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EDITORIAL

Ronaldo Carvalho Macedo
Diretor da Cia do Leite

Montagem sobre foto de Twenty20photos e Grafvision Foto: 
           por Joseney Argate (Emu Produções)

Queridos leitores, estamos na 58ª edição da Força Leiteira. Você 

está confuso com tantos tipos de leites disponíveis no mercado? Entenda 

as diferenças! Comercialmente, são inúmeras as variedades de leite de 

vaca que podem ser encontradas, podendo deixar os consumidores 

confusos. A classificação pode variar de acordo com o processamento 

térmico do leite, o teor de gordura, ao tipo de sistema de produção que 

aquele leite foi obtido, dentre outros.

Vamos falar ainda sobre como as afecções podais afetam a 

produtividade das fazendas leiteiras. Os problemas de cascos em bovinos 

destacam-se como uma das principais enfermidades da pecuária leiteira 

mundial, devido ao grande impacto econômico que acarretam.

O Zé da Roça e VACAiado desta vez fazem a seguinte análise: 

“Sem pneu bom, o carro não anda! E a vaca também não!”

Divirta-se com as piadas, sabe de nada inocente e aproveite a 

receita do mês! 

Uma boa leitura à todos!

Capa: Mãe e filha tomando leite
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CLASSIFICAÇÃO 
DO LEITE

tualmente, um grande desafio para a indústria 

Aalimentícia é o de oferecer à população 

alimentos l ivres de qualquer tipo de 

contaminação e com sabores e características 

semelhantes ao do alimento fresco. Comercialmente, 

são inúmeras as variedades de leite de vaca que 

podem ser encontradas, podendo deixar os 

consumidores confusos. A classificação pode variar de 

acordo com o processamento térmico do leite, o teor 

de gordura, ao tipo de sistema de produção ao qual 

aquele leite foi obtido, dentre outros.

Todo leite destinado ao consumo humano deve 

passar por alguma técnica de processamento térmico, 

sendo essa uma das principais formas de eliminação 

de patógenos que podem estar presentes no leite, 

além de contribuir para aumentar a vida de prateleira 

do produto. No mercado, podemos encontrar leites 

com dois tipos de processamento térmico: o 

pasteurizado e o UHT (ultrapasteurização). Para o 

sucesso do processamento térmico, dois parâmetros 

são muito importantes: temperatura e tempo. 

A técnica da pasteurização pode ser realizada de 

duas formas, rápida e lenta. Independentemente do 

método adotado, ambas têm o mesmo objetivo, a 

eliminação de todos os possíveis microrganismos 

patogênicos que podem estar presentes no leite. Na 

pasteurização rápida, o leite é aquecido a uma 

temperatura entre 72°C e 75°C por 15 a 20 segundos. 

Já na pasteurização lenta, o leite é submetido a uma 

temperatura entre 62°C e 65°C por 30 minutos. Logo 

após o aquecimento do leite, ele é resfriado entre 2°C 

a 4°C, essa etapa é importante para conter a 

proliferação de microrganismos que restaram após o 

tratamento térmico. Vale ressaltar que, a pasteu-

rização elimina apenas os microrganismos pato-

gênicos e, preserva parte dos lactobacilos vivos, 

microrganismos benéficos para a saúde humana.

Outra questão é que, o leite pasteurizado deve 

ser armazenado refrigerado.

Uma outra forma de processar termicamente o 

leite é a ultrapasteurização. Essa técnica utiliza 

temperaturas entre 130°C a 150°C por 2 a 5 segundos, 

sendo que, logo após, o leite é imediatamente 

resfriado a uma temperatura de 32°C em embalagens 

estéreis, sendo as mais conhecidas as embalagens de 

“caixinha”. A ultrapasteurização elimina todos os 

microrganismos presentes no leite e devido a isso, esse 

tipo de produto tem uma longa vida de prateleira, a 

embalagem fechada tem validade média de 3 meses.  

O leite pode ser classificado ainda, quanto ao teor 

de gordura, em integral, semi-desnatado e desnatado. 

O leite integral, contém o maior índice de gordura 

Entenda quais são

as diferenças entre

os vários tipos de

leite no mercado

e quais as formas

de processamento

a que são submetidos 
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mantendo de maneira integral, como o próprio nome 

sugere, toda a gordura ou a maior parte dela presente 

no leite antes que este seja industrializado. A 

porcentagem de gordura presente neste tipo é de no 

mínimo 3% da sua composição. O leite semidesnatado 

é processado no sentido de que seja retirada uma parte 

da gordura contida no leite integral. É um intermediário 

entre os outros dois tipos, com níveis de gordura entre 

0,6% e 2,9%. Por fim, o leite desnatado é aquele que 

teve redução quase completa de gordura em sua 

composição. No desnatado, o teor de gordura será de 

no máximo de 0,5%.

 Em relação ao sistema de obtenção do leite, ele 

pode ser classificação em leite tipo A e leite cru 

refrigerado. O leite tipo A é o leite produzido, 

ordenhado, beneficiado e envasado na própria 

propriedade rural, não podendo haver mistura de leite 

de propriedades diferentes. Já o leite cru refrigerado, 

é o leite coletado por caminhão tanque-isotérmico em 

diversas propriedades rurais e destinado aos diversos 

laticínios que beneficiam essa matéria-prima. 

 No mercado há ainda leites especiais podendo 

ser sem lactose, leites fortificados acrescidos de 

proteínas e vitaminas, leite com um tipo de proteína 

específica denominada A2A2.

 O consumo de leite é um dos hábitos 

alimentares mais antigos cultivados por nossa 

sociedade. Esse alimento, considerado por muitos 

especialistas como essencial para a manutenção da 

nossa saúde, é fonte rica em proteínas, vitaminas e 

minerais, além de ser um importante ingrediente para 

várias receitas que fazem parte do nosso dia a dia. Na 

hora da compra vale escolher o mais adequado para o 

seu tipo de alimentação e ao seu gosto.  



Especialista Técnica em
Reprodução e  Saúde Animal
Ourofino Saúde Animal
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Bruna Martins Guerreiro 
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AFECÇÕES PODAIS AFETAM 
A PRODUTIVIDADE 

DAS FAZENDAS LEITEIRAS

Os problemas de 
cascos em bo-
v inos  des ta -

cam-se como uma das 
principais enfermida-
des da pecuária leiteira 
mundial, devido ao 
grande impacto econô-
mico que acarretam. 
Os prejuízos desen-
cadeados são atr i -
buídos principalmente 
ao descarte prematuro, 
à redução dos índices 
produtivos, reprodu-
tivos e aos altos custos com tratamentos dos 
animais acometidos. 

Afecções podais comprometem severamente 
a produção leiteira e a eficiência reprodutiva das 
fêmeas. Os animais acometidos apresentam dor 
intensa, o que provoca dificuldade de locomoção 
(claudicação), de alcançar o cocho de alimentação e 
dessa forma, passam a permanecer deitadas por 
longos períodos. Esse quadro inflamatório pode 
comprometer a fertilidade das fêmeas, promo-
vendo aparecimento de folículos ovarianos 
persistentes, pouca demonstração de estro e 
elevado intervalo entre partos.

Diversos fatores podem ser responsáveis pelo 
aparecimento dos problemas de cascos em bovinos. 
Dentre eles estão o excesso de umidade, higiene 
deficiente, ausência de uso do pedilúvio, pisos 
abrasivos, traumas, falta de conforto nas insta-
lações, problemas nutricionais, ocorrência de 
doenças sistêmicas e predisposição genética 
(defeitos de aprumos). Ainda, é importante 
destacar que o manejo dos animais pode ser 
associado às afecções dos cascos, principalmente 
quando os animais permanecem por longos 
períodos em estação.

As afecções podais podem ser classificadas em 
inflamatórias ou infecciosas. Nas infecciosas, o 
contato frequente dos cascos com matéria orgânica 
possibilita que bactérias invadam os tecidos e 
instalem um processo infeccioso. Em processos 
infecciosos agudos é necessário tratamento 
imediato, para evitar que ocorram lesões irrever-
síveis nos cascos e até mesmo nas articulações. Em 
quadros inflamatórios não existem bactérias 
associadas à sua ocorrência, sendo muitas vezes 
causadas por traumas e lesões. No entanto, o 
progresso destas pode levar a infecções bacterianas 
secundárias.

Qualquer lesão nos cascos possibilita que 
bactérias invadam os tecidos e provoquem 
infecção. Os quadros podem variar de áreas restritas 
ou até mesmo acometer estruturas profundas. Os 
animais apresentam claudicação (manqueira), 
sensibilidade ao toque, podendo ou não apresentar 
edema (inchaço) e hiperemia da região (verme-
lhidão). Em casos mais graves, pode ser observada a 
presença de secreção sanguinolenta, com odor 
pútrido fluindo pela lesão.

É imprescindível identificar as afecções podais 
para realizar tratamento imediatamente, para evitar 
grandes prejuízos econômicos na propriedade. 

AFECÇÕES PODAIS AFETAM 
A PRODUTIVIDADE 

DAS FAZENDAS LEITEIRAS

Sanidade

Fotos: Ourofino Saúde Animal
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Uma ferramenta para essa identificação é por meio 
do escore de locomoção, que auxilia tanto no 
levantamento da prevalência dos problemas de 
cascos no rebanho, quanto na interpretação da 
severidade e duração dos casos na propriedade. 
Além do escore de locomoção, um programa 
eficiente de controle de lesões nos cascos deve 
identificar o tipo de lesão que está ocorrendo, para 
assim determinar os protocolos de tratamento e 
prevenção ideais.

Diante da severidade de alguns tipos de lesões 

é importante estabelecer um protocolo de 
tratamento eficiente para evitar o agravamento do 
quadro. Estudos recentes avaliaram a eficácia da 
associação de Lactofur e Maxicam 2% para 
tratamento de lesões graves de cascos. A asso-
ciação de Lactofur e Maxicam 2% aumentou a 
chance de epitelização total das lesões podais 
(úlceras de sola e parede) nas vacas tratadas. Nas 
imagens a seguir, pode-se observar casos graves de 
lesões de cascos que foram solucionadas com a 
utilização desses medicamentos:

Esse estudo mostrou que o tratamento com 
Lactofur e Maxicam 2% reduz o processo inflamatório 

e acelera a resolução de lesões podais graves, 
minimizando os prejuízos a elas associados.
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João Martins de Freitas Filho e Família
dobram produção e faturamento em 5 meses

A história de hoje é sobre o Sr. João Martins de 
Freitas Filho e sua família. O Sr. João trabalha com 
pecuária leiteira desde criança quando ajudava seu pai. 
Já tem 30 anos que está crescendo e vivendo da atividade 
do leite em sua própria terra, o Sítio Pirraça, e há 10 anos 
vende seu leite para a Cooperativa de Raul Soares, 
conhecida como Jardim. Hoje, em sociedade com seu 
filho Ronielly, conta com a ajuda de sua esposa Marlene e 
de seu filho João Miguel diariamente, além de ajudas 
frequentes de sua filha Karine que não mora na 
propriedade. Em julho de 2020 Sr. João começou a 
receber assistência técnica da Cia do Leite pela 
veterinária Luana Resende, da equipe de supervisão do 
Samuel Guiné, e iniciou mudanças importantes em sua 
fazenda.

No início do trabalho, Sr. João e Ronielly tiravam 
100 litros por dia. Os animais eram alimentados com 
pouca ração no período da seca e apenas pasto no 
período das águas. Não havia diferenciação entre as 
vacas e a ração da seca era apenas para suprir a falta de 
volumoso. Seu leite era colocado em um tanque 
comunitário da região, o que dificultava sua rotina e seus 
cuidados com a qualidade do leite. Além disso não havia 
controle zootécnico dos animais nem controle 
financeiro.

Com o início da assistência os produtores 
passaram a pesar o leite individual das vacas e fornecer 
ração de acordo com a divisão de lotes e conforme as 
orientações técnicas. No primeiro mês já colocou um 

João Martins de Freitas Filho e Família
dobram produção e faturamento em 5 meses

tanque de refrigeração em sua propriedade, construiu 
um ambiente adequado para o armazenamento do leite 
e passou a produzir um leite excelente. Dessa forma, 
passou a ter controle mensal de sua evolução na 
qualidade do seu produto, o que no tanque comunitário 
não era possível. Segue sua última análise de qualidade 
do leite:

         200 a 300

         ANÁLISE          22          309

Meta
estipulada
pela equipe

    PROTEÍNA
           (%)

    GORDURA
           (%)

         CCS
(x1000 céls/ml)

         CPP
(X1000 UFC/ml)

         <50          >3,8

         3,96

         >3,3

         3,31

Após alguns ajustes de manejo e na alimentação 
do gado, a produção, com os mesmos animais, passou 
de 100 litros por dia para 230 litros por dia, em um 
intervalo de 5 meses. A renda média mensal da atividade 
compartilhada entre Sr. João e Ronielly era de 
R$5.092,60 e passou para R$10.323,25. Além disso a 
renda bruta (aproximadamente o que sobrava para eles 
no final do mês, retirando os custos com a fazenda) era 
de R$2.746,03 (54% da renda do leite) e passou para 
R$5.230,77 (51%). Nota-se que o fator principal que fez 
aumentar sua renda não foi aumento da margem bruta, 
que também é extremamente importante, mas o 
aumento de sua escala de produção, que hoje é mais que 
o dobro de leite produzido do que era.

Foto: Cia do Leite
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Produtor João Martins de Freitas Filho 
com a Esposa Marlene Carneiro

Grillo de Freitas, o filho João Miguel 
Martins de Freitas e a filha Karine Grillo

de Freitas em frente ao seu novo tanque.

Técnica da Cia do Leite

 

Luana Rezende



O mês de setembro contou com gastos com 
ração, que retornaram no aumento de leite para o 
próximo mês em diante. Além disso foram realizados 
gastos de manutenção para equipar adequadamente 
a sala de armazenamento do leite após o 
investimento com o tanque. Nota-se que a partir 
dessas mudanças que se concretizaram no mês de 
setembro, a renda do leite aumentou expressi-
vamente, gerando maiores retornos financeiros ao 
produtor.

         Receita da atividade 

         Margem bruta da atividade 

         Produção leite/dia

         AUMENTO % JUL – DEZ/2020 

         090,5% 

         102,7% 

         130,0% 

EVOLUÇÃO EM R$ DA RECEITA DA ATIVIDADE E
DA MARGEM BRUTA AO LONGO DOS MESES

Produção de leite/dia

300

200

100

0

100
122

167 190
230 230

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Mês de referência

P
ro

d
u
çã

o
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e
 le

ite
/d

ia

R$ 12.000,00

R$ 10.000,00

R$ 8.000,00

R$ 6.000,00

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

0,00

R$ 2.000,00

R$ 7.211,00

R$ 10.155,24 R$ 10.590,25 R$ 10.323,25

R$ 4.460,00
R$ 4.918,53

R$ 4.576,75
R$ 5.230,77

Meses

Receita da atividade

Margem Bruta da atividade

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Va
lo

re
s 

(R
$)

R$ 6.724,10

-R$ 253,00

R$ 2.746,03

R$ 5.092,60
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Para que esse cenár io se  mantenha,  o 
acompanhamento do manejo reprodutivo também é 
realizado todo mês. Em julho de 2020 eram 21 vacas 
vazias e atrasadas no rebanho (62% das vacas). Em 
dezembro de 2020 apenas 8 vacas estavam vazias (24% 
das vacas), dentre elas animais que haviam parido nesse 
intervalo de tempo. Dessa forma, a quantidade de 
partos estará bem distribuída ao longo do ano 
permitindo uma produção de leite maior, mais constante 
e consequentemente um retorno financeiro com menos 
oscilações. 

A atividade do leite está sempre sujeita a 
mudanças no cenário econômico, gerando alterações de 
preços de leite e dos insumos. Por isso, é de extrema 
importância garantir que a propriedade funcione da 
porteira para dentro, dependendo menos do cenário 
externo para gerar lucro e retorno financeiro satis-
fatório. Dessa forma, o planejamento das atividades da 
fazenda, o controle financeiro e zootécnico, juntamente 
com a assistência técnica auxiliam nas tomadas de 
decisão estratégicas e assertivas para alcançar esse 
objetivo. 

Todas essas melhorias se devem pelo esforço da 
família em realizar as mudanças de melhoria e por se 
dedicarem diariamente ao trabalho. Faça como Sr. João 
e procure uma assistência. Principalmente nesses 
tempos de altos preços dos insumos, os benefícios são 
muito importantes na redução dos custos de produção e 
no aumento da produtividade. A atividade do leite é 
uma excelente fonte de renda, principalmente se sua 
produção tiver planejamento e organização. Com a 
ajuda de um profissional poderá alcançar seus objetivos 
e melhorar seu retorno financeiro com a atividade.

Sr. João e seu filho
João Miguel.
Grande exemplo
de sucessão 
no campo. 
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Diminuir prejuízos causados pela mastite e reduzir CCS, reduzir o uso de antibióticos

Testes de triagem da causa da SÍNDROME

Velocidade na tomada de decisão (tempo da coleta ao laudo)

Fazenda ou laticínio pode fazer (qualquer pessoa treinada pode fazer, é MUITO SIMPLES)

Baixo investimento inicial

Interação com a central para leitura

Preço inferior a uma cultura convencional
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Rua José Maria de Azevedo, N° 262
Bairro Jardim Fabiana - CEP 37200-359 - Lavras/MG  
Fone: (35) 9 9902-5696
E-mail: laboratorio.ciadoleite@gmail.com

Laboratório de
Análises Microbiológicas
Cia do Leite
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Zé da Roça: Aooowww 
gabiruzada do meu cora-
ção, cumé que ocêis tá? 

Chegamos aí no mês 
de abril, e hoje eu com meu 
fiote vai prosear sobre um 
assunto pra lá de conhe-
cido, que são os problemas 
de casco. Fala pra mim que 
as vezes não aparece uma 
vaca aí na fazenda claudi-
cando e ocê fica doido por 
que diminui leite, a vaca 
não emprenha, e traz só 
prejuízo dentro da fazenda. 
Tô falando mentira pros 
gabiru meu fiote???

VACAiado: Tá não meu 
pai. Pensa comigo: ima-
gina ocê quando pisa num 
espinho, quase não encos-
ta o pé no chão! Agora 
imagina pra vaca com uma 
lesão no casco, a dor que 
isso não causa e os trans-
tornos que traz pro ani-
mal? O pr imeiro que 
ocorre é que se tá com 
problema de casco, a vaca 
vai querer fazer mais o 
que???  Acerto miseravi, 
vai querer ficar deitada pra 
aliviar o peso na perna que 
tá com muita dor. 

Zé da Roça: E ela deitada, 
vai alimentar menos, junto 
a isso, com a dor, o animal 
vai ter perda de peso e 
atrapalhar tanto na produ-
ção quanto na repro-
dução. Se tem uma coisa 
que eu aprendi é o seguin-
te: primeiro a vaca come 
pra se manter viva, depois 

come pra produzir leite e 
por último come pra 
reproduzir. Então se faltar 
comida, começa os pro-
blemas de traz pra frente. 
Primeiro ela para de 
reproduzir, depois de pro-
duzir e se faltar comida 
ao extremo, morre de 
fome. 

VACAiado: E os cascos 
das vacas são como os 
pneus dos carros, não 
t e m  c o m o  t e r  b o m 
desempenho com o carro 
se os pneus não estão em 
estado bom. Mesma 
coisa com as vacas, se os 
cascos não estiverem 
bem, não se consegue a 
máxima eficiência do 
animal. Então gabiru, 
cuidar aí dos “pneus das 
vacas” é de extrema 
importância dentro da 
propriedade.

Zé da Roça: Esse é meu 
fiote. E ó, dentro do que 
pode causar as lesões nos 
cascos, podemos citar 
vários aspectos: excesso 
de umidade por exemplo, 
esse aí tem na maioria das 
fazendas, até mesmo em 
fazendas com compost 
barn se manejar mal a 
cama. Então evitar acú-
mulo de barro e esterco, 
pode auxiliar aí no con-
trole.  Outro aspecto 
importante é piso abra-
sivo em free-stall, quando 
utiliza areia, ou até mes-
mo vaca no pasto, quan-

do o corredor tem muito 
cascalho, acaba contri-
buindo para ter lesão e 
assim a entrada de micror-
ganismos causadores das 
afecções podais. 

VACAiado: Outro fator aí 
que muitos gabiru negli-
genciam é a dieta! Isso 
mesmo gabiru. Dieta 
errada dentro da fazenda 
pode fazer os problemas 
de casco aparecerem, 
ainda mais se ocê der 
muita ração (kg/dia) pra 
vaca. Cuidado com isso e 
pede orientação técnica 
na formulação de dieta!!!

Zé da Roça: E pra tratar 
essas lesões, muitas das 
vezes depende do grau de 
acometimento do animal, 
precisando aí ser feito 
casqueamento desses 
animais e muitas das 
vezes, colocação de ta-
manco, podendo chegar 
até a amputação do 
dígito. E como prevenção 
utilizamos o pedilúvio, 
com sulfato de cobre (5%) 

e formol (5%). Muitos 
produtores reclamam que 
não funciona, mas o que 
mais tem peso no pedi-
lúvio é o manejo correto 
do mesmo.

VACAiado: Eita prosa 
boa! Com umas dicas 
dessa aí gabiru, dá pra 
entender a importância de 
se atentar aos problemas 
de casco dentro da sua 
propriedade né memu? 

É isso aí gabiruza-
da, se ocêis tem alguma 
dúvida quanto ao que 
nóis proseou, chama nóis 
da Cia do Leite que pra 
tudo tem um jeito!!!

Nóis vai ficando por 
aqui e mês que vem tem 
mais!!! Uiiii Aiiii!!!

TCHAUUUUUUUU! 
BRIGADUUUUU!!!

      

Fale com o Zé da Roça:  (35) 99974-7434

SEM PNEU BOM O
CARRO NÃO ANDA!

E A VACA TAMBÉM NÃO!
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2)  Sobre a matéria “A eficiência reprodutiva das vacas leiteiras é comprometida pelas 
afecções uterinas”, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, em 
relação ao impacto reprodutivo das afecções uterinas:

RESPOSTAS: 

Os animais acometidos apresentam dor intensa, o que provoca dificuldade de locomoção 

(claudicação), de alcançar o cocho de alimentação e dessa forma, passam a permanecer 

deitadas por longos períodos. 

Dentre os fatores responsáveis pelos problemas de casco estão: o excesso de umidade, 

higiene deficiente, ausência de uso do pedilúvio, pisos abrasivos, traumas, falta de 

conforto nas instalações, problemas nutricionais, ocorrência de doenças sistêmicas e 

predisposição genética (defeitos de aprumos).

O quadro inflamatório não compromete a fertilidade das fêmeas, não desenvolvendo de 

folículos ovarianos persistentes, não influenciando na demonstração de estro e elevado 

intervalo entre partos.

Em quadros inflamatórios existem apenas bactérias associadas à sua ocorrência, sendo 

poucas vezes causadas por traumas e lesões. Além disso, o progresso destas pode levar a 

infecções bacterianas secundárias.

Os animais apresentam claudicação (manqueira), sensibilidade ao toque, podendo ou não 

apresentar edema (inchaço) e hiperemia da região (vermelhidão). Em casos mais graves, 

pode ser observada a presença de secreção sanguinolenta, com odor pútrido fluindo pela 

lesão.

(    )

INGREDIENTES:
Ÿ 2 litros de leite (reserve mais ou menos 2 

copos)
Ÿ 2 latas de milho verde (sem água)
Ÿ 1 lata de leite condensado
Ÿ 3 colheres (sopa) de amido de milho 

(dissolvida no leite reservado)
Ÿ 100 g de coco ralado, de preferência 

fresco

MODO DE PREPARO:
Ÿ Bata o milho com 1 litro de leite no 

liquidificador (5 minutos).
Ÿ Coe a mistura e reserve o bagaço.
Ÿ Depois bata o restante do leite com o 

bagaço que sobrou, coe novamente.
Ÿ Leve ao fogo em uma panela alta ou 

caldeirão, mexendo sempre para não 
grudar.

Ÿ Acrescente o leite condensado e continue 
mexendo.

Ÿ Quando começar a ferver adicione o 
amido de milho dissolvido e o coco 
ralado, mexa até chegar no ponto de um 
mingau ralo, sirva bem quente.

OBSERVAÇÃO: Este mingau não ficará duro 
e sim em ponto que possa ser bebido, se 
preferir uma consistência mais cremosa 
acrescente mais 2 colheres (sopa) de amido 
de milho dissolvido em um pouco de leite. É 
ideal para as noites frias.

  V,V,F,F,V   
      

2)

MOÇA 
DA ROÇA

  B   
      

1)

Todo mundo tem aquela receitapreferida e a mais esperadapara a hora do café ou almoço, né?Você querido leitor, pode participardo quadro de receitas.
Envie sua receita para nossa revistaatravés do contato do nossoquerido Zé da Roça:

(35) 9 9974-7434 (Zap)  ou peloe-mail: marketing.ciadoleite@gmail.com

1) De acordo com a matéria “Confuso com tantos tipos de leites 
disponíveis no mercado? Entenda as diferenças!” , marque a 

 opção INCORRETA:

a) No mercado, podemos encontrar leites com dois tipos de processamento térmico: o 
pasteurizado e o UHT (ultrapasteurização). Para o sucesso do processamento térmico, dois 
parâmetros são muito importantes: temperatura e tempo.

b) Na pasteurização rápida, o leite é aquecido a uma temperatura entre 72°C e 75°C por 10 
minutos. Já na pasteurização lenta, o leite é submetido a uma temperatura entre 62°C e 65°C 
por 15 minutos. Logo após o aquecimento do leite, ele é resfriado entre 2°C a 4°C, essa etapa é 
importante para conter a proliferação de microrganismos que restaram após o tratamento 
térmico.

c) Uma outra forma de processar termicamente o leite é a ultrapasteurização. Essa técnica 
utiliza temperaturas entre 130°C a 150°C por 2 a 5 segundos, sendo que, logo após, o leite é 
imediatamente resfriado a uma temperatura de 32°C em embalagens estéreis, sendo as mais 
conhecidas as embalagens de “caixinha”. 

d) O leite integral, contém o maior índice de gordura mantendo de maneira integral, como o 
próprio nome sugere, toda a gordura ou a maior parte dela presente no leite antes que este seja 
industrializado. A porcentagem de gordura presente neste tipo é de no mínimo 3% da sua 
composição. 

e) O leite semidesnatado é processado no sentido de que seja retirada uma parte da gordura 
contida no leite integral. É um intermediário entre os outros dois tipos, com níveis de gordura 
entre 0,6% e 2,9%. O leite desnatado é aquele que teve redução quase completa de gordura em 

Mineirinho chega no bar e pergunta:
- Cê pode me vendê uma pinga fiada?

O dono do bar olha para o homem e 
apontando para um sujeito forte e alto 
que está sentado numa mesa, propõe:

- Aquele homem, de tanto malhar, 
ficou tão musculoso que seu pescoço 
parece que ficou pequeno. E quem 
chama ele de "pescocinho", ele enche 
de porrada. Se você tiver coragem de 
chamá-lo de "pescocinho", eu te vendo 

MINEIRINHO ESPERTO

(    )

(    )

(    )

(    )

fiado por um ano!

Mineirinho chega até a mesa e dá 
uma batida nas costas do cara e diz 
baixinho:

- Meu amigo, cê tá bão?

- Mas eu nem te conheço.

- Uai! A gente pescô junto!

- Não pescamos não!

Aí o mineirinho diz bem alto:

- Pescô sim!!!



Veja abaixo nosso portfólio:

INDÚSTRIA

l Assistência técnica e administrativa a 
propriedades produtoras de leite:
£ Nutrição
£ Reprodução (IATF e diagnóstico 

de gestação)
£ Planejamento e produção de 

volumoso
£ Estruturação de rebanho
£ Gestão de indicadores técnicos e 

econômicos
£ Outros

l Diagnóstico, criação, gestão e 
execução do Programa de 
Qualificação de Fornecedores 
previsto na IN77;

l Projeto, prestação de contas e 
execução do programa mais leite 
saudável;

l Assistência ao controle da Contagem 
Padrão em Placas (CPP ou antigo 
CBT);

l Assistência ao controle da Contagem 
de Células Somáticas (CCS);

l Criação de programas de 
pagamento por qualidade;

l Revista Força Leiteira;

l Capacitação de técnicos de campo;

l Capacitação de agentes de coleta de 
amostras;

l Laboratório de exames de cultura.


