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Em Sunchales, Província de Santa Fé, República Argentina, (l caravana da FELCT 
despede-se dos dirigentes da grande CooperaUt'a de Lacticínios "Sancor" 
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DR. HOBBES ALBUQYERQUE 
Prof . da' F.E.L.C.T. 

o noturno, que trazia o bonito nome de "Rai:o de Sol" .• 

levou-nos, pela noite a dentro, à Província de Santa Fé. Viagem 
cômoda e agradável. 

Infelizmente, porém, não tivemos a oportunidade de conher.er 
uma das maiores cidades da Argentina - Rosário. Na ida e na 
volta, passárn:os por Rosário durante a madrugada. 

Em Santa Fé, capital da Província do mesmo nome, iriam os 
entrar em contacto com uma das maiores e mais .�xtraordinárias 
organjzações platinas, a Sancor uma cooperativa de cooperativas, 
orgulho da indústria argentina. 

Um ônibus, posto à nossa disposição pelos dirigentes da San
cor, estava à nossa espera na estação. 

1\. 'caravana da F.E.L.C.T., nessa altura, contava com os en
genheiros-agrônomos Druetto e Julio L. Mulvany. A ela se in
corporou o enviado' da Sancor, Sr. Leyder Giraudo, outro amigo 
distintíssimo que deixamos no sul do continente. 

O primeiro estabelecimento que visitámos, na cidade de San
ta Fé, foi "La Tecnica", grande e antiga usina de pastel1l'izaç50 de 
leite e fábrica de manteiga. Recebe cêrca de 50.000 litros de leite, 
diàriamente. Também fabrica Ice cream. Tem aparelhagem para dcs
hidratação de produtos alimentícios. 

Rumámos, em seguida, para a cidade de Rafacla, onde fizemos 
uma r<ipida visita J firma Molfino Hermanos, fabricante de m2.n
teiga e doce de leite. Tem uma produção diária que ltinge eêrea 
de 3 toneladas e meia de manteiga. 

O ônibus, semDre em boas estradas cimentadas. levou nossa 
caravana até Sunehales, séde da organização Saneor e alvo princi
pal da nossa excursão. Chegámos de tarde, mas ainda em tempo de 
corrermos todo o estabelecimento central, onde se fabrica, diària
mente, uma quantidade cdossal de manteiga de ótima qualidade. 
superior a 25 tonebdas. 

Cêrca de 147 cooperativas são filiadas à Sancor e, pelas notí
cias que continuamos recebendo de lá, outras associadas têm en
grossado as fileiras daquela "cooperativa monstro". 

A �ancor publica uma revista e u rn jomal que espalham ar
tigos técnicos sobre leite e deriv:ldos, divulgando o cooperativismo 
c dando notícias e cotações sobre produtos da indústria de bcti
cínios, além de tratar d� outros assuntos d-: ínterêsse geral. 

Dois funcionários de categoria d:l organização, os S1's. Dante 
Catlimeo e Lc:ydcr Gilitudo acomp::mbaram-nos por todos os do-

Fachada' do ,edifício principal da Granja Escola Nacional Ramol1 
, Santamarind, em. Tandif- ProuJncía de Buenos Aires 
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A Associação Brasileira de Criadores 
de Gado Guernesey, com séde em Leopol
dina, Minas, assinou um acôrdo com o Mi
nistério da Agricultura para o registro 
genealógico do gado dessa raça. 

O ato realizou-se no gabinete do titu
lar da Agricultura, Sr. Daniel de Carva
lho, que assinou o acôrdo pelo Ministério, 
tendo sido aquela Associação representa. 
da pelo Sr. Haroldo Monteiro Junqueira. 

mmlOs da Saneor e nos colocaram em contacto com 
os Srs. Presidente, Vice-presidente e Diretores, não 
só da organização central como de algumas filiadas. 

No dia seguinte continuámos o nosso roteiro até 
Brinkmann, na Província de Córdoba, onde se en
contra instalada outra grande fábrica de manteiga da 
Sancor. Como a sua congênere de Sunchales, a fábrica 
de Brinkmann está muito bem aparelhada c fabrica 
cêrca de 22 toneladas de manteiga todos os dias. 

Além dêsses dois estabelecimentos grandiosos, pos
sue a organização outras fábricas de manteiga, quei
jos, doce de leite, caseína, etc. 

Ainda no interior da Província de Santa Fé per
corremos uma importante fábrica de queijos Roque
fort, Gorgonzola e Quartirolo. A fábrica Aristo re
cebe cêrca de 30.000 litros de leite. que são trans
formados naqueles tipos de queijo. 

De vol ta à capital da Província. a acolhedora 
cidade de Santa Pé. jantamos em companhia de bons 
amigos que fizemos aH. inclusive estudantes da im
portante U,niversidade do Litoral. Nessa mesma noi
te retornámos :t Buenos Aires. Capital Federal. 

A última excursão de vulto. na República Ar
gentina. foi a Tandil. cidade situada ao' sul da Pro
víncia de Buenos Aires. onde está localizado um no
tável estabelecimento de ensino agrícola: a Granja
Escola Nacional Ramon Santamarina. Ainda desta vez 
tivemos a companhia agradável' e amiga dos agrôno
mos Mulvany e Druetto. Também viajou conosco o 
Dr. Labarthe. alto funcionário do Ministério de Agri
cultura de La Nacion. 

Passámos um dia inteiro na Escola Ramon San
tamarina. visitando todas as secções de Apicultura. 
Avicultura. Cunicultura e Lacticínios. sempre acom
panhados pelo Sr. Diretor do Estabelecimento. En
genheiro Lopez Galán e prof-essores. Conhecemos o 
tambo e a cabana, onde encontrámos bons exemplares 
da raca holandesa. 

Segundo observámos. na parte de lacticínios, fa
bricam manteiga. caseína e queijo. Dentre outros tipos 
dêste último produto, fabricam um Cheddar bastante 
apreciável. 

Não nos parece exagerada a adjetivação que temos 
usado a respeito de tudo o que nos foi dado visitar 
na Argentina e no Uruguai. Qualquer pessoa pode 
certificar-se do que âcabamos de relatar através de tres 
crônicas publicadas neste boletim. Uma cousa, porém, 
foi além da nossa espectativa: pensávamos encontrar 
pessoas delicad.::.s, distintas, que nos recebessem com 
a amabilidade que se reserva aos visitantes. etc., mas 
tivemos a felicidade de deixar bons e verdadeiros ami
gos entre aquele povo trabalhador e progressista. 

g; 
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Após a assinatura do documento, o 
Sr. Haroldo Junqueira prestou aos repre
sentantes da imprensa as seguintes dec1a
racões: 

� "O acôrdo que acaba de, ser assinado 
teln por objetivo reunir todos os criadores. 
de Guernesey para o melhoramento do re
banho dessa raça no Brasil. Doravante, 
todos os animais terão seu registro feito 
pela Associação e oficialmente reconheci
do pelo M,inistério da Agricultur'a. 

O registro geral da raça Guernesey 
era uma necessidade, pois todas as outras 
raças, como a Holandesa] a J ersey e o 
próprio Zebú, j á têm suas associações e 
registros oficiª,lizados. Ninguém pode dei
xar de reconhecer o valor da raca Guer
nesey como produtora de leite gordo, per
feitamente adaptada a diversas zonas do 
País, notadamente dos Estados de Minas 
e Rio de Janeiro, aquí se destacando o nú
cleo de Friburgo. 

Assim, a oficialização de uma enti
dade, nascida enl Leopoldina, o maior cen
tro dêste gado, era de se esperar, sendo 
que o registro privado de nossa Associa
ção j á se eleva a 11lais de mil cabeças. 

O desenvolvimento da criação de gado 
Guernesey se impõe, justamente agora en1 
que tanto o govêrno quanto os fazendeiros 
se achanl empenhados em aumentar a 
produção de gêneros alimentícios. O alto 
teor de matéria gorda no leite das vacas 
Guernesey representa um grande fator 
para a produção de manteiga e queijo. 

Desejo, tambén1, fazer minhas as pa
lavras do Ministro da Agricultura, a1!e
lando para todos os criadores de todos os 
Estados, no sent.ido de registrarem os 
seus rebanhos, afim de valorizá-los e fgci
litar o intercâmbio entre os associados. 

Devo salientar] por últhno, que o Mi
nist.ro Daniel ele Carvalho, compreenden
do a vantagem do registro genealógico dos 
gados, enalteceu a necessidade de que to
dos os criadores de Guernesey se filiem à 
Associacão Brasileira de Criadores de 
Gado Guernesey, para o engrandecimento 
dêste rebanho, terminou o Sr. Haroldo 
J unqueira, engenheiro civil e criador en
tusiasta do Guernesey} no município de 
Além Paraíba." 

(Transcrito do "J ornai do Comércio", de 9 de 
Março de 1947.) 
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CARACTERíSTICAS 

Êste produto ten1 uma classificacão 
especial. Quanto á porcentagem de g"or
dura no extrato sêco lhe confere a classi
ficação de semi-gordo. 

o. Requeijão Mineiro (como os de
mais requeijões) é um produto salgado, 
obtido da coagulação espontânea do leite, 
geralmente desnatado, e subsequente coc
ção da coalhada, observando-se cuidados 
especiais durante a nlesma. A sua massa 
não deve - possuir olhos, mas sim, ser com
pleta111ente con1pacta, porén1 macia. Apre
senta êste queijo um sabor característico, 
ligeiranleilte ácido. E' um produto de con
servação l:elativamente curta. 

FABRICAÇÃO 

1kl atéria pri1na: - Emprega-se, para 
seu fabrico, leite desnatado. Êste leite deve 
ser crú; quando se usa leite pasteurizado 
deve-se adicionar-lhe 0,1 a 0,2 % de fer
mento láctico. 

Precipitação dc" 1nassa: - Aquece-se 
o leite a 25°C no verão e a 30°C no inver
no, deixando-se, e111 seguida, em repouso 
para a precipitação. Esta precipitação se 
processa 'dentro de 18 a 20 horas. 

Dessoragem: -,Verte-se a coalhada 
em um tacho de parede dupla e vai-se 
aquecendo-a por meio de vapor indireto 
e agitando por meio de uma pá de madei
ra. A temperatura deve ser elevada até 
45° C e quando se notar que houve con1-
pleta separação de massa e sôro, mostran
do-se êste com uma coloracão verde ama
relada e completamente límpido, retira-se 
todo o sôro. Para isto coloca-se a massa 
em U1n tecido ralo e espreme-se bem. Em 
seguida procede-se à lavagem da massa. 

Lavagem da 1nassa: - Est8.indo a 
massa no tacho, adicionam-se-lhe 20 lts. 
dágua para cada 100 lts. de' leite utilizado. 
Em seguida vai-se elevando a temperatu-
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ra, até 35°C, tendo-se o cuidado de agitar 
continuamente, Devem-se desmanchar to
dos os caroços para que a lavagem seja
ben1 eficiente. Elhnina-se a água por meio 
do tecido, espremendo-se novamente e efe
tua-se uma nova lavagem, com a mesma. 
quantidade de água elevando-se a 45°C no 
fim. 

Separa-se em seguida a água, umais 
cQlnpletanlente possível. Estas, lavagens 
têm a finalidade de extrair o sôro e, por 
conseguinte, a acidez d� lnassa, de modo 
que, julgando-se necessário, aumenta-se o 
seu nÚlnero. 

Quando não se tem muito rigor com 
esta operação é muito comum o produto 
resultar ácido e com olhos. 

Exh'cíção ela acidez: - Em comple
mento das lavagens para a extração da 
acidez coloca-se a rl1assa no tacho bem 
fragnlentada, e juntam-se à mesma' cêrca 
de 20 lts. de leite desnatado fresco para 
100 lts. de leite usado. Em seguida, vai-se 
elevando a temperatura até 60 ou 65°C 
agitando-se sempre. 

Caso a precipitação se processe com 
muita facilidade, junta-se mais leite des
natado, até que aquela custe a se realizar. 
E' preferível, mesmo, que a precipitacão 
não sej a comp�eta, pois' isto indica baixa 
acidez na massa. A massa neste ponto 
deve estar COl11 boa liga, sendo a' acidez 
do sôro de cêrca de 20 a 25° D. Extrai-se 
todo o sôro espremendo-se bem a massa. 

Cozi1nento da '1nassa: - Coloca-se' a 
'massa no tacho e vai-se aquecendo-a e 
agitando-a até que se' observe a sua fusão. 
Juntam-se -então, aos poucos, 5 a 6 lts. 

_ de creme fresco para cada 100 lts. de leite 
en1pregado. Nunca se deve adicionar o 
creme antes de haver' a fusão da massa 
pois isto pode dar origem a caroços no 
produto. Para a salga juntam-se de 200 a 
220 grs. de sal dissolvido em um pouco de 
água filtrada. A agitação e o aquecimento 
não devem ser interr

,
ompidos. Se a massa 
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HISTORIA DO QU 
� 

De todos os queij os industrializados, 
aquele cujo comércio é nlais desenvolvido 
e mais importante, aquele cujas qualida
des têm preferência, por ser mais nutri
tivo e de lnelhor conservação, é seIn dú
vida o Gruyere. A origenl da sua fabrica
ç?io, assim como o seu nOine, têm provo-
cado inúmeras discussões. -

Alguns pretendenl, acreditamos que 
equivocádamente, que o vale suíço Gruye
re poderia reivindicar a paternidade do 
nome e da sua fabricação; lnuitos são os 
que se inclinan1 a uma apreciação dife
rente em face de docurnentos autênticos 
apresentados pelas associações de produ
tores franceses, q'l.1e' demonstrarmn de 
n10do irrespondível que a Suíça não podia 
reivindic.ar por si só a propriedade de se
melhante denominacão. 

A origem da fabricação do qU81J o 
Gruyere é montanhesa, e quem conhece as 
estreitas relacões étnicas das vertentes do 
Jura reconhecerá que a fabricação teIn 
especialn1ente por origem a cadeia dos 
Alpes, sen1 que se possa excluir uma ou 
outra vertente. 

Os textos antigos dizem que sua fa
bricação rerllonta a muitos séculos passa
dos. Falava-se dêle como um queijo de 
grande dilnensão, produto de um traba
lho em comum: não' possuindo cada pro-

começar a se tornar muito consistente an
tes de haver terminado o cozimento deve
se adicionar Uln pouco de leite desnatado, 
ou caso a acidez estej a elevada, água fil
trada. Continua-se agitando até que a 
massa se mostre no ponto} que se conhece 
pela facilidade COln que a mesma se desa
pega do fundo do tacho e pela formação de 
filetes compridos ao ser . levantada com a 
pá. Deve-se observar com cuidado a con
sistência para que o produto. não fique de
masiadamente mole ou duro. E' convenien
te acompanhar a determinação do poirto, 
'com provas gustativas. 

Enformagem: - Verificado o. ponto, 
leva-se a massa imediatamente �s fôrmas, 
devendo estas ser· forradas com papel im
permeável, untado com manteiga. As fôr
mas podem ser metálicas ou de madeira. 
Quanto ao formato é variável, podendo· sel' 
cúbico ou cilíndrico. Logo que esfrie, o 
produto pode ser consumido._. 

FELCTIANO 

IJ O GRUYERE 
dutor leite suficiente para por si só fa
bricar UIn queijo, levava aquele produto 
ao povo, que o misturava com o de outras 
procedências: e depois o aproveitava. 

O queijo correspondia ao que tivesse 
fornecido Inalor quantidade de leite. Pl'a
ticava-se uma contabilidade resumida em 
planchas de madeira chamadas "fôrmas ", 
onde eram escritas erll algarismos ron1a
nos, nas duas faces, o débito e o· crédito 
do cooperador. Êste sistema) reconhecido 
insuficiente, foi empregado até 1875, épo
ca em que se estabeleceu um"carnet'� in
dividual, cujos lançmnentos eranl levados 
a um regjstro especial, chamado "Livro 
de l'ecepção". 

Depois, estabeleceu-se a fabricação ca
seira, suprimindo-se o trabalho en1 casa 
do proprietário, não raras vezes mal equi
pado. 

Encontra-se no caráter da organiza-' 
ção que evoluiu desta maneira a origem 
da associação dos produtores, da qual re
sultaram as indústrias de hoje. 

Sem embargo, a fabricação baseada 
na rotina e processos empíricos dava re'
sultados irregulares, muitas vezes defei
tuosos e onerosos. Tornava-se assim ne
cessária uma escola da indústria queijei
ra. Foi então, quasi no fim do século XIX, 
que os eruditos higtenistas agrônomos M. 
M. Charles Martin, Hyacinthe Friant e 
Pierre Dornic, congregando seus conheci
mentos em prol de um mesmo ideal, ins
talaram em Marirolles, em Doübs, o pri
meiro centro de ensinamentos e pesquisas 
leiteiras. Em Junho de 1888 foi alí criada 
a primeira escola que cuidava pràticamen
te da fabricação do Gruyere. Charles Mar
tin foi o diretor da mesma, secundado por 
M. Friant, que, pouco depois, criou a cé
lebre escola de' Poligny, no Jura, e foi M. 
Dornic quem fundou e ilustrou a escola de 
Surgeses, em Charente-Inferieure, onde 
adquiriu uma celebridade mundial por 
seus profundos conhecimentos nos estu
dos relativos ao leite. 

O grupo Martin-Friant-Dornic cons
tituiu a base da indústria do queIJO 
. Gruyere na França, pelo modo que nós 
hoje conhecemos. 

(Trabalho lido no Auditorium da 
F.E.L.C.T. de 12 de Abril de 1947, e pre:" 
m�ado, publicado no Almanaque· do "Cor-
reio da Manhã). . 

_ . . .  

o 

DEFINIÇÃO: - O leite é um líquido' secretado 
pelas glândulas mamárias das fêmeas, após o parto, 
para alimentação de seus filhos. Os elementos qUé o 
constituem, são os mesmos para o leite de todas as 
fêmeas; 

O leite de vaca é, entre todos, o mais impor
tante, em virtude do papel relevante que tem na ali
mentação humana, seja consumido em espécie, ou em 
,forma de produtos industrializados - queijo: man
teiga, leite condensado, leite em pó, farinhas lácteas, 
etc. 

O üBERE - O úbere da vaca, forma uma-massa 
hemisférica, situada na região inguinal. As duas me
tades, direita e esquerda são completamente indeoen
dentes, e cada uma delas está envolta em uma c-apa, 
formada de tecido conjuntivo. 

Cada porção lateral está, por sua vez, dividida 
por uma membrana transversaL formando duas partes 
distintas ou seja, um quarto anterior e um. posterior. 
A membrana fibro-conjuntiva, que separa os quartos, 
é muito delgada, porém, a independência entre êles 
é absoluta. Na parte superior de cada quarto do úbere 
lactante, está um conjunto de tecidos, dos quais os 
principais são os alvéolos ou ácinos, onde o leite tem 
sua formação gradativa. Êste conjunto, de nature:ia 
muito complexa, possue canaliculos e canais, que tra
zem o leite dos alvéolos para a "cisterna" ou "sinus", 
que se encontra na parte média do úbere. 

Esta se comunica com o "canal" do têto, por 
um ligeiro "colo" que se 'mantem aberto. No bico do 
têto existe o .. esfincter", músculo que impede a saída 
do leite, sem pressão. À medida que o leite vai se for
ma�do .na parte superior do úbere, vai descendo para 
as InferIores, ocupando os espaços vasios, e fazendo-o 
entumecer. Quando completamente cheio, os ácinos di
minuem a produção ou mesmo param de secretar, vol
tando a fazê-lo desde que haja espaço para o leite no 
úbere. 

O sangue arterial leva as substâncias que as cé
lulas necessitam para transformar em leite. 

Os capilares venosos se encarregam de devolver 
à circulação geral o sangue já utilizado pelas células 

. dos alvéolos. 
O e�tudo do úbere, sua estrutura anatômica, seu 

desenvolVImento, e as causas determinantes da forma
ção do leite, constituem uma matéria complexa, e in
teressante. 

COLOSTRO Logo após a parição, as glân-
dulas mamárias ::la vaca, secretam um líquido denomi
nado col.ostro, que se diferencia grandemente do leite 
no�mal. Cor:tém menos água e' lactose que êste, porém 
rpaIs album111a, elemento êsse de fácil digestibilidade. 
Ele pode encerrar partículas de sangue, provenie�.tes 
de rachaduras das têtas, ou quando do primeiro parto. 
O seu valor nutritivó é também superior ao do leite 
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L E I T E 

JOSE' LUIZ FACHARDO 

Do Curso Técnico da F.B.L.C.T. 

normal, e� virtude
· 

de �ua elevada' porcentagem de 
albuminóides, exerce uma ação laxativa sobre o in
testino do bezerro, provocando a eliminação do me
cônio. 

_ O seu uso é indispensável ao bezerro, nos seus 
primeiros dias de vida (I5 dias). Porém, somente 
nisso deve consistir a sua finalidade. 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA CENTESIMAL DO 
LEITE -'- Vários fatores influenciam na composição, 
variando de indivíduo para indivíduo, de acôrdo com 
a sêca, alimentação, período de lactação,' idade, etc. 

Assim ela é em média a seguinte: 
Água. 
Gordura. 
Caseína . 
Albumina 
Globulina 
Lactose . 
Ácido cítrico. 
Cinzas . 

870/0 
3,7% 
3,0 % 
0,45 % 
0,05 % 
5,0% 
0,2% 
0,6% 

100 

O leite secrl.'tado a partir de 15 dias d:poi
,
s do 

parto, já tem o seu aspecto normal. Sua cor e e,s
branquiçada, tem sabor ligeiramente doce, e um odor 
característico, que faz lembrar o animal de que pro
vém. Tem a propriedade de absorver odores ambien
tes. Logo em seguida à ordenha tem em média a tem
peratura de 36°C. 

Sua densidade está compreendida entre 1.029 e 
1.033 a 15°C, o que significa que um litro de leite 
pesa em média 1.031 gramas. 

MICRóBIOS DO LEITE - Sendo o leite um 
produto de inestimável valor para a alimentação hu
m

,
ana, o .é também para os micro-organismos, que 

nele proltfcram com extraordinária rapidez, princi
palmente em temperaturas ao redor de 36°C. 

Segundo Freudenreich, um leite obtido sem os 
cuidados higiênicos necessários, mantido à tempetatu� 
ra de 15° C, tem o seguinte desenvolvimento bacte
riológico. 

No momento da ordenha 
2 horas depois 
7 horas " 

25 horas 

9 .000 germes por c.c. 
36.250 " c.c. 
60.000 cc. 

5.000.000 C.c . 

Quando porém. a temperatura é mais 'próxima 
de 36° C, a multiplicação será muito maior, e au
menta em razão direta da mesma. 

Dos micróbios do leite, uns há que nêle provo� 
cam al.terações, outros são patogênicos, propagam mo
léstias transmissíveis ao homem. Pode destarte o leite 
veicular inúmeras moléstias, entre' as quais temos: tu:" 
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PAULO GARCIA 
Um dos grandes fatores de eugenia 

é, sem sombra de dúvida, o esporte em 
suas· diferentes luodalidades. 

Compreendendo êste aspecto da ques
tão, a FELCT vem de reorganizar o seu 
Departamento Esportivo, entregando sua 
direção ao esportista Paulo Garcia, figura 
muito conhecida e apreciada, não só pelos 
seus conhecimentos técnicos; como tam
bém por seu trato cavalheiresco. 

Paulo Garcia já iniciou os treinos 
com os felctianos e temos certeza que nos
sa Escola muito lucrará com seu esfôrço. 

Ao nosso técnico hipotecamos solida
riedade e amizade, desej ando-lhe sucesso 
na direção do Departamento Esportivo da 
FELCT. 

EXCURSÃO À PETRóPOLIS 
Levando avante o plano de efetuar 

cOlupetições esportivas, com a finalidade 

berculose. brucelose. a febre tifóide. desenteria bacilar. 
difteria. fébre aftosa. carbúnculo. etc. 

PRODUÇÃO HIGIÊNICA DO LEITE O 
máximo de higiene deve ser concentrado na produção 
e manipulação do leite o tanto quanto possível. para 
manter suas qualidades alimentícias. Os princípios ele
mentares de higiene, são aí de relevante importância, 
pois os modos de contaminações são muitos, e o leite 
é altamente contaminável. 

. 

São principais fontes de contaminação: 
a) -. animal doente (mamite, tuberculose, etc.); 
b) - fézes e detritos alimentares; 
c) ar viciado dos estábulos, poeiras, odores 

fortes; 
d) moscas e i�setos em geral; 
e) sujidades do animal (pêlos, caspas·, etc.); 
f) - ordenhadores não asseia dos ; 
g) - vasilhame mal lavado; 
h) - ordenha feita sem higiene, etc. etc. 
O leite após ser ordenhado, deve ser resfriado 

em água corrente, de maneira a baixar sua tempera
tura. Para isso constroe�se um tanque de cimento, 
onde ficarão os latões durante a ordenha, ou depois 
desta. colocando-os em um regato próximo, de fundo 
limpo. O transporte para a usina deve ser feito o mais 
cedo possível. evitand6 que os latões fiquem expostos 
ao sol por muito tempo. 

A pasteurização do leite não dispensa os cuida
dos higiênicos aconselhados na produção do mesmo. 
Ela tem somente a finalidade de aumentar o período 
de conservação do leite, e não melhorar sua qualida
de. O leite rium, após a pasteurização continua ruim 
A finalidade dêle, depende antes de tudo, dos cuida
dos aplicados na sua produção. 

A higiene é o fator preponderante, na obtenção 
do leite saudável, e éste, como todo alimento completo, 
é um fator constante de eugenia. 

FELCTIANO 

de estimular o esfôrço dos alunos, a 
FELCT realizou no dia 7 do corrente uma 
excursão a Petrópolis, a linda cidade ser
rana, para disputar voleibol e futebol com 
o tradicional Colégio Pinto Fer·reira. 

Deixaram os rapazes a Escola às 5 
horas da manhã do dia 7, decididos a en� 
frentar 4 horas na "Catarina" (a "jardi
neira" do estabelecimento). Era a cara
vana composta dos seguintes felctianos: 
Zavala, Aluizio, Jonas, Jason, Mario, Ho
racy, Fachardo, Pedro, Lucrecio, Lavora
to, Ivens, Mavignier, José Jorge, Cid, 
Krenack, Carlos, Helio e Dante. 

A rapaziada chegou bem disposta ao 
Pinto Ferreira às 9,30 horas. Precisamen
te às 10,30 horas foi dado início à partida 
de voleibol. Venceram os Felctianos, após 
uma luta relativalnente fácil, pela conta
gem de 2xO. As partidas tiveram o se
guinte resultado: 15x3 e 15x4. 

Depois do almôço, às 2,30 horas, teve 
início o jôgo de futebol, tendo o esquadrão 
do Pinto Frreira mostrado possuir melhor 
conjunto, vencendo por 4 x 3, após uma 
disputa de grande entusiasmo e porfia. 

Foi difícil a vitória do colégio petro
politano, porque o quadro da FELCT foi 
um adversário perigoso, entusiasmado e 
que jogou com técnica e classe. Fizeram 
os goals da FELCT: Lucrecio (2) e Ho
racy (1). 

À noite do dia 7, os rapazes da 
FELCT foram recepcionados na séde do 
Petropolitano F, C., tendo sido oferecido 
a êles um "lunch" dansante. 

Domingo pela manhã os rapazes vi
sitaram a Catedral, o Museu Imperial e 
o maravilhoso Hotel Q.uitandinha. 

Os felctianos ficaram muito bem im
pressionados com a ·i'ecepção que lhes dis
pensou o Colégio Pinto Ferreira, sob a cri
teriosa direção do Sr. Napoleão Esteves, 
ajudado por uma pleiade de professores 
concienciosos e conlpetentes. Grandes ami
gos da tutma ficaram Sidonio, Carautas 
e o professor vValdemar Teixeira, que se 
mostraram extraordinariamente delicados. 

O "FELCTIANO" cumprimenta os 
rapazes que tão bem souberam honrar o 
bom nome da Escola e apresenta seu voto 
de' louvor aos qu� trabalharam para a r'ea-

FELcrrIANO Maio e Junho-

PLANTAS FORRAGEIRAS" 
DR. OSWALDO TERTULIANO EMRICH 

Ex-professor da F.E.L.C.T. 

( conclusão) 

Na formação de pastagens o criador deve consi .. 
derar os seguintes pontos: 

a) ---'- Acomodação da forragem ao clima ou meio 
ambiente; 

b) - A resistência ao pisoteio; 
c) A permanência- anual ou estado de uso no 

período da sêca e das chuvas; 
d) -- A abundância ou volume da' produção; 
e) -- A aceitação pelo gado; 
f) - A resistência às pragas (formigas, lagar

tas. cupins, ferrugens, etc.); 
g) -- O valor nutritivo; 
h\ - A adaptação às terras (úmidas. sêcas, sôl

tas. compostas. ácidas, calcáreas, etc.); 
i) - Resistência às geadas. ao fogo e ao granizo. 
'A . queima dos pastos é um mal necessário em 

determinados casos. como nos campos nativos. na 
substituição de forragens e na desinfecção ou combate 
aos males das forragens e dos animais. 

Quando o seu uso torna-se indispensável ou em 
campos nativos. devem ser considerados os cuidados 
seguintes: 

a) - Determinar a época própria; 
b) - Queimar parcialmente em períodos (8 a 

15 dias) conforme a área e número de animais; 
c) ._- Não queimar com sol aberto (das 10-17 

horas) ; 
d) -- Evitar queimas com a terra sêca, preferh. 

do após uma chuva; 
e) - Evitar o fogo antes da época da brota; 
f) -- Não queimar antes das chuvas pesadas. qUE' 

carregam a cinza; 

lização da excursão. Está de parabens o 
Departamento Esportivo do Diretório Aca
dêmico. 

CARAVANA ESAVIANA 

Chefiados pelos professores José Mon
teiro e Otto Andersen, estiveram em Juiz 
de Fora, os alunos do 2.0 ano do Curso 
Técnjco da Escola Superior de Agricultu
ra do Estado de Minas Gerais. 

Parte da turma ficou hospedada, para 
nossa satisfação, ·na FELCT. A "Candido 
Tostes" colocou a "j ardineir�" e seus ca
minhões à disposição da turma da ESA V 
que, assim, visitou diversos pontos de in-
terêsse em Juiz de Fora e suas proximid�
des. 

Aos bravos rapazes de Viçosa, o nosso 
abraço e a manifestação de nossa alegria 
por tê-los conôsco. 

g) - Espalhar boas sementes da forragem de
sejada; 

h) - Não salitrar o gado nas pastagens recém
queim?-_das visto elas já terem muita cinza. 

CULTURA DE FORRAGEM: - As forra-
gens podem ser cultivadas em: 

a) - Piquetes ou quadras pequenas (capineiras); 
b) - E In lavouras ou áreas grandes. 
Os piquetes ficam próximo aos estábulos. for

mando um conjunto de forragem para córtes verdes, 
silagem ou feno. As lavouras ocupam grande espaço 
e produzem forragens para armazenamento em forma 
de silagem. feno. sementes. frutos e tubérculos. A, 
culturas em piquetes são mais ou menos permanentes. 
ao passo que em lavouras são periódicas (estival). de 
3 a 6 meses. 

Na escolha das forragens para cultivo devem ser 
observadas as considerações já indicadas para as pas
tagens. Em qualquer cultura de forragem. seja em 
quadras pequenas ou grandes, é necessária a observân
cia dos processos culturais que constam de: 

a) -Escolha do terreno adaptável à cultura; 
b) -- Escolha da forragem; 
c) - _. O prepa ro do terreno; 
d) -- A adubação; 
e) . .  _ - A semeadura; 
f) -- O cultivo e a limpeza; 
g) -- O desbaste ou poda; 
h) - A colheita;· 
i) -. O transporte; 
j) - O beneficiament'b 0U a conservação; 
k) O combate aos males durante a cultura e 

durante a conservação. 
Os processos devem ser executados por máqui

nas. quando as condições topográficas do terreno per
mÍl'em. para o maior barateamento da produção. visto 
o trabalho manual ser oneroso. E' de máxima impor
tância considerar-se a finalidade da cultura (para si
lagens, feno. grãos. raspas. etc.) para o devido con
trôlc dos processos. especialmente da semeadura. do 
desbaste da época da colh':.ita. O milho plantado para 
silagem deve ser cultivado diferente do destinado a 
grãos ou espigas. Às vezes o volume da vegetação é 
preferível ao das sementes ou frutos. como nas for
ragens destinadas a córtes verdes, à silagem e ao feno. 
A época do cultivo também depende da natureza da 
produção ou de sua finalidade. A forragem não deve 
atingir o período de colheita nos mêses de chuvas, 
quando se destina ao preparo de fenos. 

As forragens mais próprias para piquetes são: 
Alfafa, trêvos. crotalárias. capim elefante. capim ve
nezuela. capim colonião. capim de planta. capim an
gola. capim sempre verde, capim rodes. capim qui
quio. grama de sêda. c.::na forrageira. etc. Para la
vouras são mais exploradas as seguintes: alfafa. mi
lho. ervilha ou feijões forrageiros. nabos. trigo, ba
tatas diversas (doce. fiuza. cenoura), nabos. beter
rabas, mandioca. amendoim, sôrgo doce, girassol, mu
cuna. favas. !:te. 

Para maior economia e preservação da fertilida
de das terras deve haver um intercâmbio permanente 
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Consideravel aumento, na produção de leite na Grã-Bretanha ERIC O. SI ANLEY 

Os a.lgarismos sobre a produção de 
leite na Grã-Bretanha' para 1946 repre
sentam uma tarefa formidável executada 
pelos criadores, pela Junta de Leite e pelo 
Ministério da Agricultura. Atualmente, as 
granjas da Grã-Bretanha estão produzindo 
mais leite que em qualquer outra ocasião 
e a produção, durante os últimos meses, 
tem sido tão satisfatória que ficou intei
ramente desmoralizada a profecia de que 
haveria un1a queda catastrófica na produ
ção de leite, devido à falta de forragens 
para o gado. Na Escócia, onde havia sido 
previsto uma queda de 30 por cento, hou
ve, ao contrário, um aurftento de 10 por 
cento. Cálculos moderados do Ministério 
da Agricultura mostram que, nos últimos 
meses, voltou-se à produção máxima até 
agora obtida, de 98 milhões de galões, e 
prevê-se que o objetivo fixado, há 18 me-

entre as culturas e os estábulos, êstes fornecendo o adu
bo e aquelas as forragens. 

As forragens podem ser conservadas em várias 
formas como sejam: 

a) Fenadas ('m medas ou em fardos; 
b) Fermentadas em trincheiras ou em silos de 

vários lipos: 
c) Deshidraíadas, parcialmente (espigas, grãos, 

raspas) ou complrtamente (farinhas e farelos) . 
d) --- Estratificadas em tumbas ou em silos (raí

zes. batatas. ou tubérculos e rizomas) . 
No armazenamento de forragens deve-se: 
.1) -- Evitar prejudicar o valor nutritivo dos ali

mentos; 
b) '- Não enCJrecer o produto (gasto de frio, 

de com hustí vcl) ; 
c) -Não pôr em perigo a saúde dos animais 

(fungos, .kidos. parasitas); 
d) -Proteger contra os consumidores clandesti

nos c os <1cidcntes (fogo. inundações, raios, etc.) ; 
e) - Reservar para os períodos de maior neces

sid<1de (sêca); 
f) Empregar os pro..:essos mais econômicos 

(mcdas e paióis) ; 
g) Quando são adquiridas fora da fazenda 

aproveitar a época das colheitas para as compras; 
h) -Conservar sàmente a parte útil das for

ragens. 

PROCESSOS DE PREPARO 

Para facilitar a conservação das forragens são 
usados di:versos processos. sendo mais práticos os se
guintes: 

l .o -Deshidrataçâo - ou secagem de planta 
inteira (fenação), das espigas ou sementes, das raIzes, 
dos tubérculos (raspas ou tortas) e dos sub-produtos 
(resíduos) . 

2.° - E:,tratificação: ou preservação de frutas e 
tub�rculos em estado natural, efetuada em covas (tum
bas) ou em câmaras especiais frias ou resfriadas. 

ses, atrás, pelo Ministério da Agricultura 
aos criadroes de gado leiteiro, no sentido 
de ser alcançada a produção de 100 mi
lhões de galões em Dezembro dêste ano 
será alcancado muito tempo: antes da data 
fixada. O � aumento da produção' de leite 
nO' Ínverno representou um., papel de im
portáncia nesse aumento geral da produ
cão e isso pode ser verificado pelos dados 
;ec�ntemente publicados. Os algadsmos 
referentes ao mês passado mostram que a 
produção excedeu em 25 milhões de galões 
a produção correspondente a mesmo pe'.; 
ríodo de cinco anos atrás. A despeito das 
dificuldades decorrentes da guerra e con
sequente redução nas forragens, a produ
cão de inverno se elevou contInuamente 
desde 1939. 

Nunca é demais louvar os fazendeiros 
� trabalhadores rurais da Grã-Bretanha 

3.° -Ensilagem: ou ' conserva fermentada feita 
em trincheiras (tumbas), em silos diversos e em bar� 
rís ou tonéis. 

4.° -- Frigorificação: ainda pouco usada devido 
ao custo elevado da produção do frio. 

Desde os tempos primitivos os criadores e lavra
dores semprr procuravam amadurecer e secar bem os 
produtos ele suas culturas, evitand() a sua deterioração 
i)Clo aqUEcimento espontâneo (arder ou fermentar), 
pelo desenvolvimento de brocas (insetos) e pelo apo-
drccimrnto ou môfo. ' 

As sementes ou grãos podem ser conservadas pela 
imunizaç50 com drogas (gáses), mas os animais po
dem repugnar ou rnvcnenar-se pela má execução do 
processe. Entretanto, é um processo vantajoso sob ou
tros aspectos. 

A deshidratação natural é muito usaqa, porém. 
não é suficiente (eficiente ou completa) e não pode 
ser usada em qualquer lugar e ocasião (período sem 
sol). J\ artificial ,é mais rápida, não requer dependên
cia ele sol. ocupa menor espaço, é mais eficiente, sendo 
no entanto mais dispendiosa porque requer instala
ções (secadores)' e combustível (calor). 

As espigas ou sementes em palha, podem ser ar
mazcnJdas em paióis ou tulhas próprias, preservadas 
da umidade e dos amigos do alheio (ratos, caruncho, 
ladrões) . As raíí�es ou tubérculos podem ser lamina
das (cortadas em fatias) e secadas ao sol ou a fogo. 
Também podem ser moídas e prensadas para a for
mação dr tortas (pastas) ou farinhas. As ramas de 
mandioca fornecem boa torta depois de triturad2s, 
prensa,das e sêcas, 

Com o aperfeiçoamento dos maquinários a des
hí dratação artificial (mecânica) é o processo mais re
comcndável pua as forragens de qualquer natureza ou 
ccndição. A redução do volume (de 50-70% , no 
feno) , favorece o transporte e economiza espaço nos 
armazens (depósitos); sendo a seca artificial contro
Jáve1.é mais fácil evitar. a alteração dos princípios 
nutritivos das forragens. O sol e a chuva são incon
troláveis. 

-FELcrrIANO 

pelo fato de terem julgado possível o au
mento de produção muito elnbora a escas
sez mundial de' víveres tivesse obrigado a 
reduzir várias rações destinadas ao gado, 
a fim de que os produtos agrícolas fossem 
aproveitados o mais possível para a ali
mentação hlunana. 

O aumento da pr'odução de leite se 
tornou possível graças ao cuidadoso apro
veitamento 'das forragens produzidas no 
próprio país, com a consequente economia 
das importações. O esfôrço dos criadores 
britânicos, vencendo as grandes dificulda
des dos últimos anos, constitue un1 exenl
pIo do n1uito que se pode alcançar pela 
aplicação de métodos racionais de produ
ção e distribuição, A verdade, pOr'én1, é 
que os produtores de leite não estão dis
postos a descansar sobre os lauréis con
quistados. Assim, estão dispostos. a aumen
tar a produç.ão mensal, numa proporção 
de 40 por cento, não somente con1 o ob
jetivo de satisfazer a procura de todos os 
consumidores da Grã-Bretanha, de ma
neira a per'mitir que a ração seja elevada, 
como tan1bén1 para permitir que sejam 
novamente encontrados com facilidade ar
tigos tais con10 chocolate, sorvetes, etc. 
Para isso, seria necessária un1a produção 
mensal de pelo menos 150 n1ilhões de ga� 
lões, comparada com a produção de 110 
lnilhões ele galões necessária para que 
possa ser revogado o racionamento de lei
te. De qualquer maneir'a, apesar da neces
sidade de. manter os lnétodos atuais de dis
tribuição pelo menos por mais um ano, 
para satisfazer equitativamente a procunl 
que tem aumentado constantemente', a pro
dução atual já permitiu ao Ministério da 
Alimentacão conceder aos consumidores 
sem priOl:idade um aun1ento de meio pint 
na racão semanal e o Ministério está de
cidido" a fazer novo aumento, no decorrer 
dêste ano, elevando as rações para mais 
três 1JÚ",t por semana. 

Os dados de que dispõe o Ministério 
da Agricultura revelam que a produção 
de leite líquido na Grã-Bretanha foi, no 
ano passado, 53 por cento mais elevada 
que a média anual de antes da guerra. 
Em média, cada homem, mulher, ou cri
ança consumiu diàriamente duas ter:ças 
partes de um pint, comparadas com meio 

�pint antes da guerra. Isso se deve não so
mente à compreensão do valor nutritivo 
-do leite, salientada por meio de campa
. nhas do �M;inistério da Saúde, como, em 
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Bi�lioteca na [seu/a áe lacticinios Can�ido T pstes 
Livros técnicos. em língua francesa e em língua 

italiana: 
1) -Savoir choisir et faire produire les vaches. 

Autores: A. M. Leroy e R. Stoeckel; 
2) -- Lc producteur de lait. Autores: A. M. Le-

roy, J. Sentex e R. Stoeckel; 
3) -- La laitcria Moderne. Autor: R. Uhlen; 
4) -La laiterie. Autor: A. F. Pouriou; 
5) -'-- L'industrie laitierc. Autor: E. Ferville; 
6)-Lait, Beurre et Dérivés. Autores: P. Dorníc -

e A. Cholet; 
7) -- Le lait desséché. Autor: Charles Porcher; 
8) -Ivbnuc1 du laitier. Autor: J. Rennes; 
9) -Contribution a l' étude de la Réfractométrie 

de:s lacto-sérums. Autor: A. Lataix; 
10) - Contrôle du Jait et des principaux produits 

laitiers. Autores: Chavannes e Demont; 
11) --- Microbiologíe Laitiere. Autores: Do�ner

Demont c Chavannes; 
12) Le Jait. Autor: Monvoisín. 

--o--

1) - li formaggío : '''Grana Emiliano". Autor: Prof. 
OttJvio Parisi; 

2) -Igiene dcl!e Vacche lattifere. Autor: Dott. Al
fredo Barrol ucci; 

3) -Sottoproc1otti deI latte e loro utílízzazionc. 
Autores: Guido Bcsana -M;::rio del Guerra; 

4) -/vIcccanica. macchine, attrezzi e progetti per 
bttnia. Autor: Mario deI Guerra; 

5) -J?urro e fOl'maggio. Autor: Giuseppe Fascetti: 
6) - La tte. A li tor: Gí useppe Fascctti; 
7) -La moderna latt('ría. Autor: Dott. Ing. Mario 

deI Guerra. 

grande parte, à distribuicão diária de 
leite nas escolas e nas clínicas infantís, 
gratuitamente. Graças a planos cuidado
samente elaborados, a produção extra de 
leite está sendo encaminhada par'a os se
tores onde há maior necessidade e o go
vêrno britânico continuará a se empenhar 
para a manutencão de un1a distribuicão 
equitativa e não� poupará esforços para 
aperfeiçoar os métodos de distribuição, 
conforme as lições da experiência. Logo 
que a produção de leite alcance um au
mento estável de 10 por cento, será r'evo
gado o racionamento, mas, enquanto isso, 
não serão descuidados os problemas de 

,distribuição de leite nas escolas; creches 
e hospitais. 

E' fácil compreender que a produ
ção de leite merece elevada prioridade na 
polítiea agrícola da Grã-Bretanha e que 
um mercado maior para aquele pr'oduto 
assegurará a expansãO' e revigoramento 
da indústria de lacticínios na Grã-Bre'� 
tanha. 

(Transcrito do "Diário de Notícias", de 9 de 
Março de 1947.) 
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Os habitantes de áreas onde o leite 
fresco é difícil de ser obtido, podem ali
mentar a esperança de que não esteja lon
ge o dia em que tenham um abastecinlen
to constante do precioso líquido, tal como 
sai da vaca, desde que se popularize o sis
tenla de congelacão rápida empregado 
atualn18nte pelo eiército norte-americano, 
e pelo qual o leite integral é cOl;servado; 
em perfeitas. condições, por pen�dos ate 
tres n1eses. Êsse leite congelado e usado, 
agora, nos barcqs-hospitais, para, 

qu: ?s 
enfenDos e feridos que regressam a patna 
d�s:frutenl e se beneficieln com o leite 
fresco em toda a grande travessia. Êsse 
leite tem. na realidade, uma contagem bac
teriana �enot que a do leite que se rece
be corrent8111ente nos lares dos Estados 
Unidos. 

COlTIO dissenlOS o leite que é subnle
tido ao processo de' congelação rápida, ou 
relâmpago, destina-se principalnlente aos 
barcos-hospitais lnas, quando possível, un1a 
parte dêle vai para os hospitais de l�l
tramar, além dos 200.?00 lItros que s�o 
enviados mensalnlellte as tropas que estao 
destacadas no Alaska. Também se estão 
desenvolvendo planos para estender os 
ombarques a outras ttopas e hospitais. 

Anterionnente, os barcos-hospitais 
dependüml elo exército de ultramar, e o 
leite que utilizavam era feito de leite des
hidratado, 81TI pó. Ainda que o valor nu-

i tritivo dêste nada deixe a desejar, seu 
sabor Dão é comparável ao do leite fres
eo. Contràriamente, o leite congelado é 
tão apetitoso conlO o que se pode beber 
en1 qi.Ialqu8�: fazenda leiteira dos Esta
dos Unidos. 

As experiências demonstraranl que 
se o lejte é resfriado lentamente; a gor
dura tende a separar-se da emulsão lác
tea e a precipitar-se, o que faz com que 
o leite se desdobre em suas partes cons
tituintes e não resulte satisfatório quan
do descongelado. Porém, se se congela 
com extrema rapidez a uma temperatu
ra de - 30°C (30° C abaixo de OOC), o lei
te se solidifica em cristais pequenos e, ao 
ser descongelado, retoma seu estado na
tural. 

Outro problema para o transporte do 
leite congelado, foi o do vasilhame. O 

1m 
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leile CCD eladc 

exéreito não desejava usar recipientes 
O'l'andes por causa do perigo de contarl1i-. 
�acã6-qlle representa o trasfêgo do leite 
ao � �er descongelado, e as garrafas não 
eranl pr'áticas porque costumam romper
se na congelação. Por último resolveu-88 
o caso empregando recipientes de papel 
encerado. Doze dêles são colocados em 
um invólucro de papelão e cheios até lun 
certo nível, para deixar espaço à expan
são que se produz durante o processo de 
congelação. 

Tão necessário como a congelação 
l-:ápida o é o descongelamento lento. Vin
te e q{latro horas antes de utilizar o .lei
te, colocam-se os recipientes em refrlge·· 
radores mecânicos correntes, con1 telnpG� 
raturas de 2° e .4° C, onde o leite é des
congelado com a lentidão adequada, 

(Extraído de "La Industl'ia Lec.hera .'. 
,J uneiro-Fevereiro de 1947.) 

Nova cera para proleger o queij� 
Um novo envoltório para o queIJO é 

a ce1'Ci ter17wplásticci que não só o torna 
mais atrativo, COlno também dá a prote
cão mais perfeita ao saboroso e nutritivo 
produto láctico. 

Ainda que não haja relação entre a 
guerra e o queijo, foi a guerra que de
sen'volveu essa nova coberta protetora 
para o segundo. A cera termoplástica foi 
ci'iada originalmente para proteger, con
tra a umidade e a ferrugem, os instru
mentos de precisão, alinlentos, diversos 
artigos e máquinas de guerra das fôrças 
ar:tnadas dos Estados Unidos da América 
do Norte. 

O produto primitivo passou por pro
vas muito duras e severas, de tempera
turas que flutuavam de - 25° até + 55°C, 
desde o Ártico até ao Equador, e sem aten
ções na manipulação. Resistiu, porém, às 
provas e ganhou a aprovação dos oficiais 
do Exército e da Marinha. Essa mesma ' 
cera é que se converteu em um invólu
çro atrativo, branco, amarelo ou verme
lho, para o queijo. A cobertura não só 
melhora o aspecto do produto, como tam- , 
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E' desejo nosso dissertar, resumida
lnente, sobre os estudos iniciais dos nli
cro-organismos e sobre os progr'essos rea
lizados nesta ciência, nos tempos mo
dernos. 

Em 1590 os irmãos J ansen, holande
ses, inventaram o lnicroscópio sÍlnples. 
Outro holandês, Antonio van Leeuwen
hoeck, melhorrando aquele aparelho óti
co, pôde observar, em 1680, seres vivos 
móveis sobre div:ersos produtos enl de
conlposição: levedos, môfo� e amebas. 

COln a descoberta dos seres micr'os
cópicos, criava-se, no XVIII século, a 
teoria da geração espontânea: a possibi
lidade da matéria morta dar origem a 
diversas espécies de sêres vivos: Esta 
teoria conseguiu adeptos e detratores. 
Entre os últimos �e encontrava Lazzaro 
Spallanzani, professor da Universidade 
de Pavia que, e1n 1777, manipulou um 
caldo e, após aquecimento, guardou-o ao 
abrigo do ar, conseguindo, dêsse modo, 
conservá-lo sem se turvar e deconlpor, 
por tempo indefinido. Estudou, ainda, a 
ação da luz) do frio e dos agente� quí
micos sobre os micro-organismos. Spal-' 
lanzani, pode ser considerado, sem dúvi
da algunla, o iniciador da moderna ciên
cia microbiológica. 

Em 1810, Appett, parisiense, apro
veitando os experimentos de Spallanza
ni, fabricava conservas de carnes, frutos, 

bém oferece unla perfeita proteção ao 
lTIeSmo. 

A nova cera termoplástica não ;�e 
quebra nem se abre enl eSCalnas; é re
sistente, tendo, porém, certa flexibilida
de. A "Utah Wax Refining COlnpany", 
de Salt Lake City, Utah, U. S. A.) é a 
criadora do novo produto que, senl dú
vida, enc.ontr'ará - grande aceitação na in
dústria queijeira, por suas condições su
periores. 

(Traduzido de "La Industria Leche-
1'a" - Janeiro-Fevereiro de 1947. - D. 
N.). 
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legumes, etc., aquecendo-as, por algum 
tel11po, enl frascos de gargalo grande e 
hermeticamente fechados. Êste feito de 
Appert lnarca o início da indústria de 
conservas alimentícias. 

Agostinho Bassi, em 1836, anuncia
va ao mundo que "diversas doenças po
dt'm ser ocasionadas por parasitos micro 
e macroscópicos animais e vegetais". N es
sa mesma época Schwann, alemão, des
cobria que a fermentação alcoólica é de
vida às leveduras. Pouco depois é desco
berto o micróbio produtor do vinagre. 

Graças ao aparecinlento dos nleios 
de investigação lnais poderosos, de mi
croscópios nlais aperfeiçoados e de maior 
aumento, avolumaram-se os estudos so
bre os micróbios. 

O período áureo do desenvolvimento 
das ciências biológicas teve início em 
1857, c.on1 o aparecimento de Louis Pas
teur'. Foi êle quem confirmou as expe
riências de SpaUanzani, destruindo a teo
ria da geração espont.ânea; foi êJe queln 
demonstrou que certo 11l1111e1'o de 11101és·· 
tias elo homem e dos animais são devidas 
à atividade dos micróbios, que provocan
do desarranjos em seus hospedeiros, os 
<.:nfraquec.em OJl lhes acarretanl a rl1orte; 
foi êle quem den10nstrou ser a fermenta
cão láctica ocasionada Delo desenvolvi
�ento de bactér'ias no leite, acidifican
do-o pouco a pouco; foi êle que111 afirmou 
S8r a fermentação bntírica ocasionada 
por 111icróbios que vivem sem o con
curso do ar; foi êle quem descobriu o 
meio de combater o nlicróbio pelo 111 i
cróbio, criando a soroterapia e a vacino
terapia; foi êle o criador da téenica rfli
crobiológica, idealizando os meios de cul
tura, o ternlostato; foi êle o primeiro a ex
pel'Ínlentar nos animais como meio de 
cultura favorável e selet.ivo; foi êle quem 
descobriu os agentes etiológicos de- vá
rias moléstias. Ninguéln pode negar que 
os trabalhos de Louis Pasteur constituem � 

a base em que se assenta toda lnicrobio-. 
logia moderna. 

Os pesquisadores não se preocupam 
apenas com o estudo dos germes patogê-
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nicos lancam mão das novas . técnicas de 
pesq�isas ""na caça aos micróbios �teis e 
necessários à indústria e 'aos dnrersos 
ramos d� atividade h:umana. Assim, o 
in�ansável Pasteur estudando as doenças 
do vinho dá certas ' bactérias como o 
agente causador e demonstra que para 
evitá4as é bastante aquecer o produto . 

a 
800 C, por ,alguns .m.int�t<?s�_ E, até h?Je, 
êste processo .'. de ImunIzaçao, denomll;a
do pastorização, enl homenagem ao ln� 
ventor, vem sendo largamente empregado . 

Duc1aux, sllcessór de Pasteu;! fez o 
estudo, d8t fermentação dos queIJ OS, es- , 
pecialmente do de CantaI, enquanto Freu
denreich, suíço, estuda�a · os ' processos 
bio-químicos da maturaçao do Eme,nt�l e 
descobria a ação dos fermentos lactIcos 
na maturação do queijo. 

Em 1890 Storch, dinamarquês, lan
ca mão de ct{lturas de micróbios para a 
rnaturacão do creme. Em seguida, Thõnl, 
suíco concluindo seus estudos sobre a 
flOl:a' microbiana dos fermentos naturais, 
prepara lU11a cultura �e. la�tob�cilos e, I:;i
codenna e a oferece a Industna casearIa. 
Mazé estuda a fermentação do queijo 
Camenlbert e preconiza o emprêgo de cul
tura pura de môfos. 

No início do século XX, o higienista 
Hess mostra · que uma pastorisação a 
800G ·por alguns minutos pode ser vant�
josamente substituida por outra, de ma:s 
longa manipul(1ção e a temperatura maIS 
'baixa (30 minutos a 63°C) , e ,apl ica" o 
processo ao leite de ,cons�mo. D.aI, os ter
rnos de pastor'isação alta e baIxa. 

Em todo setor onde o micróbio toma 
parte eJ:n alguma ativ'idade da ;economia 
humana, êle é submetido a unl aprofun
dado estudo: descoberto, isolado, tem o 

, seu desenvolvinlento favorecido ou não, 
suas fornlas e seus hábitos são observa
dos; finalmente, tenta-se regularizar sua 
atividade, afinl de se obter o melhor par
tido. ' 

As indústrias da cerveja, do álcool, 
do vinho e outras , se ' beneficiam 
lnicróbios, conduzindo-os ci€mt:ifi<�arne11te 

técnica ' 

B O lVI E LlMP 
A' qualidade ,do . leite depend� âireta.

mente da higen6 da ordenha, das vacas· 
dos ordenhadores e do vasilhame', s�ndo 

- necessário também. ob�eryar. �er����:.-D:0�� 
, mas . . relativamente . ao trato e VlgI1aD:�I� 

dos . �mimais, ao . trabalho ... ·no est�b,ul0 e.;.� 
organização d'os serviços na , exploraçao 
leiteira. 

Assim mira Se' obter urn Jeite<bom 
e . limpo,. d�vêm s�r segllidas as irrst�uções 
abaixo recom'endadas . pelo · · Dep�rtamel1t() 
de Indústria 'Animal de São Paulo : 

1 - Conservar sempre as .VRcas lim� 
pas e livres de bérnes e carrapatos . . .  

2 - O lugar onde se tira o leite deye 
ser limpo pelo lTIenOS úma hora · antes da 
ordenha. . . . . . . ....

•. . 

, ' 3  ..:-. 
A cauda �o anim�1 deYe es�ar 

presa eIiquando sé estiver trra,ndo o I�Ite� 
4 - Deve-se lavar e en;ugar o ube� 

re da vaea antes do . leite ser tira40. 
5 - Convem desprezar os dOIS .. . ou 

tres primeiros jatos de leite de . cada teta. 
6 - Usar . roupas limpas c lavar , bem 

os bracos mãos e unhas . . , 
7 � Rejeitar os baldes comuns, t.tsa�

do apenas os de abertura lateral e InclI-
nada. . 

, 
8 .- Coar o leite atraves de · um pano 

m�ito linipo e fervido antés do . . uso. 
9 ..:..- Reunir o . leite em latões bem la.;. 

vados e esterilizados. . ; --' 
. . 

. . ., 
10 - Mergulhar os . latoes . em agua 

fria corrente para manter ' o leite fresco. 
l I - Não deixar os latÕes ao sol en

quanto se espera o transp�rte do �eite .. 
12 - Transportar o leIte o maIS cedo 

possível. 

com respeito 
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ACABE COM AS MOSCAS DE SEI ESTABELECIMENTO LEITEIRO, 
=========================================================== ' 

Todo o produtol" de leite tem que con
siderar o probJema de evitar a entrada 
de moscas nos edifícios onde se lida eom ! 
o leite. E' um problema sério encarado de 
diversos ângulos, m:;is as perdas econômi
cas que pode cau�ar, caso nãQ se cOl1si�a 
controlá-lo, é o que usualmente coriside�-' 

. ram os produtore,S. 
i -' 

Telas metálicas adequadas nas portas 
e janelas const!tuem uma necessidade. 
Ademais, essas telas 1metálicas i peyem (�er 
mantidas em boas condições durante toda 
a temporada das'<moscas'. Toda� as portas 
de tela metálica devem fechar-se automà
tican1ente, devem ser de : construç�q ,r,€sis
tente e usualmente é mais econômICO éOll�
truir a parte infedor destas de chap,as 
metálicas. A�:íSiní) resfstirá mais aos dan'os 
do que se fosse de tela e reforçará mais 
a porta. As " pottas das: , pia'redes, ; .que dão 
para o exteri9r deverão abrir-se pi:ira fora, 
pois desta man'éir:v espantam-se as moscas 
também parfl fl<?'l<la, ao passQ que as portas 
que se abi;em para - dentro tendem a fâCi-
litar a e,Wr�flq ,� d.�s )n<?�cas.  , 

\ � .. �" , , I # 

As tel�.� �et�licas eletrific�dasv�fi�ão 

is�o, deve-se evitar q�e as �9SQflS tenhanl 
aeesse- aos alimentos dos quai� se nutrem ; 
logo, impedir que entrem no edifício onde 
sê J lida-, com o l�ite e 'l qpando entrarenl 
devem ser morta:�, deve-se evitar que 
poss-àrn :  cair ' na.$ ; máquinas e nos recitf>ll.. : 
êntes: , As moscas mortas devem ser var
ridas e entãoi qp�ima�as�, " J " ,  

S O C I A I S  

'ANIVERS'ÁRIOS - DE FELCTIANOS 

Em Maio, viram passar seus natali
I cios: 

1. 7 ..:..- Mario' Ferreira ' da- Costa e Dr. Mi
randa . Pinto. 

se popularIZaJldo ' cada vez maIS, s�r�In
do para :'caçar -as 'moscas que entral1l e 
as que , !3à�ITj. Não são ', necessárias ,:em 
todas as portas e janelas · e algumas são 
mais apropri�das pàra "a :.instalação , das 
mesmas. A� stia' in'stalâ�;o d�ve ser, .orien
tada pela e�per'iência.' ' Basta um '.Jjg�iro :2 
contacto " côili' · a tela para qu'e a ' mosca 
sej a " eletrocutada. " ' " . '  _ ,  " 

.. )8 -::- Dr.' Orlandc;Y , J�' ç��sO.ni.  
' ;19 ---- José Newton de Castro . 

20 -Antonio CaputQ ' Filho. 
: .- 21 -� A.n,�o�io Vilel�:, d� Re.���de. 

22' - Slnlbaldo JunqueIra. " 

Está .' bastante -generalizado o uso, de 
Plllveriúlções , inseticidas , pa.ra . .  mata!.' ·as .. 
moscas. A melhor substância ' para usar 
em ,uma' leiteria deverá ser insípida, ' inó
dora (F tâl qué 'não' deixe nW1hum.a , pelí
culà gord'úrosà' sobre os aparelhos e - má
qui�as , ao e�aporar-se. 

, _. 4. Ináquina usada para pulvêri�ar o 
líq1Jjdo� 'e � da máxima importância-.� De 
qualquer " maneira que se faça, o resul
tado _ deverá ser uma neblina muito fina 
que se mantenha suspensa no ar pelo 
inaior período de, tempo. 
� - . 

" : , �m resu:riJ.õ; na luta contra as mos
cas;i �devêrW..;�e·- elimi�ar _�:m pr'im<1iro lu�,, (\ 
gar os lugares onde elas procriàn1 ; féitú J 

25 -Sebastião Palma de . .  �rruda. 
25 -Orlando Scarpa. ' 
28 -=- Dr. Francisco Cardoso Junior. 
29 - Di". Abilio , Lus;o , Pires. 
'31  """ , .  Fràncisco Ormeu de A;t)drade Reis. 

. .  -Eht Junho aniN'ersariam : 
7,,-Napoleão Oliveira Martins. 

1 4 "':':: Lidibvàl Batista Leite. ' 
, 19T� Helio 1ie . . Paula. ' 
20 - Osmar Fernapqe�: , ��itão. 

, 28 --.,;.' Sidri'ey Fenseca. ' 
2�P--.:.: 'Ped'ro ' ' Gr:Hz;eiro. 

, Erii Julho : 
' 1 -Dr. Antonio r..peixei.1;� ; rJ!1nior. 
2 � V áscO" mre��nari. ' " , ,J 1 • 

16 --":' Aluizio Esteves. 
17 ....-�Dr � .  Homero' Barbosa. ' � .  , 

18' ..:....:. �Guinércinrla-,M'; ·F. "Pinto. 
is - Màriá I;idia Batista· .de Oliveira. 
24 - Waldyr J esuino : da. silvà: 

. , 30 ��ellin� : M.�n�onça.\ c' . , 
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P r o d u t o s  f a b r i c a d o s n a  Produtos · do laboratório . 

F. E.  L. C.  "'l�. 

Q UEijOS 
«1I1inas» ' pádiv

�l;-sado 
Tipo « Cava!o » 

» .« Ca.boCó» 
» . «  Chedda1;'» 
» «Duplo. CreJ7ze» 
» «E1JZJizen/aler» 
» « Gouda» 
» «Lunclz» 
� «Pra'/o» 

MANTEIGA 

Extra 
Manteiga de 1�' 

« Parme2'tlo» 
« Pa.'í/Cltl lZado» 
' �<PrOZ)% lle» 
« Rel/o-Edam» 
<�,Ro(J7t�forl» . 

' « SltÚSO '> 
« Crelllt-Slú'\S(}» 
« Rtq/t('(j"{lO lIf///ci, o »  
« R('qltt�j/lo Cn% » 
« Ricola » 

C A S E / N A  

Por dà'ersos pro
cessos 

Solu(clo DorJl ic . 
'Sol?;cão de soda ·décim.o. nonnal .. . . '  
Solzt�·(lo . dàz7JZo nOrlnal de uitra/o de j>,;�ata. 
Sollt{élo de feJlo!fialeina a 2% 
SO/Uâlp de �bicroma/o de polassio , cr ,5% 
Cultura de P. r'oquifort, e1Jt' Pr!' ; . . 

Fer17lénto . /áctico seleci07�ado, . líquidO;' 
Solução de nitrato de !r'ata 
Corante líqzúdo para queifos 
Cultura de Yoghurt (líquido) 
Grão de Iiiflir 
Fenliento selecionado para 

(El1Z .. prOJelo instalações . para 
pó, leite condensado e lactose) 

Composto e imprésso no Estabelecimento Gráfico CIA, DIAS CARDOSO S. A.  � Juiz de FOFa (1903) 
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