinzas, proceda à análise 
das cinzas pelos métodos usados no estudo 
da composição do resíduo de água, quei
mando-se pelo menos 50 9 de lactose pe
la forma indicada acima, reunindo as cin
zas de resíduo carbonoso por meio de HCI 
diluído às cinzas solúveis. A água de la
vagem do carvão não deve exceder 40 ml 
e o vol. total, incluindo a água acidulada, 
não deve exceder de 50 ml j aqueça até fer
ver, adicione 2 ml de '-501. sat. de oxalato 
de amônio e amônia até ficar alcalina. Aci
dule pelo ácido acético e deixe depositar 
o oxalato de cálcio no B.M. por 1 hr. Filtre 
por papel de filtro pequeno endurecido, la
vando frasco e precipitado, cuidando que 
as águas de lavagem não ultrapassem 50 
ml e que não dêm cloreto. Arraste ppt. por 
meio de H20 para frasco em que foi ppt., 

lavando então o filtro com 10 ml de H2S04 
a 10%, fervendo, recolhendo as águas de 
lavagem com o ppt. Asol. de oxalato é 
então aquecida a 50° e titulada com sol. 
KMn 04 (3,95 9 por mil, da qual 1 ml equi
vale a 0,0025 de cálcio). 

O filtrado da determinacão, recolhido 
- onteriormente, é esfriado e' completado a 

55 ml. Tome 4 ml c de 2 a 3 gotas de sol. 
de fosfato de amônio a 10% levemente 
am�:miacal. Se ocorrer precipitação, pelo 
atrito e agitação do tubo de ensaio, deter
mine o magnésio. 

7 - Sacarina - pelos métodos indicados 
em "Conservadores", 

8 - Dulcina - pelos métodos indicados 
em "Conservadores". 

9 - Metais - (Fe; Pbj Cu e As) pelos mé
todos indicados em "Metais". 

10 - Acidos minerais livres - Pese 5 9 
d? amostra numa cápsula de porcelana, 
dissolva em água e junte 2 gotas de sol. 
de violeta de metila a 0,01 %. Na presenca 
de ácidos minerais, a sol. torna-se azul �u 
verde, conforme a quantidade. 

11 - Magnésio - Se a prova do magné
sio revela a presença dêsse metal, tome 25 
ml da sol. que o contêm, ou mais, se hou
ver apenas ligeira turvação. A quantidade 
tomada é posta num tubo de Nessler de 
50 ml e completada até a marca, com H20. 
Junte 1 ml da sol. de fosfato de amônio, 
agite tudo fortemente durante dois mino 
com um bastão de diâmetro aproximada
mente igual ao do tubo. Coloque um tubo 
graduado de Nessler numa boa luz difusa 
sôbre um disco branco de cartão liso pro
fundamente coberto de pontos negros. A 
sol. em prova é derramada vagarosamente 
até que os pontos negros não possam ser 
distinguidos, tomando-se nota do número 
de ml necessários. Repita a operação duas 
ou três vêzes, tomando a média das lei
turas. Compare com padrões obtidos com 
quantidades determinadas de Mg. 

12 - _fosfatos - Os fosfatos podem ser 
determinados em outra porção de cinzas. 
Dissolva as cinzas em HN03 diluído e eva
pore até secar em cadinho ou cápsula de 
porcelana, aqueça a 120° por quize mino e 
dissolva em 20 ml H20 contendo 2% de 
HN03. Ponha 5 ml de sol. de molibdato 
de amônio num tubo de ensaio e aqueça 
a 60°, juntando-se 2 a 3 ml do líquido con
tendo fosfato. Deixe em lugar quente. Com-
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pare com sol. padrão de fosfato de sódio 
(0,1 fosfato por litro) tratada nas mesmas 
condições. 

FARINHAS LACTEAS 

1 - Preparo da amostra 
2 - Umidade 
3 - Resíduo mineral 
4 - Nitrogênio 
5 - Gordura 
6 - Hidratos de carbono solúveis 
7 - Hidratos de carbono insolúveis 
8 - Apreciação 

- Preparo da amostra - Triture a su
bstância no gral ou no moinho para redu
zí-Ia a pó fino, que passe na peneira de 
20 malhas. Faça observações organolépti
cas sôbre o pó. Peneire ràpidamente, guar
çlando o pó em frasco bem arrolhado. 
! 2 - Umidade - Pese 2 g da amostra pre
pqrada em cristalizador metálico de 55mm 
x .� 5mm, com tampa, sêco e tarado, e se
que a 98-100° por cada 5 hrs. em estufa 
de vácuo com vácuo de 25 mm ou menos. 
-Em lugar da estufa de vácuo, pode ser usa
,da uma de ar regulada a 130° + 3°, se
cando por 1 hr. O cristalizador deve ter 
sido previamente aquecido a mesma temp., 
esfriado e tarado antes de pesar a amos
tra. 

3 - Cinzas Queime 3-5 g da amostra 
em cadinho sêco e tarado a 550° até cin
zas levemente acinzentadas ou até pêso 
constante. Esfrie e pese. O CaO é bom des
secante para o dessecador - Calcule %. 

4 - Nitrogênio - Determine pelo méto
do de Kjeldahl, sôbre 1 g da amostra, co
mo no capo 4. Se o produto contiver leite 
em pó calcule com o fator 6,38. Se a per
centagem de leite em pó é pequena use o 
fator 6,25 para converter o nitrogênio em 
Flrotides. 

5 - Matéria gorda 
a) - Aqueça 5 g da amostra em B.M. por 

1,5 hrs. em frasco de 200 ml, adicionando 
a farinha 50 ml de H20 e 2 ml de HCI a 
25%. Esfrie, junte indicador e neutralize 
com sol. conc. de NaOH. Acidifique com 
1 gôta de HCI diluído. Filtre, lave com 
H20 quente. Seque o filtro e seu conteúdo 
em vidro de relógio a 105°.· Extraia no 
Soxhlet, pelo éter etílico, recolha o éter, 
evapore e seque. Pese. Calcule %. 

b) - (Bemtrop) - Ferva 150 g da farinha 
em frasco de 1 I, com 500 ml de H20 e 
100 ml HCI conc., sob refrigerante, duran
te 2 hrs. Resfrie. Separe a gordura e a 
celulose da parte líquida, filtrando no vá
cuo. Lave com H20 fria. Seque o resíduo 
e o filtro a 100°. 

Triture com areia e extraia no Soxhlet 
pelo éter, como acima. 

6 - Hidratos de carbono solúveis - Pese 
5 g da farinha láctea bem homogeneizada, 
num balão de 250 ml, junte 100 ml de H20 
a 50. Deixe em B.M. durante 10 min., me
xendo com frequência. Depois de esfriar, 
acidifique com 5 ml de ácido fosfórico mais 
ou menos normal e, alcalinize ,de leve, em 
presença de uma gôta de fenolftaleína por 
meio de uma sol. conc. de Ba(OH)2, fazendo 
desaparecer depois a coloração rósea por 
meio de gotas de ácido fosfórico. Comple
te até a marca. Agite fort�mente e filtre. 
O líquido deve passar claro. Sôbre 50 ml 
efetue a determinacão dos hidratos de car
bono solúveis e re;erve 150 ml para deter
minar a sacarose. Ferva o 50 ml da sol. 
adicionada de um pouco de terra de in
fusórios para precipitar as matérias albu
minoídes e filtre. Lave bem o filtro, eva
pore o líquido filtrado e as águas de la
vagem numa cápsula de platina ou de ní
quel. Seque durante duas hrs. a 98-100°. 
Pese. Queime. Depois de queimar até cin
zas, pese de novo. A diferença de pêso an
tes de calcinar e depois representa os hi
dratos de carbono solúveis contidos, em 
50 ml de sol. (em 1 g de farinha láctea). 

Sacarose - Ponha os 150 ml da sol. re
servadas para sacarose (3 g de farinha) 
num balão de 200 ml, alcalinize com 7,5 
ml da sol. NaOH4 n e aqueça durante 1,15 
hrs. em B.M. fervente, mantendo a água 
do banho sempre ao nível do líquido do 
balão. Resfrie a sol. acidifique pelo ácido 
acético glacial, gôta a gôta, em presença 
de fenolftaleína. Junte 5 ml de subacetato 
de chumbo, complete até a marca agite e 
filtre. O líquido claro, filtrado, é adiciona
do de 1 g de fosfato dissódico para preci
pitar o chumbo, e filtrado de novo. Se não 
passar bem claro, coloque no líquido pe
daços de papel de filtro, agite e refiltre. Po
nha num balão de 200 ml, 100 ml do lí
quido assim obtido e depois de adicionar 
uma gôta de alaranjado de meti la, acidi
fique com ácido fosfórico a 20% até que a 
côr vire ao vermelho franco. Junte 2 ml de 
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HCI n e inverta a sacarose colocando o 
balão por 30 mino na água fervendo. De
pois de esfriar, neutralize com sol. Na OH 
n complete os 200 ml. Em 50 ml do líquido, 
determine o acúcar invertido como indica
do no caso de' leite condensado açucarado. 

7 - Hidratos de carbono insolúveis - Se
rão calc�la_dos por diferença de tôdas as 
outras dosagens. 

8 - Apreciação - As farinhas lácteas e 
os alimentos modificados, devem ter no 
rótulo sua exata composição. Na análise, 
levar-se-á isso em conta. Devem ter sabor 
agradável e adocicado de produto fresco; 
não devem conter mofos, nem elementos es
tranhos. Os hidratos de carbono devem, 
tanto quanto possível estar sob forma solú
vel. A umidade não deve exceder 6%; o 
produto não deve conter conservadores e 
sua embalagem deve ser higiênica e resis
tente. O produto não deve apresentar resí
duo celulósico importante (máximo 1 %). 

METAIS E ARS'ÊNICO 

1 - Estanho, nas conservas 
2 - Chumbo, nas soldas e estanhaduras 
3 - Cobre, nas conservas 
4 - Zinco, nas conservas 
5 - Arsênico, nas conservas 

1 - Estanho nas conservas - Coloque 50 
g da amostra em um balão de Kjelda�I, 
junte 50 ml de H2 S04 1,84 e aqueça s.o
bre pequena chama, juntando enquanto IS
so HN03 1,40 gôta a gôta, até que a �a
téria orgânica esteja oxidada. t pr�clso 
cuidado para evitar espuma demaslad�. 
Quando o líquido se tornar claro, depOIS 
de adicionada a ultima porção de HN03, 
deixe esfriar, junte alguns ml de HCI e 
H20, passando tudo para u� becher lar
go. Ferva, dilua três vêzes, fllt�e e pass.e 
corrente sulfídrica, até saturaçao. D��ols 
de algumas horas de repouso, o precipita
do, que pode também conter cobre e 

,
ch�m

bo, é filtrado, lavado ��m água sulfldrlc�, 
dissolvendo-se o precipitado em sol. di
luída de Na OH. O resíduo será constituído 
de chumbo e cobre, que ficam no papel de 
filtro, se existir.O filtrado, conten?� o e�
tanho será diluído, se fôr necessano, aCI
dificado com ácido acético e saturado. no
vamente com hidrogênio sulfurado. Filtre. 
Dissolva o precipitado com HCI 1!� 9 redu
za com zinco e titule com sol. de lodo 0,02 

n, depois de diluir a 100 ml, em presença 
de goma de amido. t necessário evitar a 
presença de oxigênio, devendo trabalhar 
em ,atmosfera carbônica. 

1 ml da sol. 0,02 I = 0,00119 g Sn. 
Obs

.
ervações : 

a) - a redução pode ser efetuada com 
antimônio (pó), ferro, alumínio, níquel; 

b) - a atmosfera carbônica pode ser 
mantida mediante um gerador de gás car
bônico. 

Determinacão colori métrica do estanho. 
Método de 

'
Buchanam e Schryer - A sol. 

de estanho no HCI 1,19 reduzida pelo zinco, 
é submetida a uma corrente de gás car
bônico. Quando todo o zinco estiver dis
solvido, junte '2 ml de reagente preparado 
pela dissolução de 0,2 g de sulfóxido de 
dinitrodifenilamina em 100 ml de 0,1 n de 
Na OH. Aqueça o líquido estanhoso com 
reagente por dois mino mantendo sempre 
a corrente carbônica. Dilua com igual vol. 
H20, junte 3 gotas de sol. de cloreto fér
rico e filtre. A presença de estanho se re
vela pela formação de uma côr violeta, 
cuja intensidade é proporcional à reação. 
Compare com o padrão preparado e com 
quantidades conhecidas de estanho, tra
tado de forma idêntica. A sol. padrão de
verá conter 0,200 g de estanho em 100 ml i 
5 ml dessa sol. são misturados com outros 
5 ml de H20. Cada ml da mistura corres
ponderá a 1 mg de estanho. Leve em con
ta o vol. da sol. a titular (200 ml, que cor
respondem a 50 g do material primitivo) 
para o cálculo final. 

2 - Chumbo nas soldas e estanhaduras -
Retire amostra da estanhadura ou da solda 
raspando o objeto com o auxílio de uma 
faca sem corte ou se fôr preciso, com o 
auxílio da chama de maçarico. Coloque 
0,5 a 1 g do material raspado num peque
no erlenmeyer, recubra com HN03 fume
gante e aqueça em B.M. juntando pouco a 
pouco peqyenas quçmtidades de H20, até 
que tôda a ação tenha cessado. Dur�nte 
a operação, cubra o frasco com um Vidro 
de relógio. 

Passe depois o conteúdo do frasco para 
cápsula de porcelana, evapore por três vê
zes, à sêco, com HN03 1,40, esmagando de 
cada vez a crosta que se forma. Retome o 
resíduo com H20 e gotas de HN03, filtre 
o óxido de estanho insolúvel e lave com 
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H20 quente. Evapore o líquido filtrado pa
ra expelir o HN03, junte H2 S04 e vol. du
plo de álcool. Deixe repousar por 24 hrs. 
ou centrifugue. Filtre o sulfato dee chumbo 
e lave primeiro com H20 acidulada pelo 
H2 S04, depois com álcool até reação 
nutra. Seque o ppd., destaque do filtro, 
queime êste à parte, retomando as cinzas 
pqr HN03 e depois por uma gôta de H2 
S04 e aqueça para expelir o ácido. Junte 
a parte restante do ppd. e calcine ao ver
melho. Esfrie e pese como sulfato de chum
bo. Se a liga examinada contiver muito fer
ro empregue o método de Knopfle, que 
consiste em não evaporar completamente 
depois do ataque pelo HN03, mas unica
mente até quando o resíduo pareça ainda 
úmido, juntando em seguida, ao mesmo 
tempo que se remexa bem, q'uantidade cal
culada de uma sol. de fosfato dissódico e 
depois 50 ml de H20 fervendo para ppt. o 
estanho, separando o fosfato estânico por 

, filtracão e determinando o chumbo sob a 
form� de sulfato, no líquido filtrado, como 
a nteriormente. 

�) - Chumbo nas soldas e estanhaduras 
(pelo bromo) - Tome amostras de ca. de 
0,4 g cuidadosamente pesadas até 4 alga
rismos significativos. Trate cada amostra 
num frasco erlenmeyer de 250 ml por 25 
ml de uma sol. sat. de bromo em ácido 
clorídrico conc. Depois de alguns mino 
aqueça suavemente, tomando, porém cuida
do para não eliminar por ebulição todo o 
bromo até que a liga se tenha decompos
to inteiramente. Não preste atenção à for
macão de um precipitado branco de CI2 
Pb. ' Quando nada mais restar da liga origi
nai, aqueça para eliminar.o excesso de bro
mo, a sol. ficará incolor ou amarelo pálido. 
Retire a fonte de aqueci!1lento e deixe a sol. 
esfriar um pouco. Adicione 15 ml de H2 S04 
e evapore até que desprendam fumaças 
densas de S03 e todo o HCI tenha sido 
eliminado. Esfrie, dilua a ca. de 100 ml e 
deixe em repouso por uma hr. mais ou me
nos. Filtre através de um cadinho de 
Gooch que tenha sido lavado com álcool e 
éter e' pesado após aquecimento a 400°C 
aproximadamente. Lave' o precipitado em
pregando sucção suave, com 6 porções de 
5ml de H2 S04, e em seguida, com 6 por
cões de álcool e afinal com 4 de éter. Seque o cadinho a 105° por ca. de 15 mino e 
depois aqueça dentro de um cadinho gran
de. Resfrie em dessecador e pese. A partir 

dêste pêso de S04 Pb calcule a porcenta
gem de Pb na liga. 

Reativos - 50 g de bromo completar 500 
ml com HCI cone.; 

200 ml de H2 S04 1,84 adicionado de 11 
ml de H20; sol. para o ataque da liga; 

100 ml de H2 S04 1,84 completar 1 I. 
com H20 - sol. para a lavagem do pre
cipitado. 

b) - Chumbo nas conservas - Trate 50 g 
da amostra com H2 S04, tal como feito 
para o estanho. Junte excesso de amô
nio ao digerido e em seguidai 2 a 3 
de acetato de amônio em pó ou cristais. Fi
cam insolubilizados: estanho, ferro e zinco 

'(se presentes), passando o chumbo e o co
bre.1 Filtre, lave. Junte 5 ml da sol. a 5% 
de ciaento de potássio e passe corrente 
sulfídrica. O vol. da sol. não deve exce
der 50 ml. Passe para tubo de Nessler e 
compare a intensidade da côr com padrões 
contendo quantidades variáveis de acetato 
de chumbo, tratado por H20 sulfídrica. A 
sol. padrão básica pode ter 0,2 g de ace
tato de chumbo por 1. 

3 - Cobre nas conservas - Evapore até 
secar 10 a 100 g da conserva. Trate o resí
duo por 10 a 15 ml de H2 S04 1,84 e aque
ça a cápsula em banho de areia até que 
cesse a espuma e o resíduo forme pasta. 
Leve à mufla até que desapareça o carvão, 
sendo necessário, às vêzes, juntar gotas de 
HN03 1,40. Retome as cinzas pelo HN03, 
filtre e junte excesso de amônia, refiltra n
do. Compare a coloração azul com pa
drão preparado pela dissolução de 0,5 g 
de Cu S04 por 1. 

4 - Zinco nas conservas - O filtrado da 
primeira ppço. sulfídrica do estanho, cobre 
e chumbo, na dtço do estanho, é concen
trado a 100 ml, se o vol. fôr maior, e oxi
dado por água de bromo para remover o 
excesso de suHídrico e oxidar o ferro. Ex
pila o bromo em excesso, junte cloreto fér
rico até que a sol. fique amarelo-pálida. 
Se não estiver, junte amônia até qua
se neutralizar e precipite o ferro pela jun
ção de pequena porção de acetato de 
amônio em pó. Filtre e no filtrado determi
ne o zinco pelo 8-hidroxiquinolina. Para 
isso, ajuste o pH a 7,5 com sol. NH4 OH 
em presenca de indicador universal. Junte 
2 ml de s�1. 'a 2% de 8-hidroxiquolina em 
ácido acético 1 n e ferva por 5 mino num 
becher coberto. O ppd. de "oxina" é fil-
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trado depois de certo tempo de repouso e 
lavado com água quente. Lave a seguir o 
ppd. com HCI _ n por duas vêzes, e duas 
vêzes com H20. As lavagens (vol. de 30 
ml) são reunidas num frasco com rôlha. 
Junte ao líquido, no frasco, sol. 0,02 n de 
bromato-brometo, gôta a gôta, até que 
uma gôta 'do líquido dê reação azul com 
papel de amido iodetado. Junte excesso de 
2 ml da sol. de bromato-brom'eto, agitando 
bem o líquido no frasco arrolhado. Depois 
de alguns mino em local escuro, junte ao 
líquido sol. de iodeto de potássio a 10% 
e titule o excesso de bromo com 'tiosulfa
to 0,02 n. Cada ml da sol. de bromo absor
vida equivale a 0,163 mg de zinco. 

5 - Arsênico nas conservas - Destruição 
da matéria orgânica 

a) - método com ácido - 10 g do mate
rial são aquecidas sôbre banho de areia 
com 20 ml de H N03 isento de arsênico, 
até que cessem as fumaças de óxido d'e 
nitrogênio. Junte 1 ml de H2 S04 1,84, gô
ta a gôta, e aqueça até que sàmente res
te massa de carvão. Extraia com HCI quen
te, diluído, isento de arsênico e filtre o 
extrato. A sol. deve estar quase incolor. 
Complete vol. certo. 

b) - método com magnésia ou cal. - Mis
ture muito bem 10 g de material, com igual 
pêso de cal virgem pura ou óxido de mag
nésio puro. Seque se fôr neceessário, com 
aquecimento brando e queime depois na 
mufla até vermelho intenso. Dissolva o re
síduo no HCI diluído e filtre completando 
vol. certo. 

c) - Digira 5-10 (ou mais) g do material 
num frasco Kjeldahl de 80 ml, Pyrex, isen
to de As, com 25-30 ml HN03 e 20 (caute
losamente) de H2 S04, começando a aque
cer devagar, diminuindo o aquecimento se 
houver muita espuma, rodando o balão 
para aceitar queima. Mantenha condições 
de oxidação pela adição, durante a diges
tão de pequenas qua ntidades de HN03 
enquanto a mistura se tornar parda escura. 
Continui a digestão até que a matéria or
gânica seja destruída e que apareçam fu
macas brancas de S03. A sol final deve 
ser ' branca, ou quase. Esfrie, junte 75 ml 
H20 e 25 ml sat. oxalato NH4 para a ope
ração de expelir os óxidos de N. Evapore 
até fumacas de S03 no colo do balão. Es
frie e dil�a com H20 a 500 ou 1000 ml em 
balão volco. 

Determinacão - Método de Gutzeit -
Aparelho de' Gutzeit de tamanho propor
cionai às quantidades entre 0,001 mg a 
0,02 mg de As, ou entre 0,05 mg e 0,3 o,g 
de As. O primeiro, tem frasco de ca. de 60 
ml, o segundo, frasco com ca. de 250 ml. 
No primeiro, a peça de vidro destinada a 
observar o H2 S tem 7 cm x 1,25 cm. A 
esta se ajusta a peça contendo o padrão 
com 10 cm x 4 mm, estreitada a 6 cm de 
gargalo. No aparelho maior, a peça de 
fixar o H2 S tem 9 x 1,5 na parte ligada 
ao frasco e 6 x 1,5 cm depois do estreita
mento. A esta parte liga-se a peça conten
do o padrão com 18 cm x 7,5 mm estrei-

,ta ndo-se a 12 cm do alto. 
P�drão: Papéis de brometo ou cloreto de 

mercúrio em papel N<? O, sueco de 50 x 50 
(ou similar) cortado em quatro quadrados 
iguais. Para o aparelho de Gutzeit grande 
usa-se sol. a 3,25% de cloreto mercúrio; pa
ra o pequeno, 0,35%. Quanto mais fraca 
a sol. mais comprida e intensa deve ser a 
mancha. O papel deve ser de - espessura 
uniforme e bem liso, sem rugosidades, irre
gularidades, etc. O papel molhado é pen
durado para secar ao ar, em local livre 
de gases, principalmente de H2 S. Depois 
de sêco corta-se a 1-2,5 cm das bordas 
externas (que podem reter reativo dema
siado). O papel para concentrações maio
res é cortadá em tiras de 12 cm x 2,5 mm. 
Guarda-se em frasco arrolhado. 

O papel de brometo pode também ser 
preparado usando sol. alcoólica (a 95%) 
com 1,5% de brometo de mercúrio. Escor
re-se e seca-se na estufa por uma hora 
a 105°C, guarda ndo-se em dessecador de 
cloreto de cálcio. Não se deve usar êsse 
papel depois de duas hrs. de preparado. 

Na peça retentora de H2 S põe-se na 
parte inferior, tira de papel sêco ao ace
tato de chumbo de 7 x 5 cm preparado 
com sol. a 1 % de acetato de chumbo e 
com ácido acético bastante para torná-Ia 
clara. Na .parte superior, depois do estra n
gulamento, põe-se uma bola de algodão 
de vidro embebida na sol. de acetato de 
chumbo. Adapta-se na parte superior, que 
conterá o padrão, uma tira dêste, apro� 
priada ao tamanho do aparelho. 

Reagentes : 
a) - sol. de cloreto de esta nho. Dissolva 

40 g de Sn CI 2 2H20 em HCI e �dilua a 
100 ml com HCI; 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 16 SETEMBRO - OUTUBRO Ex-F.elctiano 

b) - Zinco granulado ou em bastões pica
do no tamanho de 1 cm, isento de As e 
ativado por tratamento, com HCI (1 + 3) 
adicionado de 2 ml de sol. Sn CI 2, du
rante 15 mino Retire os pedaços não .ati
vados ou perativados. Lave o Zn com H20, 
para retirar o ácido e depois com H20 
quente. Guarde em recipiente apropriado; 

c) - sol. sat. de oxalato de am.; 
d) - sol. de iodeto de potássio a 15%. 
e) - areia, limpa, clara, lavada em sol. 

a 10% de NaOH quente, HN03 quente e 
H20 quente, sêca; 

f) - sol. padrão de As. Dissolva 1 g As2 
03 em 25 ml de sol. a 20% de Na OH. Sa
ture com C02 e dilua a 1 I. com H20 flui
da, recente. 1 ml dessa sol. contém 1 mg. 
de As2 03. Dilua 40 ml dela a 1 I. Dilua 
50 ml da diluição a 1 I. e empregue para 
preparar as manchas padrões. 1 ml da úl
tima diluição contém 0,002 mg As2 03. Se 
quizer sol. mais diluída, prepare no momen
to. As sol. diluídas devem ser recentes. 

Deferminacão - Determine a acidez da 
amostra, pel� titção. Coloque parte aliquo
ta do líq. contendo As2 03 na quantidade 
de 0,01 a 0,03 mg (0,020 - 0,025 mg é "oti
mum") e não maior de 30 ml vol. no ap. 
de Gutzeit. Verificado que o As está den
tro dos limites especificados, repita com ou
lTa porção aliquota. Se a amostra contiver 
só HCI (caso b) junte HCI até completar 
vol. total de 5 ml; se contiver H2 S04 jun
te sol. Na OH a 25% livre de As (guarda
da em vidro Pyrex, isento de As) de modo 
a neutralizar exatamente o H2 S04 e jun
te 5 ml HCI ou suficiente HCI do H2 S04 
para completar 5 ml da parte aliquota. Es
frie e junte 5 ml do reagente KI e 4 gotas 
da sol. Sn CI 2 (a). Prepare padrões cor
respondendo a concentração de 0,01, 0,02 
e 0,03 mg de As2 03 de padrão (f). Como 
os padrões precisam conter a mesma es
pécie e qtds. de ácido das amostras, junte 
5 ml HCI ou H2 S04 e HCI (total 5 miL 
conforme o tratamento efetuado na amos
tra em exame. Se o H2 S04 foi neutrali
zado, junte equivalente quantidade de Na 
OH livre de As, aos padrões. Misture, dei
xe 30 mino a 25° pelo ·menos ou 5 mino a 
90°. Dilua com H20 a 40 ml. Prepare o ap. 
Gutzeit colocando a tira de papel com 
Hg Br2, no tubo estreito do alto. De acôr
do com a atividade do Zn, junte cada pa
drão e amostra, 10-15 g de Zn ativado, 

em bastões ou 2-5 de Zn granulado e a 
cada aparelho e nas amostras. Mergulhe 
o aparelho até 2,5 cm do tubo estreito em 
B. de H20, mantido a 20-25° e deixe que 
o ataque se processe em 1,5 hrs. Retire as 
tiras e verifique o comprimento das tiras em 
ambas as pontas em mm. Compare, e tra
ce gráfico com os padrões no qual o com
primento representa as ordenadas e os mg 
As2 03 as abcissas. Experimente o ponto 
de intercalacão da tira com a amostra 
gráfica dos padrões e leia nas abcissas· a 
qt( 1 .  presente. Retenha só a 31.;t decimal e 
refira as partes por milhão. Se fôr neces
sário, tome menor ou maior qtd. de parte 
c: �iquo:a se cs resultados cairem fora do 
gráfico. Efetue provas em branco frequen
temente. Estas não devem dar mais de 
0,001 Mg As2 03. 

LATAS PARA CONSERVAS 

A) - Latas 

- Determinação da espessura da cama-
da de estanho 

2 - Reconhecimento de falhas 
3 - Chumbo nas soldas 
4 - Zinco em latas para conserva 

1 - Determinação da espessura da ca
mada de estanho - Método K. Houbergeri : 
Corte pedaços de 10 x 5 cm, de 3 ou de 4 
fôlhas de uma partida. Recorte pedaços e 
passe para erlenmeyer de 250 ml, tapado 
com válvula contendo sol. de bicarbonato 
de sódio. Junte 50 ml de H20 75 ml de HCI 
conc. e aqueça até dissolver por completo. 
Ferva a sol. por alguns mino e resfrie rà
pidamente em água corrente. Junte mais 20 
ml de HCI 1:3 e 1 ml de goma de amido, 
titulando pela sol. de iôdo 0,1 n. 

V x f x 0,00593 dá o teor em Sn na to
mada da amostra de cuja superfície total 
se tem a base para avaliar a espessura, 
não esquecendo que o estanho recobre am
bos os lados. Na fórmula acima. V repre
senta o número de ml da sol. de iôdo e 
f o seu fator. Os resultados, embora um 
pouco altos, são considerados aceitáveis 
para a prática comum. 

A Associacão dos Fabricantes de Con
serva, do E E'. UU., adota os seguintes . pa
drões para a fôlha de Flandres, calculados 
em quilogramas: 
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Gráu 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Pêso de Estanho 
por caixa - Base 
0,385 a 0,43 kg 
0,475 a 0,520 kg 
0,566 a 0,611 kg 
0,656 a 0,702 kg 
Ol81 a 0,826 kg 
0,906 a 0,996 kg 
1,245 a 1,472 kg 

Em geral, as fôlhas de camada maior 
de estanho são reservadas para frutas e 
líquidos de natureza ácida. 

A caixa base contém 112 fôlhas de- 35,36 
em por 50,80 cm ou 0,1806448 m /I por fô
lha (uma face) ou 20,2322 m2 por caixa e 
por uma face ou 40,4644 m2 de superfície 
total estanhada. Há sempre poros na fô
lha de estanho e falhas que podem dar 
lugar a estragos. 

2 - Reconhecimento de falhas - E: uma 
prova que pode indicar falhas ou regiões 
da liga ferro-estanho, estas mais difíceis. 
Empregue para a prova uma sol. de gela
tina a 10% (livre de ferro) e 3% de ferro
cianeto de potássio. Enquanto ainda esti
ver líquida a sol. derramea-a sôbre a amos
tra de fôlha a ser examinada, depois de 
lavá-Ia com um dissolvente de gordura. 
Nesse tempo, a gelatina endurece e desen
volve manchas azuis em todos os pontos 
onde houver ferro exposto (sem estanha
gem). Tais manchas indicam sempre ferro 
exposto. Fôlha que apresente muitas de 
tais manchas está sujeita a provocar de
feitos de coloracão no alimento enlatado. 
Não existe segu'rança de que u,!}1a cama
da espêssa de estanho preserve melhor do 
que uma camada fina. 

3 - Chumbo nas soldas - Capítulo sô
bre "Metais". 

4 - Zinco em latas para conserva - De
vido à sua eficácia o cloreto de Zinco é 
muito empregado no derretimento das sol
das. Se não houver cuidado, podem passar 
traços de zinco para a lata e para o ali
mento. 

Pesquisa - As costuras das latas são 
completamente lavadas com H20 quente, 
concentrando-se as águas de lavagem até 
pequeno vol. Junte a 1 ml de sol. de re
sorcina em álcool a 90° e 10% de concen
tração, 1 ml de NH4 OH diluída. Junte a 
seguir 1 ml da sol. suspeita de conter zin
co. Na presença de traços de metal, a co
loração púrpura · produzida pela ação da 

amônia sôbre o resorcinol muda primeiro 
para amarelo ouro, depois para verde, e, 
afinal, para azul intenso. A ação pode ser 
retardada por várias hora� se a quantida
de de zinco é muito pequEma. E: bom, por 
isso fazer uma prova em branco para co
tejo. A prova é sensível até 2 milionésimos 
de zinco em 1 ml de líquido. 

B) - Juntas das Latas 

1 - Estudo das juntas de borracha 
2 - Análise das juntas de borracha - En

xofre 
3 - Litopona 
4 - Ferro 

1 - Preparação de borracha para fecha" 
mento de juntas - Tais produtos consistem 
ou em uma emulsão de latex preparado es
pecialmente em NH4 OH diluído ou em uma 
sol. de borracha em um solvente, que é 
em geral éter de petróleo ou benzina. A 
primeira deve ser examinada para verifi
car se contêm quantidade suficiente de ma
téria sólida, evaporando uma quantidade 
determinada do produto, secando em B.M. 
e na estufa a 100 - 105° até pêso cons-
tante. 

Determine o teôr da amônia pela titção 
com ácido 0,1 n sôbre 10 g da amostra e 
multiplicando o número de ml gastos por 
0,0017 e pelo fator do ácido. As emul
sões têm em geral 18,5% de matéria sólida 
0,9 de amônia e 80,6 de água. 

A sol. de borracha é feita em solvente, 
cujo ponto de ebulição não deve exceder 
de 90°, pois há perigo, se assim não fôr, 
de ficar solvente residual que impregne o 
alimento, dando-lhe gôsto. Determine o p. 
e destilando certa quantidade do produto 
num balão de destilacão fracionada. Não 
deve haver super aq�ecimento, nem calor 
direto, sendo melhor aquecer em banho de 
óleo ou salmoura. Se quizer determinar o 
teor em �borracha, pratiq'ue como para o 
caso de emulsões. 

2 - Análise das juntas de borracha 
Determinação de enxofre - Corte 5 g da 
amostra em pedaços pequeninos e subme
ta aos vapores de acetona num aparelho 
extra to r apropriado (p. ex. o de Cottle). 
A extração contínua é prolongada por ' 12 
hrs. Ponha depois o frasco contendo o ex
trato acetônico a evaporar, para eliminar a 
acetona por destilação ou simples elimina-
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ção por fervura. O extrato livre de aceto
na é tratado com 100 ml de H20 e 3 ml de 
bromo. Deixe 15 mino e elimine o excesso 
de bromo por fervura. Quando a sol. se 
tornar descorada, filtre para becher peque
no, lavando o resíduo com três porções 
sucessivas de 20 ml cada, de H20 quente. 
Ponha a ferver o conteúdo do becher .e pre
cipite a ferver com 2 ml de clor�to de bá
rio também a ferver. Termine filtrando o 
precipitado, lavando bem, secando e ,  cal
cinando em cadinho tarado. O pêso do 
sulfato de bário multiplicado por 0,1373 e 
por 20 dá o enxofre em 100 9 de borracha. 

3 - Litopona - A presença de litopona 
pode ser verificada queimando e transfor
mando em cinzas certa quantidade de bor
racha e verificando o bário nas cinzas. 
çeri'as juntas vermelhas' devem sua côr à 
�resença de sulfato de antimônio, compos
to indesejável nas borrachas para jun
tas de latas de conservas, pois pode levar 
â alteracão de colorocão. A borracha deve 
estar liv�e, por êsse �otivo, quer de enxo
fre sulfídrico, quer de antimônio, quer de 

. zinco, proveniente da presença de litopona. 
4 - Ferro - Dissolva 5 9 da amostra pe

lo HN03 1,40, evapore até secura. Trate 
o resíduo por HCI e evapore até secura. 
Repita o tratamento. Filtre para retirar a 
sílica e determine o ferro colorimetr ica
mente pelo t io  ',onato em sol. diluída, com
parando com padrão que contenha peque
na porção de ferro. 

VITAMINAS 

A) - Vitamina A 

- Vitamina A em óleos 
2 - Prova colori métrica de validez 
3 - Vitamina A em alim�ntos misturados 
4 - Carotenos 

1 - Vitamina A em óleos - I - Apare
Ihagem : 

a) - Espectrofotômetro e células para 
medir a absorvência no ultra violeta, isto 
é, em comprimento de onda a partir 220 
milimicros. Células de quartzo comparáveis, 
com 1 cm de espessura de absorção inter
na. Se não tiver células comparáveis faça 
correções. De leitura direta se possível. 

b) - Filtros de leitura direta foto métrica 
ou espectrofotométrica. 

c) - Tubos de ensaio para fotômetro, tes
tados no fotômetro usado. 

II - Reagentes : Todos os solventes devem 
ser livres de absorção interferentes: 

a) - álcool absoluto ou isopropanol. De
vem preencher as seguintes condições: 
quando medidos em célula de guartzo de 
1 cm contra H20 não devem mostrar absor
vência maior do que 0,01 entre 350-320 
milímicros e não maior do que 0,05 a 300 
milímicros; 

b) - sol. tr i clo reto de antimônio. Dissol
va ca. de 114 9 de Sb CI3 em 300 ml de 
clorofórmio (c), iunte ca. de 5 9 Ca CI 2, 
misture e fi ltre ainda quente. Dilua o filtra
do a 500 ml com o CH CI 3; 

c) - clorofórmio redistilado, desprezando 
os primeiros e últimos 10%; 

d) - éter livre de peróxido (sejá éter 
F. redistilado, desprezando as primeiras e 
as últimas porções, seja éter F. EE. U U. 
grau anestésico); 

e) soJ. de KOH a 50%. Dissolva KOH em 
igual pêso de H20; 

f) - sulfato de sódio, anidro, granulado. 
Não deve absorver vitamina A nas condi
ções de uso.' Sua sol. a 10% não deve ser 
ácida ao vermelho de metila; 

g) - Padrão de vitamina da F. EE. U U. 
Este pode ser obtido da U.S.P. Reference 
Standards 46. Park Av. New York, 1 6  N. Y. 
t uma sol. de acetato de vitamina cristali
zado em óleo de caroço de algodão, en
capsulada em gelatina. Cada 9 da sol. con
tém 3,4 mg de acetato de vitamina A, equi
valendo 3,00 mg vitamina A ou 10.000 uni
dades� Cada cápsula contém 250 mg da 
sol. equivalente a 0,75 mg ou 2.500 unida
des dé vitamina A. 

III - Saponificação e extraçt:. ) - Pese 
0,25-1,0 9 em frasco de saponificação. Em
pregue aparelhagem ini'eiramente de vi
dro, não devendo" ser usadas rolhas de cor
tiça nem de borracha. Ferva sob refluxo 
durante 20 mino com 30 ml álcool e 3 ml 
da sol. KOH. Esfrie. Junte 30 ml H20 e 

, extraia com três porções de 30 ml de éter 
no funil separada. Misture os extratos eté
reos no separador e vase 100 ml de H20 
sôbre a camada etérea, sem agitar. Deixe 
separar as camadas por ca. de 2 mino e 
rejeite a camada aquosa (não retire qual
quer nova porção aquosa antes de decor
ridos 2 mino para separar). Agite vigorosa-
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mente com 3-5 ml de H20. Rejeite a por
ção aquosa, depois de separada. Se houver 
formação de alguma forma de emulsão re
sistente, dilua com 100 ml H20 para elimi
nar ou diminuir a emulsão antes de' rejei
tar a porção aquosa. Lave com 2 porções 
mais de 3-5 ml H20, agitando fortemente 
e derrame 100 ml de H20 através do éter, 
sem agitar. Derrame mais 100 ml H20 atra
vés do éter como lavagem final. Verifique 
se esta última lavagem ainda mostra al
calinidade. Se mostrar, lave de novo. Eva
pore a camada etérea em B.M. até ca. de 
50 ml. Junte 5,10 g Na2 S04 anidro, agite 
e deixe repousar. Decante para balão vol. 
ca. 50 ml. Lave o Na2 S04 várias vêzes 
com éter e reuna o éter da lavagem à sol. 
etérea, completando até a marca com a 
última lavagem. Experimente se a extração 
da vitamina A do Na2 S04 foi completa, 
pela adição de gotas da sol. Sb CI 3 ao 
resíduo. 

IV - Determinação - Evapore 10 ml de 
parte aliquota da sol. etérea do extrato 
insaponificável obtido em 1 1 1  até ca. de 
2 ml. Sopre o resto do éter com corrente 
de nitrogênio, na tempo ambiente. Retome 
o resíduo em suficiente quantidade de ál
cool ou isopropanol para dar conc. que 
ceda leitura de absorção de 0,4 a 0,8 a 325 
milimicros. Determine a absorcão dessa sol. 
a 310, 325 e 334 milimicros. 'Calcule a vi
tamina A na amostra para 3 figuras signi
ficativas, do seguinte modo : Mmg vitami
na A - unidade amostra (g, cápsula, ou 
outra unidade amostra) = A (corrigida) x 
5.7/ LW, na qual A (corrigida) = 7A 325 -
2.625 A 310 - 4.375 A 334; A 325, A 310, A 
334 representam a absorvência a 325, 310 e 
334 milímicros; L =  comprimento da célula 
absorção; W = fração decimal da unidade 
de amostra em 1 ml da sol. cuja absorvên
cia é detd. Mmg vitamina A x 3,33 = uni
dades U.S.P. (isto corresponde ao fator dE.! 
conversão da absorcão: a x 1900 = uni
dades USP. Esta det�rminação para ser vá
lida é necessário que as amostra passem na 
prova de validez. 

2 - IProva colorimétrica de validez 
a) - Preparo da curva de calibração. 

. Pese cuidadosamente das cápsulas, 0,5-1,0 
g padrão de Vitamina A referente USP e 
saponifique como (23A.1 - 1 1 ). Evapore 
quantidade conveniente da sol. etérea do 
extrato do insaponificável até ca. de 5 ml. 
Sopre o resto do éter pela corrente de ni-

trogênio na tempo ambiente. Retome o re
síduo em suficiente' quantidade de CHCI 3 
que dê conc., cuja absorvência seja de ca. 
de 0,8 no fotômetro fotoelétrico. Com essa 
sol. prepare uma série de diluições no CH 
CI 3, que forneça absorvências com valores 
de 80, 60, 40 c 20% da absorvência origi
naI. Det. a absorvência da côr azul que se 
forma quando uma parte aliquota de 1 ml 
de cada uma das 5 sol. mais 1 ml de CH CI 
3 é tratada com vol. de sol. de Sb CI3 que 
seja conven iente para a operação e referi
da como "vol. fixado". (Este vol. variará 
com o fotômetro usado: pode ser de 10 ou 
5 ou possivelmente de 2 ml. Em certa me
dida, o vol. é matéria de escolha, contan
to que permita boa padronização). Utiliza
do papel retangular de coordenadas, mar
que 5 absorvências obtidas contra as quan
tidades conhecidas de vitamina A e dedu
za curva contínua desde a origem, passan
do por êsses pontos. Não tente traçar a 
curva reta, a não ser que seja realmente 
reta, como ponto de origem no zero. Para 
os aparelhos que fornecem curva não re
ta, verifique a curva com frequência, faça 
uma leitura da sol. padrão de referência 
com cada classe de leitura de amosra, pa
ra estabelecer a curva. Em último caso, re
faca a curva de calibracão se houver varia
çã� no reagente ou nos' pontos varáveis do 
processo. 

b) - Determinação - Evapore quantida
de al iquota conveniente das sol. etéreas 
de ambos os insaponificáveis (amostras e 
padrão de referência) em corrente de gás 
inerte. Dilua o resíduo a vol. definido com 
CHCI 3 de modo a obter concentrações que 
tenham depois de adicionado o vol. fixa
do de Sb CI 3 absorvência de ca. de 0,2. 
Tome tôdas as leituras foto métricas no , pon
to da absorção máxima da reação dentro 
de poucos segundos depois de haver adi
cionado de sol. de Sb C13. Cinco tubos usa
dos em fazer as necessárias leituras foto
métricas1 conterão as seguintes sol.: (1) 10 
ml do CHCI3; (2) 2 ml CHCI 3 mais o vol. 
fixado da sol. de Sb C13; (3) 1 ml da sol. 
de CHCI 3 do padrão mais 1 ml CHCI 3 
mais o vol. fixado da sol. de Sb C13; (4) 
1 ml da CHCI 3 da amostra mais 1 ml de 
CHCI 3 mais o vol. fixado da sol. de Sb 
CI 3; e (5) 1 ml da sol. 'de CHCI 3 da amos
tra mais 1 ml d sol. CHCI 3 do padrão mais 
o vol. fixado da sol. de SbCI 3. Um tubo 
(1), um tubo (2) e um tubo (3) são necessá-

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Pág. 20 SETEMBRO - OUTUBRO Ex-Felctiano 

rios no ensaio de qualquer grupo de amos
tras o tubo (3) dá o contrôle da curva de 
calibração ou calibração direta no caso de 
que exista uma relação entre a linha reta 
da concentração e da absorvência. Tôdas 
as leituras de absorvência devem cair en
tre 0,2 e 0,5. 

Cálculo: Seja Cs = mmg de vitamina A 
em cada ml da sol. final de CHCI 3, cal
culado a partir do pêso do padrão saponi
nificado; Cu = mmg vitamina A em cada 
ml da sol. final da amostra, calculada de 
absorvência corrigida com a prova em 
branco e a curva de calibração, ou calcula
da diretamente se a curva é reta e existe 
relação entre a cone. e a observância. Cu 
+ s = mmg de vitamina A na sol. de re
ferência padrão mais a amostra calcula
da da curva ou curva linear cone. - absor
'1ência; P =  unidades da amostra (é o pêso 
ém g) representadas em cada ml da dilui
ção final de CHCI 3 para ensaio. Vitami
ria1 A/g amostra como determinado na pro
vá ' anterior (23AI - IV). 

Então 
Cu x Cs 

(Cu + s - Cu) P x mmg vitamina A - g 
amostra 
não deve ser menor do que 1 nem maior 
do que 1,3 para que a determo 23A.1 - IV 
seja válida. 

3 - Vitamina A em a limentos misturados 
(rações) Util ize o método ainda em en
saio do Methods of Analys i s  da AO.AC. 
8� edição pág. 814. 

4 - Carotenos - Util ize o acetato com 
atográfico da obra citada em 23A3, mes
ma edição Ç>ág. 816. 

B) - VITAMINA B1 

Fiamina - Método fluorométrico, dos /I Me
thods of Analysis", da AO.A.C., 8� ed. pág. 
819, ou o método rápido para farinhas da 
pág. 821. 

C) - VITAMINA B2 

(Riboflavina) - Método fluorométrico do 
"Methods of Analysis", da AO.AC. 8� ed. 
pág. 825. 

D) - VITAMINA C 

Em leite - Método de Willberg - Rea
gentes: sol. sat. de ácido oxálico e de clo
reto de sódio; sol. O,à1 de iôdo; sol. 0,001 
de ácido ascórbico (22 mg em 250 ml de 
H20 contendo 10 ml de sol. sat. ácido oxá
lico); sol. 0,001 n de 2:6 de clorofenol -
indofenol (140 mg). Triture no gral com H20 
até dissolver, completando 500 ml. A sol. . 
de ácido ascórbico pode ser utilizada sem 
tampão ou depois de adicionar 75% de 
sol. de acetato de sódio e é controlada pe
la sol. de 0,01 de iôdo. Também se pode 
controlar pela sol. 0,001 de sulfato ferro
so amoniacal. 
, Determinação (tentativa) - Coagule 50 ml 
do leite com 4 ml de sol. sat. de ácido as
córbico e 10 ml de sol. sat. de cloreto de 
sódio. Filtre. O sôro filtrado (25 ml) é ti
tulado pelo iôdo 0,01 n em presença de 
emulsão recente de amido. O número de 
ml de sol. de iôdo utilizado, multiplicado 
por 2,4 dá o ácido ascórbico em 50 ml de 
leite, com a correção correspondente ao 
coalho. Cada ml da sol. de iôdo corres
ponde a 0,88 de ácido ascórbico. 

Oficial : O sôro filtrado (25 ml) é titula
do com sol. 0,001 n de 2:6 diclorofenol in
dofenol até a coloração vermelha, prêto 
final, ou depois  da adição de 7,5 ml a sol. 
sat. de acetato de sódio, até ao azul como 
ponto final. O número de ml da sol. do 
corante multiplicado por 2,4 dá o n9 de 
ml correspondente ao ácido ascórbico em 
50 ml. Cada ml do corante corresponde a 
0,088 de ácido ascórbico. 
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Programo da Xl.a Semana do Lacticinista 
De 4 a 9 de julho de 1960 

Segunda-feira - Di.a 4 
8,00 - Missa na Capela de Santa Tere

sinha. 
9,00 - Inauguração da placa comemorati

va da organização do Instituto de 
Lacticínios "Cândido Tostes". Dis
curso do Dr. Jonas Bomtempo. 
Agradecimento do Dr. José Francis
co Bias Fortes. 

1 0,00 - Inauguração dos retratos do Exmo. 
Sr. Governador Bias Fortes, do 
Exmo. Sr. Secretário da Agricultu
ra, Dr. Alvaro Marcílio e do Dire
tor do ILCT, Prof. Carlos Alberto 
Lott. Discurso do Prof. Hobbes Al
buquerque. Agradecimento do Go
vernador Bias Fortes. 

10,30 - Instalacão da XI� Semana do Lac
ticinista'. Discursos do Prof. Carlos 
Alberto Lott, do Governador Bias 
Fortes e do Sr. Otto Frensel. 

1 3,30 - Palestra do Dr. Walter Fonseca (S. 
Paulo) - O búfalo como produtor 
de trabalho, carne e leite. 

1 4,30 - Palestra do Dr. José de Assis Ri
beiro (Minas) - Abastecimento de 

leite a Brasília e Aspectos da In
dústria de Leite de Goiás. 

15,30 - Palestra do Sr. Otto Frensel (Gua
nabara) - Seleções Lacticinistas 
Mundiais - 7� série. 

Têrça-feira - Dia 5 
8,30 - Palestra do Dr. José de Assis Ri

beiro (Minas) - Aditivos em Lacti
cínios (Comentários à margem do 
Regulamento Federal). 

9,30 - Palestra do Dr. Luiz Pinto Valente 
(Minas) - Doce de leite e sua clas

sificação regulamentar. 
1 0,30 - Palestra do Dr. J. M. da Rosa e 

Silva Neto (Pernambuco) - Contri
buição para um plano de desen
volvimento da produção de leite e 
lacticínios em Pernambuco. 

13,30 - Palestra do Dr. "Leovegildo Pache
co Jordão (S. Paulo) - Relações en
tre Genética e Resistência às Do
encas dos Bovinos. 

14,30 - Palestra da Senhorita Pautilha Gui
marães (Guanabara) - Programas 
para Cursos Práticos de Lacticínios. 
rita Pautilha Guimarães. 

15,30 - Palestra do Sr. Otto Frensel (Gua
nabara) - Dias Felctianos. 

Quarta-feira - Dia 6 
8,30 - Excursão à Fazenda da Floresta. 

13,30 - Palestra do Dr. Arlindo Garcia 
Moreno - Observacões sôbre o 
método Kofranyi de' determinação 
do teor protéico total do leite. (S. 
Paulo). 

14,30 - Palestra do Dr. Walter Robson (S. 
Paulo) - Desodorização de creme. 

15,30 - Palestra do Dr. Geraldo Gomes 
Pimenta (Minas) - Cooperativismo. 

19,30 - Projeção de filme sôbre evapora
dores de placas (A P. V.). 

Quinta-feira - Dia 7 
8,30 - Palestra do Técnico Jardas da Cos

ta Silva (Minas) - Extrato sêco do 
leite - Incidência no Sul de Minas. 

9,30 - Palestra, do Dr. Jorge da Luz Cas
sai - (Rio Grande do Sul) - Pro
dução de leite no município de 
Pelotas. 

10,30 - Palestra da Senhorita Pautilha Gui
marães (Guanabara) - Preparo de 
fermento para queijo. 

11,30 - Recepção à Caravana da DIPOA 
13,30 - Palestra do Dr. Carneiro Filho (Mi-

nas) Aspectos do abastecimento 
de leite de consumo. 

14)0 - Palestra do Dr. Homero Duarte 
Corrêa Barbosa (Minas) - "Trata
mento da água para fábricas de 
lacticínios. 

Sexta-feira - Dia 8 
8,30 - Palestra do Dr. Rogério Maranhão 

(Guanabara) - Abastecimento de 
de Leite ao Rio de Janeiro. 

9,30 - Palestra do Sr. Josef Marty - Fá
brica de leite em pó no Rio Gran
de do Sul (Rio Grande do Sul). 

10,30 -:'J Palestra do Sr. Gerard Liber (Rio 
Grande do Sul) - Produção de lei

te no Rio Grande do Sul. 
1 3,00 - Excursão a Santos Dumont: Visi

ta a fábricas de queijos e entrepos
tos e Cooperativa dos Produtores 
de Leite. 

1 9,30 - Projeção de slides sôbre extensio
nismo, com explicações da senho
rita Pautilha Guimarães. 

Sqbado - Dia 9 - Encerramento. 
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X I .a J'em a n a  d() La.::tin i ,ta .. Discursos 
pronunciados na sua instalação. 

I - PROF. HOBBES ALBUQUERQUE, POR OCASIÃO DA I NAUGURAÇÃO DOS RE
TRATOS DO GOVERNADOR B IAS FORTES, DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E 

DO D IRETOR DO I lCT, NO SALÃO N OBRE DO I NSTITUTO. 

Aos 3 de setembro de 1 956, Vossa Exce
lência, Sr. Governador, sancionava a Lei 
N9 1 .476, dando organização a esta casa 
de ensino e de estudos, que passou a os
tentar a denominacão de Instituto de Lac
ticínios "Cândido Tostes". 

Somente aquêles que sabem da importân
cia do Estado de Minas Gerais na econo
mia nacional, no que diz respeito à produ
ção e industrialização do leite, podem ava
lia;r o que significa par a  Minas Gerais e 
pa-ra o Brasil; a reestruturação da antiga 
Fábdca�Escola de Lacticínios "Cândido Tos
tes" ,� efetivada no Govêrno de Vossa Exce
lência. 

.Se outras realizações não pudessem ser 
apontadas, no setor lacticinista, durante a 

; gestão de V. Excia. frente ao govêrno do 
�Estado de Minas, bastaria fôssem lembra
Idos a reestruturação do Instituto de Lacti-
cínios, "Cândido Tostes" e o apoio que vem 
dando a êste mesmo Instituto para mere
cer a gratidão dos industriais de lacticínios, 
não só do Estado de Minas Gerais, que se 
beneficiam desta instituicão, mas de todo 
o Brasil. ' 

E se nós tivéssemos a ventura de ver ini
ciada, ainda em seu Govêrno, a constru
ção do pavilhão para o internato, onde pu
déssemos alojar, modesta mas confortàvel
mente, de 60 a 80 estudantes, então, Sr. Go
vernador, nem haveria necessidade da pla
ca recém inaugurada para tornar impere
cível a lembrança de V. Excia. junto a êste 
I nstituto. 

A inauguração do retrato de V. Excia. no 
Salão Nobre do Instituto de Lacticínios 
"Cândido Tostes", não é só ato de justi
ça ou de gratidão. t muito mais, Sr. Gover
nador, é ato d� amizade. 

Felizes os administradores que têm bons 
auxiliares. Feliz o Governador que tem ex
celentes Secretários. 

Dr. Alvaro Marcílio, o Instituto de Lac
ticínios "Cândido Tostes" tem tido na sua 
pessoa um amigo excepcional. Não foi por 

acaso que seu nome acompanha o do Go
vernador Bias Fortes na Lei N9 1 .476, que 
organizou êste estabelecimento de ensino 
técn ico-i ndustria I. 

Centenas de Técnicos em Lacticínios em
prestam sua colaboração à indústria na
cional, saídos dos bancos ' escolares desta 
instituição acolhedora e laboriosa ! Para que 
V. Excia., Sr. Secretário, tenha uma idéia 
de como é bem empregado o apoio que 
nos dá, basta que lembre, de passagem, 
nossas atividades no próximo semestre: Cur
so Técnico de Lacticínios, Curso de Especia
lização' de Lacticínios, para bolsistas da Or
ganização das Nações Unidas (ONU), Cur
so Avulso de Aperfeiçoamento e Especiali
zação, para funcionários do Ministério da 
Agricultura, Estágios de 3 meses, para ope
rários da indústria de lacticínios. 

Realizar estas coisas tôdas só é possível, 
Sr. Secretário, quando contamos com o 
apoio, com o interêsse, com o entusiasmo, 
com a boa vontade da Secretaria da Agri
cultura, a que estamos diretamente subor
dinados. E tudo isto V. Excia. nos tem pro
porcionado. 

Que seu retrato figure na galeria dos Se
cretários de Agricultura do Estado de Mi
nas Gerais, amigos do Instituto de Lacti
cínios "Cândido Tostes", ao lado dos re
tratos de Israel Pinheiro e Lucas Lopes, é 
o mínimo que devemos pro'mover para mos
trar o quanto devemos a V. Excia. além do 
reconhecimento público de suas qualida
des como bom administrador. 

Professor Carlos Alberto Lott, digno Dire
tor do Instituto de Lacticínios "Cândido Tos
tes". Hoje estamos também, inaugurando 
seu retrato no Salão Nobre do Instituto, 
ao lado de outros diretores, entre êles Se
bastião de Andrade, de saudosa memória. 
A justiça desta solenidade é reflexo de s.ua 
atuacão à frente desta casa de ensino. Do 
seu interêsse, do seu entusiasmo, da sua 
vontade de fazer que o Instituto caminhe 
no sentido do progresso, ocupando o lugar 
que deve, entre as organizações técnicas 
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do país. Sua vontade de acertar é enorme. 
, Seu desejo de fazer sempre o melhor, é 
patente. Com a colaboração eficiente dos 
que trabalham aqui, para grandeza do Es
tado de Minas e do Brasil, sua administra
ção será marcada por realizações envaide
cedoras. 

Se, ao terminar o seu mandato, puder
mos , dizer, foi um administrador bom, jus
to e honesto, elevou o nbme do Instituto e 
deixou amigos, então, Sr. Diretor, acertada 
foi a escôlha de seu nome para nos diri
gir. 

MelJs Senhores. Tenho as mais gratas es
peranças de poder dizer, no futuro, que, 
sendo Governador do Estado de Minas Ge
rais o Exmo. Sr. Dr. José Francisco Bias For
tes, Secretário da Agricultura o Exmo. Sr. 
Dr. Alvaro Marcílio e Diretor do Instituto 
de Lacticínios "Cândido Tostes" o Exmo. Sr. 
Professor Carlos Alberto Lott, êste estabe
lecimento alcançou tão elev.ados níveis de 
progresso, que muito recomendam aquêles 
administradores à gratidão da posteridade. 

11 - PROF. CARLOS ALBERTO LOTT, D IRETOR DO ILCT, NA ABERTURA DA 
XI� SEMANA DO LACTIC IN ISTA. 

Pela décima primeira vez o Instituto de 
Lacticínios "Cândido Tostes" tem a satisfa
ção de iniciar a Semana do Lacticinista. 
Não há de faltar razão que justifique o 
regozijo de nossa Diretoria, e dêste Esta
belecimento de ensino técnico, por tão ex
pressiva efeméride. Revisando os dois lus
tros passados, em que, ininterruptamente, 
vimos realizando êste simpósio de cultura e 
trabalho em prol da indústria lacticinista 
brasileira, encontraremos, sem demandar 
esfôrço na procura, um saldo apreciável 
de benefícios. Hão de nos ter faltado, al
guma vez, os elementos necessários à con
secução de alguns problemas propostos; 
possivelmente não tenhamos tido, uma vez 
que outra, a argumentação convincente pa
ra satisfazer, "in totum", a solicitação de 
interessados. Há de configurar-se, no entre
tanto, que a boa vontade não nos faltou 
nunca, e reais e palpáveis proveitos se evi
denciaram aqui, no decurso dessas Sema
nas findas. Se monótonas foram algumas 
reuniões passadas, é inconteste que muita 
luz, muitas idéias excelentes, muitas ilações 
magníficas ressaltaram. Muitos esclareci
mentos surgiram, mercê das inumeráveis dis
cussões, em plano de eqüidade, instrução 
e respeito, aqui nascidas e orientadas. Não 
há de se negar que muitas aulas, muitas 
palestras, algumas inovÇlções . e vários �ra
balhos originais e de pesquisa,. organiza
das pelos dedicados professôr.es do Insti
tuto e pela excelente equipe de colabora
dores externos, como soem ser os Srs. Fun
cionários da D.I.P.O.A., Catedráticos de Me
dicina Veterinária, Agrônomos, e Indus
triais, que nos honraram, sempre, com a 

precioso estada entre nós, vieram definir 
o almejado objetivo da SEMANA DO LAC
TICINISTA. Patrioticamente, não podemos 
ignorar que a novel indústria do leite flo
resce, promissora e lisongeira, nos dias 
atuais mais que nos anteriores, no territó
rio brasileiro. E é na tentativa de descorti
nar o amanhã dessa indústria, que será, 
ainda, a mais importante do país, sobretu
do do Estado de Minas Gerais, que vimos 
nos dedicando, com empenho, na rida diu
turna desta indústria bromatológica. 

Consideramos o fato puro e simples do 
agrupamento de técnicos e industriais, de 
professôres e alunos, de funcionários do 
Govêrno e pesquisadores, de comerciantes 
e estudiosos interessados, nestes dias de in
tercâmbio, como evidência de utilidade da 
SEMANA DO LACTICINISTA. Em verdade, 
não esquecemos que muitos problemas aqui 
tiveram sua resolução, e muitas hipóteses 
foram suscitadas e tudo, exclusivamente, 
cercado do mais nobre interêsse de ser 
útil às indústrias lácteas. Ressalvando a ex
plicação da ausência de muitos militantes 
na indústria, que se impossibilitam de vir 
por circunstâncias imperiosas, gostaríamos 
de lembrar que ao Instituto de Lacticínios 
"Cândido Tostes" aparta a essência mes
ma dos mais interessados, dos bons brasi
leiros, dos que acreditam na indústria e 
procuram aprimorá-Ia, seguindo "pari pas
su" o evolver da tecnologia, das inovações, 
das novidades científicas, das modificações 
de conceitos básicos e das exigências im
postas pela Legislação. Os que aqui acor
rem, demandando quaisquer objetivos ads-
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"data venia", não cons(guiu, de maneira 
decisiva, até agora, fazer-se imprescindível 
entre grande parte dos industr iais brasile i
ros, porque êstes i gnoram da f inalidade 
mesma desta profissão. Confiamos que não 
há de tardar, no entanto, a oportunidade 
em que a presença do técnico em lacticí
nios nas indústrias se fará obrigatória, por 
i mposição de lei ,  e estritamente imp�rati
va, por solicitação da própria tecnolog ia. 

Em números redondos, cêrca de 250 pro
f issionais técnicos se formaram neste Ins
t ituto ' um milhar de práticos, desde 1 943, 
também aqui se iniciaram em estág ios, por 
necessidade dos próprios industriais ou por 
indicacão da D.I.P.O.A. Aproximadamente 
95% do total se encontra devidamente in
tegrado nos lacticínios, o que é l iso�geiro 
na- estatística dos pós-graduados. Em Impor
tantes indústrias de lacticínios, como, para 
cita r, apenas algumas � ineir�s, a 

,
" �arbo:a 

Marques", as "Indústrias Allmentlclas Sao 
Miguel" e a CO.M.A., o técni�o f?rma

.
do 

pôr êste estabelecimento. t:� tido Influen-
, Cio decisiva no extraordmarlo sucesso das 
1mesmas. Com um justo orgulho, pois, nos 
'iconvencemos de que o técnico em la�t �cí-
nios tem se alteado como fator decIsIvo 
no prog resso dos lac! i �í� ios

" 
br�sil.eiros, e 

que o Instituto de Lactlcl.nl?S �andldo Tos
tes", através dêstes profissionais, tem pen�
trado com lisongeiros resultados, nos mais 
longí�quos rincões de nossa Pátria. Em ór
gãos do Govêrno, como a D.I.P.O.A., o 
D.P.A. de São Paulo, o ensino Agrícola dos 
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Sa�to 
e outros, em Serviço de Saúde de Prefeitu
ras Municipais, o nosso técnico. tem pre;;ta
do sua assistência. E, sendo Incontestavel 
que nos países como êste nosso, que sen
te o bafejô"-do impulso acelerador .do cres
cimento, a técnica profissional alteia-se s�
bretudo, ousamos vaticinar um futuro p�o
ximo de magníficos horizontes para a te c-
nica lacticinista. 

. _ A história econômica do país nos re
vela que sua essencialidade agrícola, em 
época não muito remota, sofreu algu�s 
reveses: o mercado da borracha, do açu
car, do algodão. O café, que cobr: cêrca 
de 70% do tota I de nossas exportaçoes, co-
meça a sentir os primeiros impactos da 

concorrência mundial. Enquanto isto nosso 
rebanho bovino vai próximo aos 70 mi
lhões de cabeças, possivelmente no tercei 
ro posto mundial, sàmenfe encimado �el

,
a 

Tndia com seu rebanho sagrado mas mu
til industrialmente, e pelos Estados Unidos 
da América do Norte. A produção de lac
t icínios, hodierna mente, em estabelecimen
tos f iscal izados pelo Govêrno Federal � 
outros não reg istrados, em cálculo acoll
todó pela Estatística, ultra�assa os 3,00 m i
Ihõ(;s de quilogramas; o leite em naTUrazCl, 
os 

'
600 milhões de qui ioÇl ramas. O valor, 

em cruzeiros, ultrapassa a soma do ferro 
guSCl, G ÇO e ferro fundido, aço '3m l ing�')�es 
e ferro laminado, em seu valor. É superior 
ao valor da produção de milh�, nossa se
gunda r iqueza agrícola. Acredltan:os que 
se aproximam os valores, em cr�z�lros, do 
café, pois, já em 1 955, as est

.
a�l$tlcas ,nos 

forneceram 40 bilhões para eSTe proauto 
e a metade para o leite e lact icínios. 

Senhores ! As estimativas permitem-nos 
concluir que as indústrias de lacticínios do 
país muito em breve, estarão representan
do �ma das principais, senão a principal 
fonte de divisas para a União. Que os se
nhores lacticinistas, pois, antevisando êste 
promissor futuro, entreguem-se no auto
aprimoramento de sua produção, comun
gando com a técnica e a ciência moderna, 
para justif icarem um prognóst ico favorá
vel. Acorram ao nosso Instituto, que os re
ceberá de braços abertos, quando senti
rem a necessidade de seus técnicos - e 
isto, em seu próprio interêsse, devem ve
rif icar tão logo ! Que os 1 80 lacticinistas 
que nos visitam cada ano, por ocasião da 
SEMANA DO LACTICINISTA, tripl iquem em 
1 961 , para evidência do próprio interêsse 
da classe, visando a perfeição. 

_ Senhores lactic inistas, industr iais, V.et�
rinráios, Agrônomos, Inspetores, �cademl
mos auxil iares e alunos que aquI . se en
contram, em nos presti g iando e mUito nos 
honrando esta Diretoria, em nome do Ins
tituto de ' Lacticínios Cândido Tostes� dá
lhes as boas-vindas e espera, conflant�, 
que a décima primei ra  Semana do Lactl
cinista lhes possibil ite, pequeno que seja, 
algum benefício. 
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o prof. Car los A l berto Lott, d i retor do I LCT. qu ando pronu nciava sua oração. 

tritos à indústria leiteira, hão de encon
trar, sempre, alguma luz esclarecedora 'que 
lhes si rva em seus comet imentos. De um 
lado situam -se - os professôres dêste Estabe
leci mento que, em comunhão com os ilus
tres colaboradores já ci tados, empenham
se no mister de orientar, de instrui r  ou pon
derar problemas da especialidade. E isto 
fazem com alegria e por i mposição do de
ver da profissão que abraçaram. Por isso 
que os senhores lacticinistas encontrarão 
aqui, no decurso dêste lapso de tempo tão 
curto de sua Semana, como em qualquer 
ocasião que não esta, um acolhimento ca
r inhoso, se não o pudermos fazê-lo condig
namente. 

- Relembrar aos senhores das razões que 
levaram êste Instituto a organizar a Sema-

, na do Lacticinista não seria tão necessário, 
se nos escapasse o desejo de esclarecer os 
que nos visitam pela primeira vez. Estabe
lecimento pioneiro que é no ensino técnico
profissional dêste importantíssimo capítulo 
da Bromatologia, que são as Indústrias Lác
teas ' núcleo-base preparador de elemen
tos humanos destinados a organizar, orien
tar, aprimorar e repor em moldes ditados 
pela técnica atual. as indústria,

s �e lacticí
nios j  durante mUito tempo fabrica-escola 

sem similar no continente sul-americano; 
possuindo um corpo docent'e altamente es
pecializado em lacticínios, que em cêrca 
de vinte anos vem adaptando ao solo pá
trio a ciência bebida nas fontes da velha 
Europa, e que se entregam, diuturnamente, 
a estudos e experimentações com discri
ção, sem alarde, sem afetações e sem pom
pas, sem arrogar a si quaisquer louros Oll 
primazias nos empreendimentos técnicos 
que jamais deixaram de encetar - e que 
esta Diretoria reconhece como verdadeiro 
apanág io dos verdadeiros técnicos; tudo 
isto, senhores, just if ica que nesta casa se 
tenha criado uma semana de estudos, com 
a finalidade de, sem o cunho de se mi
nistrarem tôda a tecnologia da indústria e 
todo o currículo do ensino, se esclareçam, 
ponto� dispersos, se propaguem novos mé
todos indústriais e se d iscutam problemas 
afetos ao leite e lact icínios. 

- O Instituto de Lacticínios "Cândido Tos
tes", como organismo preparador de téc
nicos em lacticínios, a verdadeira profissão 
dos que manipulam o leite, exerce, " ipso 
facto", relevante papel no progresso da 
mais brasi leira , das indústrias. Acreditamos 
que esta profissão, ainda novel, ainda in
cipiente, sem a necessária regulamentação 
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1 1 1  - PElO SR. OTTO FRENSEL, NA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 
Xll!- SEMANA DO LACTICINISTA. 

Mais um ano decorreu, aparentemente 
com incrível rapidez, desde o nosso último 
encontro aqui, por ocasião da Xl!- Semana 
do Lacticinista, realizada de 6 a 1 1  de ju
lho do ano passado. 

Foi, certamente, um ano vertiginoso, apre
sentando acontecimentos os mais inespe
rados. 

Sejam as nossas primeiras ' palavras de 
homenagem e saudade ao infelizmente tão 
elevado número de amigos, entre êles · lac
ticinistas de escól, que nos deixaram nes
te período tão fatídico. Ei-Ios na ordem cro
nológica : 

Henrique Blanc de Freitas 
Carlos Simões Louro 
Francisco de Albuquerque 
na segunda metade do' ano f indo e, ago

ra; na primeira metade do ano em curso : 
.. 'Itagyba Barçante 

Sylvio Alvim 
Alberto de Paula Rodrigues 
José Augusto de Araújo 
Pedro Pereira 
Cyneas L ima Guimorães 
João Frerichs 
Entre os acontecimentos lacticinistas dês

te ano, se destaca, incontestàvelmente, a 
inauguração da grande fábrica de lacticí
nios GLO RIA da Produtos Lacticínios do 
Brasil. Ltda., em Itaperuna, no Estado do 
Rio de Janeiro. Outro acontecimento notá
vel foi o 1 9  Torneio Leiteiro, realizado em 
Três Corações, no Sul de Minas, conse
quente das dinâmicas e incentivantes ativi
dades da A. N. P. L. Houve, ainda, muitos 
outros significativos acontecimentos lact i
cinistas, de conhecimento dos leitores do 
nosso veterano "Bolet im do Leite". 

Aspecto interessante, mesmo "sui gene
ris" apresenta a produção e o consumo do 
leite e derivados em todo o território nacio
nal. Evidente resultado da melhoria da qua
lidade e a melhor compreensão do con
sumidor do grande valor alimentar. No ca
so do R io de Janeiro para isso muito con
tribuiu o transporte em carros-tanque e o 
engarrafamento quase total. Entretanto, en
quanto também é notável o aumento da 
produção e do consumo. do leite .em pó e 
dos queijos, já a manteIga, em vIrtude do 
seu encarecimento, está sofrendo contínua 

baixa em seu consumo. O Rio de Janeiro, 
por exemplo, que já chegou a alcançar 
um consumo médio diário de quase 25 to
neladas, com uma população muito menor 
do que atualmente, ult imamente não apre
senta consumo médio superior a 1 5  ou 1 6  
toneladas. A influência aí não é da qua
lidade a qual até tem melhorado acentua
damente, mas sim do preço. t que a gran
de maioria da manteiga, usada no Brasil, 
ainda é a salgada, mais usada na cosinha, 
do que no pão. Com o seu encrecimento, os 
produtos concorrentes encontram cada vez 
maiores possibil idades. t um aspeto para 
o qual insistentemente temos chamado aten
ção. Muito consumidor já descobriu que 
pão com queijo não necessita de manteiga. 

Todos êstes aspetos impõem, mais do 
que nunca, não só o constante incremento 
da boa qualidade, mas principal e simul
tâneamente a organização da indústria. 
Entretanto, os inúmeros fatôres a serem 
considerados com profunda seriedade, são 
tantos, que mesmo uma grande indústria, 
hoje em dia, encontra dificuldade em aten
dê-los satisfatoriamente. Eis aonde, mais 
uma vez, se faz resaltar a imprescindível 
necessidade da organização da projetada 
ASSOCIACAO BRASI LEIRA DE LACTICI NIS
TAS, cujo' programa aqui foi apresentado 
por um seleto grupo de profundos conhe
cedores em 1 950 por ocasião da I� Sema
na do Lacticinista. Rei teradamente trata
mos do assunto e se ainda não consegui
mos concretizar esta tão premente necessi
dade, devêmo-Io unicamente à falta de 
meios, pois, criar tal organização sem a 
antecipada garantia de sua sobrevivência 
f inanceira, é contribuir apenas para aumen
tar a confusão já existente c'om a criação 
de mais  um órgão inoperante e, portanto, 
inútil  senão até contraproducente. 

Apesar destas palavras, talvez algo ás
peras, mas justas, continuamos confiantes 
nos altos desígnios do nosso querido Bra
sil e dos seus lacticínios aos quais já esta
mos dedicando agora 41 anos e ainda mais 
dedicaremos sem receio, nem destrição al
guma. 

Ao findar reiteramos os nossos mais sin
ceros votos de feliz e merecido êxito de 
mais esta XI� Semana do Lacticinista e de 
todos que dela participarem. 
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X I .a J'em a n a  d() La(:ti(:i ni�ta 
Aspectos do Indústrias Leiteiro de Goiás 

Abastecimento de Leite a Brasília 

D R .  JOSÉ ASSIS R IBE IRO 
Médico-Veterinário 

1 .  Generalidades 

A indústr ia leite i ra de Goiá� se encon
tra na região sudeste do Estado, a partir 
do norte de Brasília na extensão da linha 
Formosa-Planalt i �a-Uruana, daí descendo 
até ao vale do Paranaíba, nas lindes com 
o Triângulo Mineiro, limitando-se a leste 
com as regiões mineiras de Urucuia e Alto 
Paranaíba, ten'do como linha divisória o rio 
S. Marcos, e, a Oeste, os municípios dê Fir
minópolis, Aurilandia e outros. Nesta área 
não inferior a 1 00.000 kml (cêrca de 1 /6 do 
Estado), se encontram chapadões aprazí
veis e vales amenos, alguns de excepcio
nal fertil idade (zonas de Itumbiara, Aná
polis, X ixá, etc.) O clima ameno permite 
vegetação luxuriante de pastagens nativas 
(jaraguá), onde se criam rebanhos bovinos 
em regime extensivo. Entretanto, não são 
raros campos limpos e cerradões (como os 
de Brasília), de terra sêca e ácida, cober
ta de vegetação arbust iva, onde é diminu
ta a incidência de forrageiras, não se pres
tando, por isso, à criação de gado. Os va
Ies do Urucuia, do Paraná, do Corumbá, 

' d o Rio Verde, do Rio dos Bois e principal
mente, do Paranaíba, no extremo sul apre
sentam condições ecológicas muito boas 
para criação de gado leiteiro. Até o mo
mento, o maior interêsse fo i para a cria-

ção de gado de corte (gado crioulo, cur
raleiro ou pé duro, mais recentemente cru
zado com zebú, de preferência, Nelore). 
Na época das chuvas (outubro a abril) em 
que as pastagens são abundantes, há acei
tável produção de leite, tôda ela obtida de 
gado criado em condições extensivas. São 
em número reduzidíssimo as fazendas de 
criação de gado leiteiro, e as poucas são 
encontráveis nos arredores das melhores 
cidades - Goiânia, Anápolis, Pires do R io, 
etc. Ainda não se iniciou uma criacão ra
cional de gado leiteiro em Goiás, e isso ex
plica a diminuta produção de leite, na sê
ca. Como esta época coincide com as ma
tanças de fêmeas nas charqueadas, frigo
ríficos e matadouros, a produção de leite 
se reduz ao mínimo, quando não desapa
rece. Daí a razão por que a quase tota
l idade das fábricas de lacticínios goianos 
fecha as portas em meados -de maio, vol
tando a abri-Ias a partir de outubro, quan
do é reiniciada a produção extrat iva do 
leite. 

2 .  Produção de leite 

As estatísticas acusam os seguintes núme
n:::s para a produção total de leite no Es
tado de Goiás : 

1 956 - 201 .387.000 li tros 
1 957 - 232.724.000 

1 958 - 258.571 .000 

1 959 - 270.000.000 

Isso dá a média diária de 750.000 litros, 
bastante aceitável como produção de uma 
região relativamente nova e sem especia
lização na produção leiteira. Pode-se con
siderar o Sul de Goiás como a terceira zo
na lacticinista do País, tendo em vista a 
alta concentração da produção, numa área 
próxima de 1 00.000 km2, com a média de 
2.700 l itros de leite por km2 e por ano, 
bastante próximo dos índices mais altos do 
nosso meio. 
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3. Fatôres limitantes da produção leiteira 

Um estudo ligeiro das condiçõ�s da pro
dução leiteira sul-goiana nos revela os se
guintes fatôres atuantes na limitação: 

- falta de tradição na criação de gado 
leiteiro. Grande número de fazendeiros 
desconhece as características de raças lei
teiras. Há necessidade de uma divulgação 
intensa, neste particular, nos meios criató
riosj 

- preferência pela criação extensiva de 
gado de corte, por motivo de economia, isto 

. é, falta de dinheiro para aquisição de ara
mes para cercar grandes propriedades, in
dispensável na manutenção de gado le,iteiroj 

- falta de instalações - cêrcas para divi
skío de pastosj currais, ranchos, estábulos 
rústicos, etc., para manejo do gado leiteiroj 
: -:- falia de assistência financeira para 

aquisição do mínimo necessário às instala
ções para produção de leitej 
, - falta de assistência zootécnica e vete
rinária (somente iniciada agora, em Brasí
lia com a atua cão da Fazenda-Escola de 
PI�naltina, em r'egime de acôrdo entre o 
DNPA e o ETAL 

- baixO preço do leite e do creme. Somen
te agora, por efeito dos melhoramentos que 
se esperam, o leite e o creme estão alcan-

çando preços justificadores da inversão de 
capital em gado leiteiro, e, finalmente 

- falta de estradas de rodagem de pene
tração (entre fábricas de lacticínios e cen
tros de produção de leite). 

Se com êste rol de fatôres limitantes ain
da a produção de leite é aceitável, fàcil
mente se poderá calcular o que venha a 
ser feita, em futuro próximo, quando se 
proporcionarem aos fazendeiros meios ra
cionais de Uma produção intensiva. 

4. Distribuição da produção leiteira 
a) consumo "in natura" - Cêrca de 50% 

do leite goiano são destinados ao consumo 
em natureza, quer pasteurizado (em Goiâ
nia e em Brasília), quer cru (em tôdas as 
demais localidades). Admite-se serem con
sumidos pasteurizados, por ano, 66 milhões 
de litros de leite, contra 72 milhões distri
buídos em estado de cru. A única usina . de 
beneficiamento, no Estado, é a de Goiânia, 
que se apresenta muito bem instalada, com 
aparelhagem de placas para pasteurizaçãoj 
máquinas para engarrafamento e capsula
mento mecânico, etc., com capacidade de 
6 mil litros/hora. A pequena usina de Aná
polis iniciou seu funcionamento há 2 anos, 
paralizando pouco tempo depois, por fal
ta de apoio das autoridades locais. Preten
de-se sua reorganização, para abastecer 
Anápolis e participar do abastecimento de 
Brasília. 

Consumo diário de leite nas principais cidades goianas 

População leite - litros Preços Observação 

Goiânia 1 20.000 1 5  a 1 7 .000 Cr$ 1 1  a 1 2  

Brasília 1 00.000 6.000 Cr$ 1 5  a 20 * * 

Anápolis 60.000 8 1 0.000 Cr:;ii 1 0  a 1 5  

Pires do Rio 1 5.000 1 .000 - Cr$ 1 5  

Formosa 1 0.000 500 Cr$ 1 2  a 20 

Luziana 8.000 500 - Cr$ 1 5  a 1 8  

Cristalina 5 .000 500 Cr$ 1 2  a 1 5  

Obs. ( * ) - 80% pasteurizados e engarrafados, e, 20% cru, a granel. 

(* * ) - 70% pasteurizados, a granel, em início de engarrafamento manual e 
30% crus, a granel. Admite-se o consumo de 350 a 400 kg de leite em 
pó, o que dá o total de 2.80J a 3.200 litros de leite reconstituído, por 
dia. Reconstituição em ambiente doméstico. 
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b) Industrialização - A produção de lac- · 
ticínios sul-goiana atinge a média anual 
de 5.500 toneladas de manteiga (cêrca de 
1 5% de produção nacional), e, 200 tonela
das de queijos (cêrca de 0,3% da produ
cão nacional). A principal característica é � fabricacão de manteiga, quase tôda de 
creme muito ácido, classificável na catego
ria "comum", salgada, enlatada (latas de 
0,5 a 1 O kg). Existem no Estado de Goiás 
cêrca de 50 fábricas de manteiga que, de 
um modo geral, apresentam boas condi
ções de prédio e instalações, obed.ecendo 
às determinações regulamentares vigentes, 
pois tôdas são registradas na DIPO�. As
sim, são providas de salas de recebimento 
da matéria prima (creme), fabricação, en
latamento, depósitb, instalações frigoríficas 
(para água gelada, dispondo algumas de 
câmara frigorífica)j caldeira a vaporj mo
tores diesel, etc. A matéria prima é creme 
obtido em fazendas, guardado nos latões 
de ferro estanhado, de 1 5  a 50 litros. O 
tempo de permanência na fazenda é de 4 
a 1 0  dias, às vêzes mais. O transporte é 
em caminhão cremeiro. Dada a idade avan
cada de muito creme, é comum fermentação 
�xcessiva, dando manteiga de qualidade 
inferior. O creme recebido na fábrica é 
despejado em tanque de recepção (de azu
lejos, ferro estanhado ou aço inox.). A se
guir é diluído em água e p�ssa por coa��r 
metálico rotCltivo, para retirada de sU lel
raso Daí é recebido diretamente na bate
deira conjugada, onde é refrigerado com 
aplicação direta de gêlo moído. Depois de 
batido e lavado (com água gelada), a man
teiga é salgada e mantid? em tabulei�os, 
tanques de azulejos ou caixas de madeira, 
até o dia seguinte, ocasião em que é ma
laxada. Dada a má qualidade do creme 
e a não aplicação de nenhum tratamento 
tecnológico, a manteiga obtida é uma das 
de menor qualidade exposta à venda em 
nossos mercados. t a conhecida manteiga 
goiana, de gôsto for!e,. e quase semp�e, 
muito ácida e de diminuta conservaçao 
(rancificando-se com muita facilid,ad�). Fa
zendo excecão, apresenta-se a fabrica de 
manteiga d� Pires do Rio, marc? Milionária, 
preparada com creme P?steunzado, matu
rado com fermentos seleCionados, etc., apre
sentando-se como o melhor produto goiano. 

Julgamos que com relativa facilidade .po
der-se-ia melhorar sensivelmente a qualida
de da manteiga goiana mediante tratamen
to racional dos cremes (seleção, lavagem 

com água e/ ou leite desnatadoj correção de 
acidez, etc) trabalho a ser desenvolvido 
pela DIPOA. 

Relativamente a queijos, é diminuta a fa
bricação. N�nhuma produz Parmesão acei
tável e Provolone de qualidade sofrível. O 
queijo Prato (variedade Cobocó) de Itau
cú é satisfatório e revela que a região, 
�ma vez devidamente aparelhada a fábri
ca, poderá produzir queijo de boa quali
dade. 

5. Fatôres diversos restringindo a produ
ção de leite 

matanca excessiva de vacas com capa
cidade de

' 
lac�'ação o preço elevado do 

gado de corte (Cr$ 1 0  a 1 2 .000 por vaca 
gorda, com 5 anos de idade e no 39 ou 
49 mês de gestação) sempre permitiu a ma
tança de milhares de cabeças por dia, em 
charqueadas, frigoríficos e matadourosj 

- baixo ' preço . do leite ou do creme, ao 
produtor - A Cofap tabelou o preço do 
leite, posto usina, em Goiânia e Anápolis, 
a Cr$ 9,00 o litro, a partir de maio. Frete 
por conta do fazendeiro. Preço livre entre 
Cr$ 6 e 7,00. Pelo creme, os fabricantes pa
gam Cr$ 55 a 60 por quilo de creme com 
50% de matéria gorda. Transporte por conta 
do industrial. A êstes preços não é possí
vel uma produção racional de leite. 

- alto custo do transporte - o preço mé
dio do transporte, de um litro de leite, da 
fazenda à usina, é de Cr$ 3,50 a 4,00, e, 
de ' um quilo de creme, da fazenda à fá
brica de manteiga, é de Cr$ 5 a 1 0,00. 
Êstes altos preços se explicam : 
- pelas longas distâncias a serem venci

cidas, dada a rarefação da produçãoj 
- pelas péssimas estradas de penetração 

às fazendas produtorasj 
- pela diminuta carga, sendo que os ca

minhões, mesmo trafegando com carga 
incompleta, cobram por viagem, e, fi
nalmentej 
alto é'usto dos veículos (caminhões), de 
peças, de consertos, de combustíveis Cr:) 
1 2, 1 3  ou 1 5  o litro de gasolina), etc. 
Êste alto custo do transporte impede a 

manutencão de linhas de leite .de pequena 
produçã�, só aproveitável na forma de cre
me. 

exiguidade de assistência financeira -
Tôdas as pessoas interessadas neste assunto 
por nós consultadas foram unânimes na 
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afirmação de dificuldades apresentadas pe
los órgãos encarregados de financiamento 
à produção leiteira. Dificilmente os interes
sados conseguem realizar suas pretensões 
perante as secções especializadas dos es
tabelecimentos de crédito. Em vista da pre
mência em se organizar a indústria leitei
ra do Sul de Goiás, e, considerando que 
esta não tem tradição na criação de gado 
leiteiro, uma das primeiras providências de 
real efeito seria o financiamento especiali
zado à produção e à indústria leiteira, em 
todos seus aspectos, a partir de empréstimos 
para aquisição de arame para cêrca de 
pastos e capineiras. 

6. Abastecimento de leite a Brasília 
I - Leite distribuído em Brasília. Proce

dência. 
. Estão sendo distribuídos em Brasília, cêr

ca de 6.000 litros de leite diários, da se
guinte procedência : 

- leite dos arredores do Dist. Fede
ral (granjas, Luziania, Cristalina, 

litros 

. Planaltina ,etc.) - em latões, cru 1 .500 
- leite de Goiânia - pasteurizadà, 

refrigerado, em latões - 4.500 
Leite em pó - de reconstituição do
mésticá, Ninho, Leik, Mococa, Lei-
tesol, etc. - . 3.200 
A Usina de Leite de Anápolis e as fábri-

cas de lacticínios de Paracatú e Formosa 
estavam se preparando para participar do 
abastecimento de leite a Brasília. 

II - Capacidade de consumo de Brasília 
- Admitindo-se uma população de 1 00.000 
habitantes, assim distribuída : 
população fixa (funcionários pú-
blicos, senadores, deputados, mi-
litares, etc) == 50.000 
população flutuante (candangos 40.000 
turistas 1 0.000 
e considerando um consumo muito alto, qual 
seja o de 300 gramas por pessoa/dia, a 
capacidade de consumo diário de Brasília 
será de 30 mil litros de leite. E êste volu
me só terá consumo dentro de alguns a.nos. 
Daí a razão por que não aconselhamos 
nem muitas usinas para Brasília, nem usina 
de capacidade excessiva. Para êstes próxi
mos 3 ou 4 anos, a capacidade de 30 mil 
litros/dia, ou sejam 5.000 litros/hora é a su
ficiente. 

III - Abastecimento de leite à Usina -
a área do Distrito Federal dificilmente par-

ticipará do abastecimento de leite a Brasí
lia, dada a má qualidade das terras para 
produção intensiva e econômica de leite. 
O abastecimento à Usina a ser instalada 
em Brasília s�rá feito por remessas de rei
te de Formosa, Paracatú, Goiânia e Anápo
lis, onde os estabelecimentos atuais ou ou
tros que venham a se instalar, receberão 
leite de postos de refrigeração, o prepa
rarão e. o remeterão, refrigerado, em ,car
ros tanques. 

IV - Está sendo organizada uma firma 
- Usinas Goianas de Leite - com a finali
dade de produção de leite esterilizado · (va
riedade estabilizado) para abastecimento de 
Brasília e postos de abastecimento ao lon
go das rodovias. 

Conclusões 
1 Q - A região sul-goiana apresenta boas 

condições para grande produção de leite. 
Sua posição entre vários centros de consu
mo e as boas rodovias que a ela conver
gem fazem-na ser, no momento, a região 
de mais futuro para a indústria leiteira, im
pressão esta que se estende ao Triângulo 
Mineiro, que lhe é contigua. 

29 - Brasília será fàcilmente abastecida 
de leite, oriundo das bacias vizinhas (For
mosa, Paracatú, Goiânia e Anápolis). As 
terras do Distrito Federal não são indica
das para produção intensiva e econômica 
de leite, razão por que só se aconselha ins
talação de granja para leite tipos A ou B, 
depois de muito bem estudado o assunto. 

Varginha, junho de 1 960 
José Assis Ribeiro 

D ISTRIBUiÇÃO DA PRODUÇÃO 
DE LEITE EM GOlAS 

Média mensal 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agôsto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

35. 1 00.000 litros 
33.750.000 
32.400.000 
28.350.000 
21 .600.000 

- 1 6.200.000 
- 1 3.500.000 
- 1 0.800.000 

8.1 00.000 
21 .600.000 

- 24.300.000 
27.000.000 

* * * 
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Observacão - de meados de maio até 
fins de setem bro, o leite produzido é des
tinado à alimentação direta (venda ao na
tural), permanecendo fechada a maioria 
das fábricas de manteiga. 

* * * 

DISTRIBUICÃO DA PRODUCÃO 
DE MANTE!GA EM GOIÁS 
Média mensal 
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agôsto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

* * * 

kg 
1 49.585 
1 41 . 1 33 
1 25.098 
1 1 9.409 
66.973 
20.357 
1 1 .258 
3 .268 

788 
1 9. 1 57 
30.644 
91 .206 

PRODUÇÃO DE MANTEIGA 
Distribuição por município 
Producão média mensal 

(An'o base - 1 959) 

Inhumas 
Pires do Rio 
Ipamerí 
Anicuns 
Goiânia 
Nova Aurora -
Catalão 
M�rrinhos 
Jaraguá 
Goiatuba 
Firminópolis 
Urutaí 
Anápolis 
Santa Cruz 
Goiandura 
Itaberai 

� DISTRIBUiÇÃO : 

kg -
43.238 
38.91 7 
32.864 
30.486 
28.41 3 
23.794 
22. 1 34 
1 8.589 
1 7.729 
1 3.460 
1 2.774 
1 2.708 
1 2.41 8 
1 2.042 
1 1 .451 
1 0.920 

Bela Vista 
Sta. Bárbara 
Damolândia 
Ceres 
Rio Verde 
Cristianópolis -
Piracanjuba 
Aurelândia 
Cumarí 
Uruana 
Mairipotaba -
Hidrolândia 
Itaucú 
Rio ' do Peixe 
Orizona 
Agua Limpa 
Caldas Novas 
Itapuranga 
Cristalina 
Formosa 

* * * 

9.330 
9.220 
8 .520 
8 .408 
7.875 
7.808 
7.534 
6.760 
6.603 
6.357 
5.61 6 
4.777 
4.71 1 
.4.573 
3.564 
3 . 1 82 
3 . 1 07 
2.720 
2.1 38 
1 .51 6 

455.336 

PRODUÇÃO DE QUEIJOS 
Distribuição por município 

Producão média mensal 
(An'o base - 1 959) 

Inhumas 8.933 kg 
Itauçú 3.840 
Anápolis 770 

1 3 .543 kg 
* * * 

LEITE PASTEURIZADO 
Distribuição por município 

Producão média mensal 
An� base - 1 959) 

Goiânia - 5.473.404 litros 
Anápolis - paralizada 

* * * 

D ISTRIBUICÃO DA PRODUCÃO 
DE LEITE EM GOlAS . 

Produção anual - 270.000.000 de litros 
(Ano base - 1 959) 

- para manteiga (5.400.000 kg) = 1 30.000.000 litros de leite 
para queijos ( 200.000 kg) = 2.000.000 
- para consumo: 

leite pasteurizado 
leite cru 

TOTAL 

66.000.000 
72.000.000 

1 38.000.000 

270.000.000 
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(Continuação da pág. 4) 

na, que Sebastião de Andrade se entregou 
ao mister da luta não tal1to pela vida sua 
como em prol da vida de seu semelhante ! 
Indagareis, talvez, que há de ter feito o 
Dr. Sebastião Sena Ferreira de Andrade, 
para merecer a dignidade de seu nome 
lembrado às gerações futuras e à geração 
presente ? Que há de ter feito aquêle en
genheiro agrônomo, Diretor de uma Esco
la apenas, · para se perpetuar num busto de 
bronze ali no jardim do Instituto e, agora, 
figurar no v}ço nascente de uma nova rua ! 
- Quem jamais o conheceu em vida; quem 
jamais teve a ventura de integrar-se na co
orte infinita de seus admiradores e ami
gos; quem jamais perlustrou a história eco
nômica e industrial desta cidade e dêste 
ibaís, êste, somente êste, há de interrogar 
áo acaso das coisas quem foi aquêle que 
bqje é só memória, é apenas herma, é ape
ncls placa. E êste que assim interroga, é 
nenhum dentre vós; é nenhum juizdefora
no; é nenhum mineiro. 

. - Dr. Sebastião de Andrade, nesta terra 
- e reino das indústrias, majestade das fábri
cas; neste pedaço de Minas Gerais onde 
o céu acinzentado da fumaca das chami
nés lança a mensagem do p�ogresso fabril 
pelo espaço em fora; neste município de 
trabalho, nesta terra sua enamorada, de
dicou o que havia de melhor em sua vida, 
pois foi a própria vida sua, ao único e 
meritório interêsse da mais brasileira de 
tôdas as indústrias :  a indústria dos lacti
cínios ! 

Dirigiu, com amor imensurável, com zêlo 
inexcedível, com dedicação quase super
humana, êsse Instituto de Lacticínios "Cân
dido Tostes", único Estabelecimento, em tô
da a América do Sul, até a data presente, 
que fêz de muitas centenas de jovens brasi
leiros o técnico especialista nessa indús
tria que há de ser, em breve, a mais im
portante de todo o país ! 

Nesta cidade indústrial êle modelou, com 
desembaraco de artista nato, os técnicos 
industriais 'mais intrinsecamente ligados ao 
Brasil. Ali êle ensinou, culto, ponderàdo, 
justo e amigo, a prática da honestidade e 
a lisura nos empreendimentos industriais; 
ali êle ensinou a galhardia sem fim do ser 
útil ao próximo, dan00 de si sem nunca 
pensar em si mes mo; ali êle ensinou, a 
muitos milhares de brasileiros, a dezenas 
de sul-americanos e outro tanto enviado 

pela velha Europa, a necessidade de ser 
correto, íntegro, nos afazeres diuturnos da 
luta pela sobrevivência ! Às centenas de 
funcionários dêsse Estabelecimento êle dis
tribuiu', dadivosamente, o crédito de sua 
confiança, a benfazeja graça de sua ami
zade ! Em cada um de seus conhecidos, e 
somar� m êles quase que a população desta 
cidade, tinha um irrestrito amigo, conquis
tado não pela promessa às vezes engano
sa de Um? linguagem política, mas pela sin
ceridade e filantropia de seus atos. Quan
tas pessoas há, -não tanto no próprio Insti
tuto como neste bairro de Santa Teresinha, 
e no de sua amada Tapera, que lhe devem 
um teto para morar; o agasalho para as 
intempéries; a alimentação para a vida, e 
tudo isto esbanjado espontânea mente pela 
sua mão carinhosa e boa, afetiva, embai
xadora de seu cora cão sentimental ! Amar
gurava-o o sofrimen'to alheio; enterneciam
no os caminhos menos felizes dos que o 
cercavam i tangia as cordas de sua deli
cada sensibilidade o padecimento dos de
safortunados. Mas, jamais a impassibilida
de o encontrou face à desgraça alheia; da
va o que era seu; distribuia dos seus ven
cimentos particulares; e foi de seu bôlso 
que, muita vez, saiu a alegria para o po
bre que o procurava à cada instante ! 

- Com um prestígio que fêz, em certa 
ocasião, movimentar-se e manifestar-se a 
população desta cidade, através dos sindi
catos e classe estudantil, em seu favor jun
to ao Govêrno do Estado, sem que fôsse êle, 
por um minuto sequer de sua curta existên
cia, político de qualquer facção, deveis acei
tar que êle foi um grande homem, não pela 
imposição de quaisquer côres partidárias, 
mas por ter sido êle, tão só, Sebastiâo de 
Andrade ! Nunca permitiu que a engano
sa política se entranhasse no labor coti
diano de seus subordinados, e isto foi um 
dos traços mais definitivos, pois engrande
cia-o aos olhos dos próprios políticos go
vernantes. 

- Não estranhareis, agora, que hoje se 
exalte no nome de uma rua quem, numa 
cidade industrial, com tanto empenho se 
entregou à causa da indústria; quem, em 
meio às tristezas, espalhou a alegria; quem, 
entre os amigos, a mou a amizade; quem, 
entre seus maiores desejos, escolheu o de 
morrer aqui. . 

-Aquêles que o amaram·· em vida e que, 
empós sua morte, veneram sua memória, 
agradecem e cumprimentam à Câmara dei 
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Vereadores e à S. Excia. o Sr. Prefeito Mu
nicipal pelo acêrto do nome dado ti esta 
r�a . . Não sei se cogitais bem na magnifi
cencla da escolha do local ! Fizestes colo
car ao lado da Escola que Sebastião de 
Andrade mais amou nos seus 45 anos de 
existência; em meio a esta gente que foi 
sua; dentro desta poétiéa Tapera que tan
tas vêzes, ó ironia do destino ! - êle exal
tou naquela sua canção : "Salve à Tapera, 
salve o bairro onde eu vivi ! "; fizestes co
locar em meio ao povo que conviveu com 
êle, nesta rua que coleia morro acima e 
que parece abraçar o chão que êle ado
rava, o nome dêle próprio ! Fique seu no-

me aí, na exaltacão de su.a memória, con
templando, dia �mpós dia, o panorama 
nostálgico dêste bairro em que Vivemos ' 
dêste bairro onde mora a saudade desd� 
que êle se foi. 

' 

- Venerai, amigos, sempre, a memória dé: 
qu�m foi justo aqui na terra ! Não esque
çai s  de antever, na discrição do nome gra
vado nessa placa, a grandiosidade de seu 
dono. Fel izes vós que mor� is nesta rua 
pois, ao anunciar o vosso enderêco terei� 
a sensação agridoce de estar no r�cÍuto de 
um mineiro ilustre ! E êle, o Dr. Sebastiõ'o 
d.e . Andrade, . como sempre quis, afinal, re
Sid irá, para sempre, entre nós ! 

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

Latas de todos os tipos e· para todos os fins. 
Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamen�to de latas, Pestaneiras, 
carretilhas, placas, etc. 

Rua Francisco Val a d ar e s, 1 08 - Telef,o n es,  1 7 9 0  e 1 1 4 7  - Caixa P o s t al, 1 5  
E n c1 . Teleg. "IRFAN" - Juiz d e  Fo ra - E M i n a s  
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S O C'I A I S  
ANIVERSÁRIOS DE  I LCTIANOS 

Outubro 
4 - Joacir Rodrigues Lima - Técnico em 

Lacticínios. 
5 - Moacir Monteiro dos Santos - Técni

co em Lacticínios. 
8 - Prof. Hobbes Albuquerque - Chefe do , 

Serviço de Ensino do I LCT. 
' 

1 0  - José Divino de Figueiredo - Técnico 
em Lacticínios. 

1 :2  - Waldo'miro de Castro '- Técnico em 
Lacticínios. 

1 5  - Essio Messora - Técnico em Lacticí
nios. 

- Hélio Belini - Técnico em Lacticínios. 
- · José Vieira da Rocha -Técnico em 

Lacticínios. 
1 8  - Renato Lucas Teixeira Vieira - Técni

co em Lacticínios. 
- Hélio Paulo Pereira - Técnico em Las-

ticínios. 
/ 

) 9 - Fernando Cab�al Viana - Aluno do 
29 ano do CTL. 

24 - Prof. Jonas Pereira Bomtempo - Che
fe da Seção de Química do ILCT. 

- Oto Rafel Arantes - Técnico em Lac
ticínios. 

- Roberto Vieira da Silveira - Técnico 
em Lacticínios. 

- Dario Esperidião - Técnico em Lac
ticínios. 

26 - Wander Junqueira - Técnico em Lac
ticínios. 

28 - Paulo Marques de Oliveira - Técni.,. 
co em Lacticínios. 

- Walter Silveira - Aluno do 29 ano do 
CTL. 

Novembro 

1 - Nelson dos Santos Rodrigues 
cionário do I LCT. 

2 - Ormeu Medeiros Toledo - Técnico em 
Lacticínios. 

. 

3 - José Alves de Barros - Aluno d� 29 
ano do CTL. 

5 - Jorge Marcondes de Souza - Técnico 
em Lacticínios. 

6 - Milton de Castro Leal - FunCionário 
do ILCT. 

- Luiz Fernando de Araújo - Técnico em 
Lacticínios. 

1 4  - Nélio da Cúnha Rosa - Técnico em 
Lacticínios. 

23 - Waldir Teodoro Maciel - Técnico em 
Lacticínios. 

26 - José Jacir de Menezes - Técnico em 
Lacticínios. 

- José Gomes Ribeiro - Técnico em Lac
ticínios. 

29 - Ivo Vicente Goncalves Braga - Téc
nico em Lacticíni�s. 

30 - José Gabriel de S.ouza - Técnico em 
Lactidnios. 

Construções Civis, Rurais e Industriais - Entrepostos 
Fábrica de Lacticínios-U zinas de Beneficiamento de Leite, 

Projétos e Execuções 

Newton de O. Miranda 
Escritório Residência 

, Rua Marechal Deodoro, 412 Rua Barão Ribeiro de Sá, 315, 

PIARAiBA· DO SUL R . . J. 

� 
�a· · · · · · · · · · · · ·�1 

� . � FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA I � E m  l í q u i d o  e e m  p ó  � � � 
� (Marca Rcgi�trada) � 
� único premiado com 10 medalhas de ouro � 

'.�.�.'.�, MANTIQUEIRA - : - E. F. C. B. -: - MINAS GERAIS �'.:�"';:: : FÁBRICA E ESCRITóRIO : RIO DE JANEIRO 

I 
MAN:��i;;�iii�T c. B. 

PELO��: :������o Sul I 
� A venda em tôda 11orte. Peçam amostras gratis aos representantes � � ou d:retamente aos fabricantes. � � Criadores de bovinos da raça holamlêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree. � 
� puros por cruza, etc. � 
�:.;+: :+::+;.:+:,:+:,:+:':+;. :+. :+:.:+::+:.:+::+::+:.:+::+::+: .�.�::.�:�.�:�.::�.::�.::�.>:.�:+>:+:<.:.:+>:+:<+:<+:.:+:-:+:::+:::+:::+:::+;;:+:;:.;;:.:::.:;:+;.:+>:+:.:+:.:.:.:.;.:+::+;.:.: :.: :.:-:.:.:.:::.;.:! 

Casa 8ada raco Indústria e Comércio L imitada 

Apresenta 

a ú l t ima 

pa lavra em 

Refriger ação 

I ndustri a l  e 

Comercial 

� 

Resfr iador pa ra le i te 
ins t a l a ções Frigo ríficas,  C â m a ras, Sorve teri a s, B a lc õ es Frigoríficos, Geladeiras p a ra 
Açougu e, Hotéis, Restaurantes e B a res em geral,  R efrigeradores Comerciais  e D o m é s ticos.  
Máquinas para  C a fé, Estufas para  Pastéis,  Vitrin a s, B a l a n c a s  a n tolluÍ ticas, Co rtadore8' " 

de Frios e R egulado res de voltage;n .  

R Á D I O S  D E  D IVERSAS MAHCAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LOJA: Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, 1620 - End. Telegr. "BADARACO" 

FÁBRICA : Avenida Coronel Vidal, 458 - Fone, 5967 
J U I Z  D E  F O R A  - M I N A S  - B R A S I L  
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METALÚ RGICA BARRA DO PI RAí L TDA. 
FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 1 16 

Enderêço telegráfico : "METAL ÚRG reA" 

BARRA DO PIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

F'ABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50 7c, com a encomenda 

50 7c financiados em 12 meses. 

L, a ta s  i n  t e i ri ç a s ,  Bal d e s  c o m u n s ,  B a l de s  para o r d e n h a ,  B a l d e s  c o m  b i c o  e gra 

d u a ç ã o ,  B a l d e s  gra d u a d o s  c o m  b ó i a ,  T a n q u e s  el e c h a p a  e s t a n h a d o ,  T a n q u e s  el .:, 

a ç o  i n oxi d áv e l ,  T a n q u e s  d u p l o s' p a ra q u e i j o  e m  a ç o  i n o x i d áv e l ,  D e p ó s i to s  p a 

ra c r e m e ,  D e p ó s i t o s  para m a n teiga ,  Fôr m a s  p a r a  queij o s  t i p o  m i n e i ro e p r a 

t o ,  L i r a s ,  R es fri a d ores ,  p asteuriza d o r e s ,  R e fo r m a s  el e v a s i lhame em geral . 
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