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11- Como fazer bo� 
A repuhlicaç:ão elo trabalho do Dr. Pinto Lima', COMO FA

ZER BôA MANTEIGA, é uma cortezia de lVIESBLA S. A., através seu 
Departamento Agrícola. Foi uma pena que não pudessemos utilizar 
os clichês da -edição Meshla, cujas ilustrações trazem tanto esclare
cimento ao texlo. �\:Iuito embora o trabalho .não tenha po,dido sofre!' 
urna atualizaç ão por parte do Dl'. Pinto Lima, achamos interessante 
divulgá-lo alravés o FELCTIANO, pois as publicações sôbre fabri-

# cação de manteiga, em língua po'rtuguêsa, são muito escassas. 
Os nossos agTad::eim2ntos, poi ao Di'. J. P:nto Lir�a, do 

Serviç'o de Infol'maçào Agrícola, elo :Minislério da Agricultura, e ao 
Departamen to Agrícola de lVIesbla S. A., pela gentileza de sua ati
tude, consentindo na publicação do referido trabalho, no FELCTIA-
NO. H. A. 

Prefacio da edição de lVIesbla S. A. 
Com a publicação (lêste liureto, de autoria do DI'. J. Pinto, 

Lima, visamos pI'ojJol'cioí7.w' (lOS fILIe se' dfi!:CU,'!I ao fabrico da 
manteiga, seja para liSO domésiico

� 
ou fins industl'iais, os conheci

mentos e a orientação de um dos mais renomados técnicos 110 as
sunto. 

Foi C0111 a intençã o de conlribllÍl' para o progresso e o aper-' 
{eiçoameIllo dessa indú stria que nos empenhamos nesta tarefa, fa
.zendo, ao mesmo. temjJo, referência a máquinas e acessorLOS que, 
direta Oll indiretamente,. contribuem para reduzir o custo da ma
téria prima e melhorá-lu em pllreza e alnzndância. 

Esturemos (lO inteil'o llisjJcJl' dos interessados para maiores 
esclarecimentos s6bl'e o empl'ê[Jo das máquinas e ulensilios' aqui 
mencionados. 

CO.:\IO FAZER BôA MANTEIGA 
Fazer manteiga não é coisa difícil. Todos sabem que a gor

ei u r a LI o 1 e it l' , s:' n d J o m a i s I (' v C' l c o II '.: Jl L ,_o s ; S (; p J r a - s e 
com facilidade. E' só de i xar um DOUCO de leite em repouso e apa
l'l'cerú , na superfície, uma camada e:i!.J':S:)kt, J marelada, que é a nat '.1 
ou creme. 

1\1as, quando se fala em fahricar manteiga, é claro que nãc II se tem a idéia de es})el'Jr o dia inteiro pela formação natural da nata. O que se faz é desnatar o leite, por processo mecânico, a fim 'I de apressar a se p a l' J ç'ão da na ta, extrtl:nclo-s.e assim, tôda a matérill 

I 
gorda, e obter ma:or rendimenlo em ereme. Depois, pela hatedur3. 
- e, portanto, à custa de um trahalho mecânico - transforma-se I 
o creme em man Leiga. I 

E' nisto, em essência, que consiste a fabricacão de mantei- I1 ga. No entanto, a bôa manleiga Sl> pude 01),<101 ("t':' Ull1. Í)Qm cre:- II me e êste, por sua vez, somente poderá ser fornecido por um leite 
limpo. E' o que V:lIDOS ver agora já c;:ue 110 lei te, como matéria pri-1I ma, é que a manteiga principia. III 

J. Pinto Lima <di 
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d;.o; 
I - Leite, Matéria Prima Delicada 

o ldte é um produto muito sensível. 
Desde o úbere da vaca, já sofre' conta
min,ações, que aumentam sempre, à me
dida que vai sendo manipuladO, tudo 
concorrendo para que se estrague em 
breve espaço 'de tempo. Por isso, al?esar 
do progresso da técnica, �it;�a hOJe �e 
considera como problema dlÍlcil o da hl
giene 'do leite. Dificil porque to�os os 
tratamentos - a filtração, o resfnamen
to, a pasteurização -:- não. J?o?e�, dar 
boa qualidade a um l,elte ongmar,I

amen
te contaminado, produzido em mas con-

o dições, de higiene, sujo desde a hora da 
ordenha. 

A higiene da produção é, portan.tü, um 
aspécto essencial em qualquer tipo �e 
exploração leitei,ra. Ela abrange � sau
de e a limpeza das vacas, os cUl�ados 
especiais com local .da orde�ha, os ba�
des e todo o matenal, a saude do� 01-

denhadores e a limpeza de suas maos _ e 
roupas, o modo de ordenhar, a operaç�o 
de filtrar o leite e a sua conservaç.ao 
adequada. Por aí se vê quanto o leIte 
está sujeito a alterações. Sua qualida_d

e 
depende, assim, da higiene da produçao. 

Dentre todos os produtos alimentícios, 
o }leite é o que menos admite os "co
chilos" da higiene. Já não queremos fa
lar dos pêlos da vaca, pedaços. �e palha, 
môscas, carrapatos e tanta SUJeIra gro�
sa que, comumente, se. en�ontra no lel
te mal produzido, pOIS toda ela pode 
ser vista e é por demais sabido que es
traga o leite. Mas há também _outra e�
pécie de "sujeira invisível": sao os IDl
cróbios, levados ao leite por aquel� s�
leira mais grossa ou vi?dOS da propr!a 
vaca, da poeira que esta no ar, da mao 
suja do vaqueiro, dos baldes mal la'va-
dos. 

Os micróbio� são os maiores inimigos 
do ,leite onde encontram meio ótimo 
para vi�er. E a vida dos micróbios é a 
"morte" do leite como alimento ou co
mo matéria' prima para .fabricação de 
manteiga e de queijo. Tudo o que se es-

Dr. J. Pinto Lima 
Médico-Veteriná.rio 

traga é devido à ação dos micróbio�. As
sim, quandO uma fruta apodre�e e por 
causa dêl'els. 

O lJeirbe que azeda e porque 

tem micróbios. O leite limpo se conser
va por muLto tempo pelo fato �e ter m:
nos micróbios. Absolutamente lsento de
les é que o leite não pode ser, �esmo 
quando se obedece rigorosa�e?1J: as no::
mas 'higiênicas, pois os mlCroblOs estao 
presentes no próprio úbere das yacas, 
nOS canais por onde "desce o leIte. O 
que resta fazer, então, é evitar novas 
contaminações, impedir que outros mi
cróbios além daqueles �nevitáveis. ve
nham �pressar a deterioração do leite. 

À ação dessa "sujeira invisível" .é � �ue 
se chama fermentação. Gertos mlCroblOs 
produzem a fermentação láctica agindo 
sôbre a lados e (açúcar do lette) com for
macão de ácido láctico responsável pela 
acLdez do leite que causa coagulação. 
Se o leite é ácido já se sabe, portanto, 
que êle está muito contamir:�d?, o que 
demora muito tempo em utilIza-lo. Ou
tros micróbios produzem tipos de fer
mentacão div,eriSa: 

proíbeoIít:rc,a, da c3!seí

na do �lei,tJe; butírica da gordura, etc . . .. 
A ordenha não deve ser encarada ape

nas como uma arte ou habilidade ma
nual. A obtenção do leite, tem sua ci-
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ência, quando se quer Leibe limpo, puro 
e· saudável, como deve ser um alimento 
que se dá às crianças e que todos deve
mos tomar, e como deve ser também a 
precioSj;l.matéria prima, insubstituível no 
fabrico de manteiga e queijo. 

1. A HIGmNE DA ORDENHA 
Assim como a manteiga se origina do 

leite, e sua qualidade dêle depende, êste 
tem sua fonte na vaca, a máquina viva 
que o produz. 

A saúde é o primeiro requisito do ani
.mal leiteiro. Vacas doentes, qualquer 
que seja a doença,tornam-s,e impresitá
veis para "o fornecimento de leite limpo 
e são. Certas doenças, como a tubercu-
10s'e e a brucelose, transmitePl-se ao ho
mem através do leite e dos produtos com 
ê1e fabr�cados. As afecções, do úber1e, as 
mamites, também tornam o leite impró
prio para consumo ou para industriali
zação. Mas não queremos, agora, trata'r 
dêsteassunto, sôbre o qual damos os 
necessários esclareci'mentos na parte fi
nal do pl'1esente trabalho. 

Uma coisa, no ,entanto, deve ficar bem 
clara: no caso de qualquer doença, não 
se aproveita o leite da vaca, nem 'que se
ja um simples endur,ecimento da têta. 
Mas, de qualquer modo, o leite deve ser 
tirado, mesmo para ser jogado fora. -Lei
te que sai de um úbere inchado e doen
te não presta para coisa alguma. ::Êle 
estragará a quantidade ordenhada das 
outras vacas sadias, o se fôr misturado 
nos latões. Sendo aproveitado para o 
fabrico da manteiga, da-rá um produto 
intragável, rançoso, de péssima quali
d.ade. Do mesmo modo, fabricando-se 
queijo "com ê�te lelte, é certo que tere
mos queijo estufado, que ninguém quer. 
E, além do mais, um leite assim impres
tável pOderá ser portador de micrôbios 
p8Jtogênicos, causadores de'" doençás nas 
pessoas que o ingerirem. 

,A limpeza (ia vac� -:- Não basta, po
rém, a saúde perfeÍta das vacas . .E' pre
'ciso que ,elas se ,apresentem rigorosalnente'1.lmp9Js Í1Jás horas da ordenha, pa-
ra o que é necessário escová-las� pelo 
menos no ventre e na parte ' traseira, 
completando-se- a limpeza com. a lava
g1em do úbe[',e, que dev'e depois ser en
xuto. com pano limpo. 

Não se pense que vai nisso qualquer 
exagêro. Todos sabem: que as vacas se 
deitam no chão, para descansar e rumi
nar em paz, ficando, por isso, com cli
versos detritos grudados no úbere, no, 
rabo, no v'entre ,e nos pelos das coxas . 
Quando se passa a escôva, antes da or
denha, vê-'se cair uma verdadelra chuva 
de pêlos, pedacinhos' de palha,', poeira -
e tudo isso será eliminado como, fonte de 
contaminação do leite. A lavagem do 
úber,e com água (ou um simples pano 
molhado que se passa) terminará esta 
limpeza tão necessária à obtenç'ão higi
ênica do 1e1úe. 

O local da ordenha -::- Lugar da orde
nha 'é o ,estábulo bem arej ado, espaçoso 
e limpo. No sistema de criação chama
dO,de '''retiro'', deve-se tirar o leite num 
galpão próprio, com chão calçado. fa
cil de lavar. Lavando todos os dias, evi
tam-se as môscas, desde que não se jun
te lixo nem estrume nas proximidades. 

E' impossível obter 11m leite aceitável 
quando se faz a ordenha de qualquer 
Jeito, num curral Lamacento, debaixo 
do sol ou da chuva, ou em chão de ter
ra batida, de onde l,evanta pó com qual
quer vento. 

No estábulo ou nos retiros, não se 
guarda mais nada além das vacas e do 
materiai que lhes diz respeito. Qualquer 
desinfetante de cheiro forte, ou causa 
de odor nas vizinhanças, é prejudicial ao 
Leite, que tem a propriedade de absorver 
os cheiros que impregnam o ambiente. 

A limpeza deve ser feita um certo tem
po antes da ordenha, para não ficar 
pOf·ira sôlta no ar, na hora de tirar o 
l,eite. Até é bom, nesta hora, molhar um 
pouco o chão, que assim não levant9. 
poeira com o pisar dos animais e o mo
vimento do trabalho. Tarribém não se 
deve trazer capim cortado para d q r na 
hor'a da ordenha. Essa movimentacão de 
trazer capim, jogar no chão, div�tdir G "bolo" e levar para as vacas, sàmente 
serve paTa fazer poeira, que vai su,i ar o 
Leite. Por isso, não se deve dar raf"ãú, 
fazer limpeza e trocar a palha das Cft
mas na hora em que se vai ordenhar. 

O bom ordenhador - Se êsses cuida� 
dos com a vaca e o local da ordenha são indispensáveis à obtençã'o do l,eit e lim-
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pc, nãJo menos nec€lssano é 'Z'eliar pe�a 

higiene individual dO ordenhador. Aque
le que tira leite tem que ser, antes de 
tudo, um homem' limpo e sadiü. MãG 
suj a nãJo deve nJem pegax em têta de va
ca, quanto mais ordenhá-la! As mãos 
que o:r:dJenham têm que ser bem lavada5 
e de unhas aparadas. Se o próprio 01'
denhador é obrigado a pear a vaca, ou 
se tem de buscar o bezerrO' para -ela nãO. 
"esconder" o lette, -estará naturalmente 
.sujando as mãos,sem o querer. E, de
pois disso, pegando as têtas para orde
nhar, fatalmente aquel:a sujeira passa
rá para o leite. Não é, portanto, exagêro 
recomendar-se lavar e enxugar bem as 
mãos para a ordenha de cada vaca. 

No caso, porém, de haver um ajudan
te, êste é quem deve traZ'er as vacas e 
peá-Ias, ficando o ordenhador com as 
mãos limpas para o seu delicado servi
ço. E, durante a ordenha, não se deve fa
lar, nem cuspir, nem tossir, nem fumar. 
Quando alguém conversa, cospe ou tos
se, vai espalhando micróbios sem senrth'. 
Ooi>Sla pa,Iiee:ida acontece quando se fu
ma: o cheiro do fumo é absorvido pelO 
leite . 

Owtra coisa que precisa ser abolida é 
o péssimo hábito de soprar o leite. O 
bom ordenhador nunca "sopra o leite" 
para afastar a espuma, coisa perfeita
mente desneeessári:a e que só contribui 
para a sua mal<;>r contaminação. 

Cuidados na orlenha - O próprio ato 
de ordenhar exige também certos cuida
dos. O prilmeir'Ü é, naturalmente, o de pre
pa;rar o animal, amarrando-se-lhe as per
nas ,e a cauda. Isto é necessário prura €rvi
tar algum acidente e também porque, 
por mais limpo que sej a o retiro o ou es
tábulo, sempifle ha'Víerá uma ou outra 
môsca que venha esvoaçar sôbre a vaca, 
obrigando-a a abanar o rabo como meio 
de defesa. E, com isso, iria também sa
cudindo pêlO e poeira, que poderiam cair 
dentro do balde de leite. 

Outro cuidado importante é o de não 
aproveiltar os primeiros j atos de cada tê
ta. Sabemos que os canais por onde vem 
o leite estão cheios de micróbios. Assim, 
aqueles primeiros jatos de leite servirão 
apenas para lavar as têtas por dentro. 
Mas não se deixa oair no chãJo êste pil'Í-

meiro leite que não pr-esta. E' melhor 
apará-lo numa lata qu�lque� e dep<:is 
jogá-lo fora, a fim de nao sUjar o chao 
e evitar as môscas. 

A ordenha deve ser efetuada sempre 
nas mesmas horas. Já está dentifica
mente verificado que esta regularidade 
de horário exerce influência favorável 
na produtividade das vacas. O mínimo 
de duas ordenhas diárias, uma de ma
nhã -e outra à tarde, é ,o regime mais 
prático. 

A boa ordenha é fe�ta "em cruz", ti
r-ando-se todo o leite de cada têta, até a 
última gôta. Isto conserva o úbere sa
diJo, já que a retenção do I eirbe , por pe
quena que sej a a quantidade. favorece 
o .aparecimento das ma;1l1Í!tes. Outra ra
zão devle -talnbém ser lembrada em fa
vor do esgotamento e:ompleto do úbe!J."e, 
em cada ordenha. E' qUle o último lleite 
ordenhado é jusúMniente o mais rico em 
gordul'\8J, e qoondo se deixa êsiJe "resto da 
ordenha:' para o bezerro mamar êl'e bebe 
o melhor. Para -evitar isto, usa-sé o alei
tamento artüicial dos 'bezerros, assunto 
de qwe tratamoo na parte final dêste tra
balho. E, com êsrbe sistema, não se pro
duz somente aquêle leite que parece 
aguado, o do princípio da ordenha, que 
é o de menor rendimento na fabricação 
da manteiga. 

Mais um cuidado se deve ter: não ti
rar o lleite da vaca que tev'e bezerro. Den
tro de uma semana, a contar do dia em 
que a cria nasceu, o leite é grosso, de 
aspecto desagradável, não servindo pa
ria o consumo humano nem para ser 
industrializado. E' o chamado colostro, 
indispensável ao bezerro, que o deve ma
mar por ser alimento indispensável na 
primeira idade, e também em virtude de 
suas qualidades laxativas e protetoras da 
saúde 

Baldes e Latões - l!:sses baldes co
muns, de bôca larga, que ainda vemos 
nos estábulos e r-etiros, são condenados 
pela htgilene. Êles aparam tudo quanto é 
pó, pêl'O de vaca e demais sujeiras que, 
quase sempre, caem de cima. 

BaJ.dJes de ordenha têm fe)tio própri'O, 
um tipo espeCial par,a êsse fim, com a bô
ca pequena e meio de lado. DêsS'e mO'do, 
os detritos caem ,em dma dêle, e nálo dén-
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trô, o que representa grande vantagem 
para a higiene da p['.odução do leite. Ou
tra vantag.em reside no fato dêsses bal
des, assim protegidos, não apresentarem 
quinas no interior, o que não permite 
juntar resto de leite nos ângulOS, como 
acontece com os baldes comuns. Sendo 
assim, é muito mais fácil lavár o balde, 
depois que acaba o serviço. 

A lavagem-de baldes e latões tem mui
ta importâncía na obtenção. de um lei
te limpo. Ela deve ser feita logo depois 
de usado o vasilhame, porque, assillf, o 
resto de Leite ainda não teve tempo de 
secar e ficar grudado. O melhor para 
lavar é a· água fria, .em a:bundância . 
Não convém dar uma primeira lavagem 
com água quente para não coalhar o 
resto do IleirtJe, que assim grudaria ,e fe,l'
mentaria, estragando, não somente o 
leite, mas também o próprio vasilhame. 
De modo que, tendo água quente, ela 
vem depois da fria. Bota-se então o bal
de 'Ou o latão para escorrer -e secar de 
bôca para baixo, a fim de não apanhar 
poeira. No dia seguinte, antes da orde
nha, passa-se água limpa. O que não se 
deve passar, de jeito algum, é pano pa
ra enxugar. 

Êste é o procedimento 'higiênico, o 
mais sumário possível, porque o ideal 
será uma aparelhagem mecânica, não só 
para a lavagem do vasilhame, como 
também para o seu tr-atamento com j a
tos de vapor. 

2. TRATAMENTO DO 'LEITE 
Depois de obtido, -o leite continua pre

cisando de tratamento cuidadoso .. A fil
tração não pode ser dispensada e o res
friamento também é medida de grande 
alcance higiênico. 

Quando o produtor de leite não o in
dustrializa, costuma receber os latões 
limpos e prontos para o uso. Neste caso 
só lhe cabe destampá-los, colocando-os 
depois num ripado, de bôca para baixo, 
ou então cobrindo-os com um pano lim
po. Convém advertir que latão de leite 
só serve para leite, não se devendo usá
lo para sôro nem água ou outra coisa 
qualquer. 

Nos casos em que o leite tenha que 
. ser �-ev,ado à distância, até a fábrica, os 
latões devlem ser che-ios artê a bôca pa;ra 

que o leite não fique batido durante o 
transpor-te. Enquanto esperam a carro
ça ou o caminhão, os latões devem ficar 
na sombra. Basta uma coberta simples, 
de sapé. E durante a viagm os latões se
rão cobertos com lona. O sol, esquentan
do o leite, fará com que êle Chegue es
tragado no seu destino. 

Filtração - O· pirimeiro tratamento 
que o leite recebe, após a ol'ldenha, é a 
filtTlação. Assim, na hora de ser despe
jado no latão, o leite deve, pelo menos, 
ser coado -em pano limpo, qu-e será la
vado sempre que acabar o serviço, ou 
quando juntar SUjeira. Isto no caso de 
não se dispôr de filtro apropriado -
aparelho simples, em forma de funH, 
contendo uma série de peneiras muito 
finas e uma placa de algodão, para ser 
substitujJd'a após cada filtração. Êste fil
t!1o pode seíf adaptado na bôca do latão. 

No caso de não ser o leite de produ
ção própria, êle será igualmente sub
metido à filtração, logo que fôr recebi
do, a fim de eliminar os detritos que por
v,entura contenha. Êstes detritos são res
ponsáveis pela contaminação do leite, 
provocando flermentações anormais. 

Resfriam�nto - E' um tratamento que 
tem por fim conservar melhor o leite, 
pois, depois de ordenhado, êste ainda 
se mantém meio môrno, por algum tem
po, o qu€." favorec-e extraordinàriaUlente 
a vida dos micróbios. 

Se a sua utilização fôr imediata no 
fabrico de manteiga, o leite não será 
resfriado, devendo logo ser desnatado, 
ainda môrno, como é obtido, Caso con
trário, o resfriamento é uma operação 
obrigatória, par-a a qual basta um tan
que de cimen.to, com água corrente, on
de são mergulhadOS os la;tões. Isto é, 
naturalmente, o lnínimo exigido, quan
do não fôr econômica a instalação de 
l'esfriador' especial, tubular ou de outro 
tipo. E' possível, também, mesmo sem 
êsse apiarelhamento -especial, obter-se 
um resfriamento· razoável, pela simples 
imersão dos latões- -em tanques com sal
moura ou água gelada. 

Em qualquer processo, porém, o es
sencial é resfriar-se o leite sem perda 
de tempo, imediatamente após a '0rde
nha. Cruso contrá-ri:o, pouco adiantará o 
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resfriamento, uma vez que os micróbios 
já tlvp.l'am prazo suficiente para se mul
tinlicarem e o abaixamento tardio da 
tempel':;ttura terá lnfluêrlcia quase nula 
como processo de retardar o des:envol-. 
vjment.o mJÍcrobiano num leite muito 
contaminado. 

3. COMO CONHECER O LEITE BOM 

respectiva "pêra", para insuflar o ar· 
filtrar sob press'ão , acelerando-se, 
E'.im, a passagem do lei te . Sua 
de é de meio litro. 

Determinação da densidade - E' 
por meio de aparelho chamado 
lacto-densímetro. Consta de um 
dor de vidro, pr.ovido de duas escalas, 
num!a das quais se lê a densidade e na 
outrla, acompanhando uma coluna de 
mercúrio (termôm.etro) ,  lê-se a tempe
ratura. Mergulha-se êste aparelho nu
ma proveta cbJei'a de leite, até que ê1.e fi� 

,Muit�s vêzes, quem fabrica manteiga 
nã.o produz o leite que industrializa: re
cebe-o in natura ou, o que é muito co
mum, já recebe o creme. E' preciso, en
tão conhecer .a Qualidade da matéria 
prima com que vai trabalhar. Para isso, 
além do exa,me do leite pela apreciação 
dos S'Jeus caracteres organoléticos -
côr, cheiro, sabor, aspécto - devem ser 
realizadas oertas provas de prática sim
ples aue, normalmente, se resumem na 
lacto-filtração e na determinação da 
densidade, da gordura e da acidez. 

. qUle flutuando. sem encostar na prove
ta. Faz-se, ,então, a l,eitura da densidade 
(na escalla do densímetro) , aua.tando-se 
o númerO que fica no mesmo nivel do 
leite. Anota-se, também a temperatura 
marcEtda no termômetro. 

Lacfo�fntr�cão - E' uma· prova de 
c ontrôh� hig'�ênico, que dá idéia sôbre os 
cuid�dos com aue o leite foi produzido. 
ConSlste fom filtr8r o leite em apare
lhos p�n�ciais, dos quais existem diver
sos tipos. 

O filtro Gerber, simplíssimo, é uma 
garrafa sem fundo. montada em supor
tP.' de madeira, e' tendo na bôca uma te
la de arame. sôbre a qual se adapta uma 
l'odela de ahwdão. Despej a-se pelo fundo 
um Etro de leite e. terminada a filtra.
ç8Jo, J.'Iet·.ra-s,e o algodão para a aprec5acão dos detritos nêle retidos . Con
fqrme a quantidade e a natureza dêsses 
detrito,; fragmentos de palha, fezes, pê
los. insetos, etç. - classifica-se o l eite 
como limpo, pouco sujo e muito sujo. 

O f1ltro mais aperfe-iGoa.do é o Minit, 
constante de um' cilindro metálico, com 
a oarte inferior afunil�lda, onde se co
lop.a, sôbre tela, um disco de algodão ' 
comprimido. Na parte superior está 
adaptado um tubo de borracha CiOm a 

Normalmente, a densidade varia de 
28 a 32, em temperatura d e  150C. Gomo, 
porém, é difícil que o leite 'esteja nesta 
temperatura exata, tem-se que corrigir 
a densidade achada em função da· tem
peratura real do leite.  Para isso, é só 
consultar a tabela, ·.onde se encontrará a 
densidade corr,eta no ponto de cruza
mento da linha horizontal (densidade )  
com a vertical (temperatura) . Por exem
plo: ° úermo-I'Uicto-dtensímetro macrc'Ou 
densidade 29 à temparatura de 25°C.· A 
densidade do leite será 31,5. 

Determinação da gordura - A riqueza 
em gordura é o fa,tor que· mais valoriza 
o l eite. A percentagem média de maté
ria gorda é 3,5%,. mas se' compreende 
que, quanto mai,s alta fôr, tanto maior 
será ° rendimento na fabricação de 
manteiga. 

Para determinar a quantidade de gor
dura do leite; usa-se .o butiTômetro de 
Gerber, no qual s e  coloca: 

l.a) 10 cm3 de áctdlo ·sulfúrico (especial 
para a análilse) .  

2.°) 11 cm3 d e  leite a ser analisado. 

3.°) 1 cm3 �e álcool amílico (és:t>eciàl p�
ra análise) .  
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I 2,0 22 .23 24 27 28 29 30 ·31 32 33 34 3� ;) 
10119,3 

CI> 11 1 19,4 
.g 12 119,5 ,� 13119,6 
c 14119,8 
e 151 20 
;g 16 120,1 � 17 1 20\)3 

21 
20;,3 
20,4 
20,5 
20,6 
20;8 

21,3 2,2,3 i213, 3 
21,4 .22,4 ,2,3,4 
21,5 22,5 ,�3,5 
21,6 22,6 . .23,6 
2;1.;8 22,8 23,8 

25 
24,,2 
.24,3 
24,5 
.24�í6 
Q4;8 

26 
25)2 
25,6 
25J5 
25,6' 
.2·5,8 

2'6,2 27,1 
26,3 27,2 
26,5 ,27,4 
,26,6 27,6 
26,8 27,8 

28:,1 29,0 30,0 31,0 
28)2 29,2 . 30,2 31,2 
28,4 29,4 30,4 31,4 
28,6 29,16 30,6 31,6 
28,8 29�,8 30,8 31,8 

;32,0 32,9 33,8 
32,2 33,1 34,0 
3.2,4 33,4- 34,2 
32,6 33,5 34,4 
32,8 33,8 34,7 

2,2 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

18120,5 
ãi 1912Q,.7 
� 20120,9 
� 21,121,1 
.g 22121,3 

lO 23121,5 § 24121.,7 
� 25 121,9 
:g, U 1221,1 
� 27 1 22,3 

I- 281221,'5 
2912�,8 
501,23,0 

21 
21,2 
21,4 
21,6 
21,8 
22,0 
,22,2 
22,4 
.2�,6 
. .22,8 
123,0 
23,2 
23,4 
23,6 
,23,9 
124,1 

22,2 23,2 24,2 
22,4 .23,4 . t24,4 
22,6 23,6 24,6 
22,8 23,8 24,8 2,3,0 24,0 25,0 
2.3,2 '24,2 125,2 
23,4 a4,4 �,4 
r&3,6 t24,6' 25,6 
23,8 24,8 25,8 
24,1 '25,1 2r6., 1 
24,3 25,3 .26,3 
24,5 �5,5 a6,5 
.24,7 25,7 26,7 
Q.5,O t26,0: 27,0 
25,2 26,3 W,3 

125 
25,2 
'25,,4 
125,6 
25"s 
26,0, 
26.2 
,Q6,4 
:26fo 
i2�,8 
:27 �1 
127,,3 
27,:5 
27.,7 :28,0 
28,3 

,� 
,26,2 
.26;4 
:26;6 
26,9 
27,1 
,27,3 
27,5 
27,7 
27,9 
, 28,2 
'28,4 

·28,6 
28,8 
29,.1 
29,5 

27.;2 .28,2 
27,4 '28,4 
27,6 128,6 
'2l7,9 ,28,9 
28,2 29,2' 
28,4 29,4 
28t,6 29,6 
28,8 29,9 
29,0 30,1 
29,J3 /30,4 
29,,5 ,30,,6 
29,7 130,8 
29,9 /31,0 
30,2 31,3 
i30,6 31,7  

29�2 30,1'2 31,2 �32,2 29,4 130,4 3,1,4 32,4 
29,6 30�6 '31,,7 32,7 
29,9 . ,30,9 132,0 33.,0 
30,2 ·31y2 32.3 33,3 
,30,4 :31,4 32,5 3·3,6 
30,6 ,31,6 32.,7 33,8 
30,9 3,1,9 33,0 34,1 
31,2 32,,2 33,3 134,4 
.31,5 3,2,5 33,6, 34,7 
31,7 32,7 33,8� 34,9 
31,9 33,0 34,1 35,2 
132,1 33,J3 34,4 35,5 
,321,4 33,6 34,8 '35;9 
32,8 33,9 35,1 36,2 

33,2 
33,4-
33,7 
34,0 
134,3 
34,6 
34,9 
35,2 
35,5 
35,8 
B6,0 
36,3 
'36,6 
37,0 
37,3 

34,2 35,2 
34,4 35,4-
34,7 35,7 
35,0 36,0 
35,3 36,� 
35,6 B6,H 
35,9 36.9 
36,2 '37,2 
3ô,5 37,5 
36,8 37,. 8 
37,1 38,1 
B7,4 38,4 
37 ,7 38.7 
38,1 39,1 
38,4- 39,5 

A medida 'exata destas quantidade dos 
reag,entes e do leÍlte é feita em medido
res ,automáticos ou em pipeta:s especia.is. 
No butirôm!etro, já contendo os 10 cm3 
de ácido sulfúrico, introduzem-se os 11 
cm3 de lleite, a princípio gôta a gôta e, 
depois, faZiendo-o escorrer lentamente. 
Colocado, em seguida, o álcool anúlico 
(1 cm3), arrolha-se o butirômetro, en
volve-se-o com um pano (proteção contra 
o aquecimento que se processa) e agita-

. se' bem, com o pOlegar sôhre a rôlha, até 
obter-se um líquido uniforme, sem' coá
gulos. Colocar o 'butirômetro no banho
maria, entlie 65° e 70°C; d\!rante 5 minu
tos. Centritfu�ar durante uns três' mi
nutos, 'estando o centrifugado,r b em' 

fixo 
p8J1.'la evitar trepidações e ·a possível que
b1.'la do butirômetro. 

Faz-se, então a leitui'a . da percent�
gem de gordura na escala, fazendo coin-
cidir no O (zero) da mesma, a linha de 
separação da gordura (movendo ª' rôlha 
para baixo ou para .cima). E'· na base 
do menisco. qUe 'se lê a perc'entagem de 
gordura do l'eite analisado. 

Determinação da acidez -'. O léite' é 
normalmente ácido, quase nada: ao sair 

do úbere e tanto mais quanto m.ais 
tempo decorrer Ç},pós a ordenha. Consi
dera-se acidez normal a compreendida 
entre 16° e 20° Dorni�. 

Dete,rmina-se a acidez do l·eite pelo 
processo de Dornic, com o emprêgo de 
aparelho apropriado, o acidímetro, no 
qual se coloca uma solução de soda pre
parada especialmente para êste fim 
(soda Dornic). 

Mede-se clQm a pipeta 10 cm3 do lei
te a examinar, depositando-o num pe
queno frasco Edenmeyer e juntando-se 
três gôtas de fenolftaleína. Tendo-s'e a 
bureta graduada do aparelho Dornic, 
previamente cheia de soda, abre-se aos 

. poucos ; a torneirinha da extremidade 
inferior, g'otejando-se a soda dentro do 
frasco, que se agita, 8Jté aparecer uma 
coloração rósea permanente. Verificã
.se, el1tão, na gradua.ção da bureta, 
quantas "divisões" de soda foram gas
tas até êste momento justo, isto é, até 
que a côr rosada do leite aparece e não s'e 
desfaz. Cada divisão, representando um 

. décimo· de centímetr.o, equivale, a' um 
gráu Dornic (l°D) . Assim, se fôrem gas
tos, por ex;emplo, 1,8 cm3 de soda, a aci
dez do l,eite será de 18°D. 
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11 Obtenção e tratamento do leite 
Do ponto de vista inct.,ustrial, a obten

.ção do cr·em e é considerada como a pri
meira operação no fabiic o  da mantei
ga. E', também, a mais importante, de 
vez que da densnatação bem feita de
pende o vendimento em creme. A riqueza 
dêste em gordura é o que interessa ao 
f>abricante -e ela será tanto maior 
quanto ma.is eiLevado o téor do leite em 
ma;téria gorda e mais perfeita fôr a 
desnatação. Daí a importância que as
sume uma boa desnatadeira, capaz de 
red uzir ao mínimo a perda de matéria 
gorda do leite. 

1. A DESNATADEIRA 

Existem tipos diversos de desnaifJadei
ras, com capacidade variável, de acio
namento manual ou por . fôrç'a motriz, 
de modo a atender às necessidades, tan
to do pequeno produtor quanto das fá
bricas de lacticínios. Tôdas utilizam a 
fôrça centrífuga para ·extra!:r a gordura 
do leite, que, submetido a um movimen
to de rotação, tem a sua parte mais 
densa (leite desnatado) lançada para a 
periferia, enquanto que o componente 
mais leve -a gordura ou creme -re
nui no sentido do centro ou eixo de ro
tação . 

Tôdas as desnatadeiras se baseiam 
no mesmo princípio e se compõem, es
sencialmente, das seguintes partes: 

a) armação ou suporte, para susten
tação das demais partes e peças; 

b) caixa de engrenagens, onde está 
alOjado o "maquinismo", que constitui 
a parte mecânica propriamente dita 
:responsável pelo movimento de rotação ; 

c) turbina, ligada às engrenagens. das 
quais recebe o movimento giratório: é 
aí que S� processa a separação do creme 
e do l,eite desnatado; 

d )  depósito para r,eceber o leite a ser 
desnatado. 

As desnatadeiras são acompanhadas 
de catálogos ilustrados que as descre
vem COm todos.. os detalhes. motivo pl)r q�e nos abstemos de malor·es expl1caçoes. 

Condições essenciais - o que interes-
1JIa. ao comprador é, antes de tudo, a 
qualidade da desnatadeira, que deve ser 
construída com materi'a l resi'stente, 'me
canismo protegido, peças inoxidáveis, 

,tudo .. vls8iIl.do a maior ,durabilidade .. da 
. máquina. E, como qualidade, serão. con-

siderados também o peTfeito funciona
mento, a simplicidade de construção, a 
:1irucmdade para montar e desmontar, a 
eficiência da desnatação, reduzindo ao 
mínimo a perda de matéria � gorda no 
leite desnatado, que não deve ultrapas
sar de 0,1 %. Atentar, ainda, para a 
questão dà disponibilidade de peças, 
preferindo-se marca.s bem conhecidas e 
repUJtada's, cujos originaÍlS sejam de fá
cil aquisição. 

Assentamento -A desnatadeira deve 
ser bem fixada, em base sólida, a fim 
de impedir qualquer trepida,ção. As má
quinas movidas a manivela serão para
fusadas numa mesa forte, ficando em 
altura conveniente à comodidade do 
trabalho. As desnatadeiras de maior ca
pacidade, as acionadas por fôrça motriz, 
com polia e correia, ou com motor dire
tam·ente conjugado, serão assentadas no 
chão, em pedeSltal próprio, prrêsas tam
bém com firmeza, para evitar vibrações 
sempre prejudiciais à desnatação e à 
própria conservação da máquina. Em 
qualquer caso, o rigoroso nivelamento é 
'essencial, devendo ser verificado pOT 
meio de um nível, que se pode colocar 
sôbre as bordas do recipiente de leite. 

Limpeza e lubrificação -A durabili
dade e a ,eficiência de qualquerr máqui
na dependem dos cuidados que fôrêm 
dispensados. Assim, a desnatadeira pre
cisa de limpeza rigorosa depois de cada 
operação. Isto porque, dUl"lante a desna
tação, se vai formando um resíduo 
constituído por certas substâncias sóli� 

,das do leite, de mistura com poeira, ou
tflas SUjidades e 'até micróbios. :ÊlstJe 11e
síduo, chamado de "lôdo", ad'ere às di
versas partes da máquina por onde pas
sa o leite ãesnatado. Além disso o res
to de lleite que fic a  entre os di�cos da 
turbina e em outras partes da desna"ta.
deira, não sendo removido, vai corroen-
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do o metal, ·estragando a máquina. di
minuindo o seu rendimento. Impõe-se, 
portanto, � limpeza minuciosa de tôdas 
as peças, mesmo porque a higiene da 
produção assim a recomenda,para evi
tar que o cr,eme obtido de uma desnata
ção seja contaminado pelos resíduos fer
mentados da desnatação anterior. 

Tôdas as peças que entram em con
truto com o l'eite são desmontadas. Os 
discos da turbina são lavados abundan
temente com água fria e esfregados com 
,escô-va, passando-se, depois, água quen
te, à qual se pode juntar um pouco de 
soda. Enxaguar ,e qeixar secar. Não se 
deve usar sabão. Existem paTa a limpe
za substâncias apropriadas, como a clo
ri na ,e outros preparados. Os folhetos 
·expilcativos que acompar:ham as desna
tadeiras trazem instruções minuciosas 
para a sua limpeza, as quais devem ser 
observadas. Não é demais insistir, en
tretanto, na conv.eniência de nunca se 
forçar as peças quando da montagem 
e desmontagem da máquina, pois o seu 
ajuste deve ser perfeito sem emprêgo de 
fôrça. A montagem será feita soment·e 
na hora de se utilizar a desnatadeira. 

Outro cuidado importante é o de man
ter a máquina sempre lubrificada, para 
o que é bastante conservar cheio o de
pósito de óleo, verificando-se constan
temente o seu nível. Também sôbre esta 
particular�dade os catálogos dão explica
ções detalhadas. 

2. A DESNATAÇAO 

Já dissemos -e não custa repetir 
que o 1eite deve ser desnatado logo de
pois da ordenha, ainda com o calor na
tural que possui ao sair do úbere. No 
c aso de ter sido r·esfriado, para trans
porte até a fábrica, o leite será aqueci
do em banho-maria (nunca a fogo di
reto) , à temperatura de 30° a 35°C, a 
mais favorável à separação da nata, 
dando maior rendimento, e também me
lhor qualidade de creme. 

Antes de começar a desnatação, é 
conveniente fazer passar um pouco de 
água morna pela máquinJa. Em seguida, 
·enche-se o depÓSito com o leite a des
natar, devidamente filtrado, mantendo 
fechada a torneira. Imprime-se· movi-

mentó à manivela, iniciando-sé devagar 
e aumentando-se, aos poucos, a veloci
dade, até que a rotação da turbina seja 
uniforme, sem diminuição ou aumento 
da acleração, que deve alcançar o pon
to ótimo. Conhece-se êste . ponto pela 
campainha indicadora da velocidade, a 
qual cessa de soar. Abre-se, ·então a tor
neira do depósito, dando entrada ao 
leite da turbina. O maiOT cuidado. ago
ra, é o de manter o movimento propul
sor da máquina sempre no :t:lesmo rit
mo, evitando-se solavancos 

·
durante tô

da 'a oper,ação. Observar o escoamento 
do creme ,e do leite desnatado, 'cada 
qual por sua bica. O ruído da turbina in

. dica, ao ouvido habituado. a aceleração 
conveniente 'e a regularidade de sua 
rotação. Do mesmo modo, o aspécto do 
cr·eme que escôa fOTnece indic�çõ.es sô
bre a regularidade do moviin·ento da 
máqUina: o jôrro deve ser sempre de 
igual grossura, caindo verticalmente, 
sem flutuações. 

Quando estiver quase acabado o leite 
no depósito, já no fim da orpe,ração lar
ga-se a maniv,ela, deixando-se a már[ui
na parar aos poucos, por si meSlTI.a . 
Convém, então, passar pela desnatarlei
ra um pouco de leite dr.snatado ou de 
água quente. a fjm de "lavar" a tn"'bi
na, e remover os restos de creme. 80 de
pois se desmonta a máquin� para a ri
gorosa' limpeza de suas peças. 

Regulação do creme -O creme pos
sui quantidade de gordura variável -
desde 16% até 60% -conforme a:ner
centagem do leite em matéria I?"ord� e 
as condições em que se processa a des
natação. 

Existe nas desna.tadeiras o "parafuso 
do creme", destinado a regular a extra
ção da matéria gorda. cuja quantidade 
pode ser maior OU menor, dando �reme 
mais ou ··menos rico em gordura. Quan-
do se quer um creme ma� s esp?sso, mais 
r':co em gordura, aperta-se o oarafuso: 
neste caso, será menor a quantidade to
tal de creme obtido e maior a de leite 
desnatado. Ao contrário, desejando-s,e 
um creme mais fluido. menos 2'ordo, 
a.frouxa-se o parafuso. obténdo-s·e maior 
quantidade de creme e menor de leite 
desnatado. 
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Kg de creme 
Go,du<o I pc< l{g d. 
de creme manteiga 

0/0 G n 

3 3,5 

GORDURA DO 
;1,6 :3,7 . :3,8 :i,9 4 

LEITE % Kg de mantei-
ga J?or Kg de GO'd· 1 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 [) de creme 
l/n creme 

Kg de Leite Dor Kg de Creme % G 

24 3,56 8,37 7,12 6,�n 6,73 6,53 6,36 6,20 
26 ' 3,28 9,07 7,71 7,49 7,29 7,08 6,89 6,71 
28 3,03 9,77 8,31 8,07 7,85 7,63 7,42 7,23 
30 2,82 10,47 8,91 8,65 8,41 8,18 7,()fj 7,75 
32 2,64 11,17 9,50 9,23 8,97 8,72 8,50 8,27 

34 2,48 11,87 10,09 9,81 9,53 B,27 B,03 8,78 
36 2,34 12,57 10,69 10,39 10,O\) \),82 �),56 9,31 
38 2,21 13,27 11,29 10,97 10,65 10,37 10,O!) 9,82 
40 2,10 13,97 11,89 11,55 11,22 10,n 10,62 10,34 
42 2,00 14,68 12,49 12,13 11,79 11,47 11,16 10,87 
44 1,90 15,38 13,08 12,71 12,35 ]2,011 11,(W 11,38 
46 1,82 16,08 13,68 13,,29 12,91 12 ,56 12,2:3 11,90 
48 1,75 16,78 14,28 13,87 13,48 13,11 12,76 12,42 
50 1,67 17,48 -14,88 14,45 14,04 13,6(j 13,29 12,95 

52 1,61 18,19 15,48 15,03 14,61 .14,21 13,83 13,46 
54 1,55 18,89 16,07 15,61 15,17 14,75 14,H6 1.3,98 
56 1,49 19,59 16,66 16,19 15,73 15.HO 14,89 14,50 
58 1,44 QO,29 17,26 16,77 16,29 15,85 15,43 15,02 

60 1,39 20,99 17,86 17,35 16,85 1ô.39 15,96 15,54 

62 1"35 21,69 18,46 17,93 17,42 16,94 16,49 16.C6 
64 1,30 22,40 19,06 18,51 17,98 17,49 17,03 16,58 

6,04 5,89 5,75 5,61 

6,54 6,38 6,23 6,08 
7,05 6,87 6,71 6,5,5 
7,56 7,37 7,lH 7,02 
8,07 7,86 7,H7 7,50 
8,57 8,36 8,15 7,97 
9,08 8,85 8,63 8,44 
9,58 9,34 9,11 8,91 

10,09 9,8'3 9,60 9,38 
10,59 10,33 10,08 9,85 
11,10 10,82 10,56 10,32 
11,60 11,32 11,04 10,79 
12,11' 11,81 11,53 12,26 
12,62 
13,13 
13,6·3 
14,14 
14,64 
15,15 
15,65 
16,16 

12,30 12,01 11,73 
12,80 12,50 12,20 
13,29 ,12,98 12,67 
13,78 13,46 13,.14 
14,28 13,94 .13,ôl 
14,77 14,42 
15,27, 14,91 

15,76 15,38 

14,08 
14,55 
15,02 

5,48 
5,94 
6,40 
6,86 
7,32 
7,78 
8,24 
8,70 
9,16 
9,62 

10,08 
10,54 
11,00 
11,46 
11,92 
12,38 
12,84 
13,30 
13,76 
14,22 
14,68 

L!,92 I 0,280 I 24 
5,33 I 0,305 I 26 
5,74 I 0,329 I 28 I 
6,15 I 0,353 I 30 
6,57 I 0,378 I 32 I 
6,98 I 0;402 I H4 

7,39 I 0,427 I 36 
7,80 I 0,451 I 3F I 
8,22 I 0,476 I 40 
8,63 I 0,500 [ 42 
9,04 I 0,524 I 44 
9,45 I· 0,549 I 46 
9,86 I 0,573 I 48 I 

10,28 I 0,597 I 50 
10,69 I 0,634 I 52 

11,10 I 0,646, i 54 

11,51 I 0,670 I 56 
11,92 1 0,695 I 58 

12,23 I 0,719 I 60 
12,75 i 0,743 I 62 
13,16 I 0,768 I 64 

GORDURA DO LEITE % j l/n I G 
G n 3 3,5 3,6 :l,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5 

Kg. de leite por Kg 29,37 25 24,26 23,58 22,93 22,32 2i,74 21,19 20,67 2 0,17 19,69 19,24 17,26 I l{q d. leite pc, 
Kg de manteigçr. 

de manteiga G = 42 

RENDIM,ENTO - Vários cálculos podem ser feitos para se determinar o rendimento em -creme de um determinado leite 

ou o rendimento em manteiga de um dado creme. No entanto, para simplificar estas verificações tão necessárias ao convite da 

produção, existem tahelas, entre as quais a de Socrates Mariani Bittencourt, que aqui reproduzimos. 
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14 MAIO/JUNHO FELCTIANO 

A 8Jcidez do creme deve serr contro�ada 
pela análise. No fim de 18 a 24 horas, 
quando se dá por terminada a fermen
tação, a acidez deve estar compreendi
da ,entre 45° e 600D, tol,erando-se um 
pouco mais. 

Como se vê, esta fase da fabricação da 
manteiga nada tem de mecânica : é es
senci8ilmente biológica .  Quem traba
lha são os fermentos, os micróbios bons 
que acidificam o creme, dando-lhe as 
condiçõe's requertdas para ser batido 

, com o maior rendimento e fornecéndo 
produto de boa qualidade. Mas êss,es 
f.ermentos bons não estão pr1eslentes, nOir
malmente, em quantidade suficiente no 
creme, e sua atividade benéfica fica, as
sim, prejudicada p ela ação. dos outros 
micróbios que produzem fermentações 
indesej áveis. Por isso, deve-se s,empre 
adicionar ao cr,eme fermentos seleciona
dos, que "sabem trabalhar", maturando 
o creme da melhor maneira. Existe no 
comércio o fermento, que servirá para o 
preparo do "fermento-mãe" , seguindo-se 
as instruções do , fabricante quanto a do
ses e modo de proceder. 

111 A bate dura 
do creme 

Quando .o creme, e m  processo d e  ma
tUl1ação, 8Jtinge o desej ado grau de aci
déz ( admite-se até 65°D) , está pronto 
para ser ba,tido e, assim, transformar
s,e em manteiga. Com a batedura, feita 
em máquina apropdada -a batedeira 
-provoca-se a aglomeração dos glóbu
los de gordura, separando-se da ' água e 
das outras substâncias nela dissolvidas, 
que constituem o chamado leitelho ou 
"sôro de manteiga". 

A temperatura do creme exerce in
fluência marcante na operação, em cuj o 
início êle deve estar por volta de 12°C . 
No fim da batedura que p ode demorar 
de 20 até 40 minutos -dependendJo da 
temperatura, do grau de maturação e 
da consistência do creme, bem como do 
rítmo da batedeira - a temperatura 
inicial terá subido uns dois ou três 
graus. 

O resfriamento do creme não deve ser 
conseguido pela ad.ição de gêlo picado, 

como se faz comumente. Esta prática é 
condenada, devendo ser substituída pelo 
resfriamento indireto, feilto com a neces
sária antecedência ( cêrca de duas ho
rrus) , já que o creme, como tôdrus aIS ma,.. 
térÍ'as gorduros8is, é mau condutor de 
calor'. 

1 .  O 'TRABALHO DA BA,TEDEIRA 
�1 

Há batedeiras de diversos tipos e ca
pacidades. Consistem, ,em essência, num 
recipiente fechado que gir a  em tôrno de 
um ,eixo. Noutras, o depósi-to do creme é 
fixo e provido de algit8idor intJerno. São 
construídas de madeira especial ou de 
f,erro e aço .estanhado, tocadas a mani
v,ela ou equipada:s com polia para acio
namento a fôrça motriz. 

Qualquer que seja o tipo, o que se de
ve exigir é um conjunto sólido, bom ma
terial e fácil m8inejo, permitindo, tam
bém, a limpeza rigorosa, que deve ser 
procedida após cada operação. Para is
so, p8iSsa-se água bem quente na b ate
detra, por duas vêzes, escovando-se, e 
passando água fria em seguida. 

A b8Jtedeira deve ser montada sôbre 
bruse firme. Antes de carr,egá-la com o 
creme a 'ser b atido, resfria-se o depósi
to com água giel'ada (só serve filtrada 
ou que tenha sido fervida) . Deve ter o 
cuidado de não encher o depósito com
pletamente, caso ,em que o creme não 
poderia ser brutido . ,  Enche-se sàmente 
pela metade ou, no máximo, até 3/4 da 
capacidade: fecha-se e dá-s·e início à 
batedura. 

A velocidade de rotação varia muito 
com o tipo da b3itedeira, procurando-se 
mantê-l8J unlf.orme e evit�'Thdo-se, o 
mais possível, qualquer demora duran
te as inte'rrupções. A primeira, destas 
ocorre após umrus cinco volta,s da mani
vela, p ara se dar saída ' ao gás que se 
desprende do creme batido. Mais duas 
ou t'rês interrupções podem ocorr,er até 
que não haj a gás a ser expulso pela 
abertura própria. Outras paradas, já no 
fim da batedura, permitirão verificar 
se o creme j á está ba;tido. 

A oper,ação termina quando se for
mam os pequenos grumos de manteiga, 
que ficam sôlitos, boiando por eruvre o 
sôro. Quem já estiver prá:tic.o c.onhecerá 
êste ponto peLo ruído da batedeira . 
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Algumas delas são providãS de um vi
sor de vidro, que fica opaco em virtude 
do creme que nêle ,adJelie, e passa a trans
lúcido ( o  v idro é "limpo") quandO co-
meça a se form,ar a manteiga. Tôda a 
atenção é necessáda para cessar a ba-

. 
tedura no momento própri.o, pois. se 
prosseguir, será prej udicada a qualida
de da manteiga. Esta se apresenta como 
pequenos grãos, m,ai,s ou menos do ta
manho de ,ervilha. Escoa-se, então, o 
sôro, que pode sler aproveitado para a 
aJimentaçãó de p orcos e de outros ani
mais, em vista das suas qua\l.idade's nu
tritivaS' . 

2 .  A LAVAGEM DA MANTEIGA 

A manteiga é laviada ainda na bate
detva, na qual se introduz água bem fria 
(com cêrca de 10°C' ) , dando-se algumas 
voltas na maniv€Üa. Escoa-se esta pri
meilra á�ua, lav'a-se de novo o repterte
se a lavagem tantas vêzes quantas fô-

rem necessárias para que a água sáia 
perfeitamente límpida. 

A operação é feita com todo o cuida
do, porque os grãps de manteiga, sub .... 
metidos aos movimentos da batedeira, 
tendem a se 8iglutinar, f.ormando blo
cos maiores ou menores. Isto dificul ta
ria um pouco a lavagem, que será tanto 
mais perfeita quanto mais granulada 
estiver a manteiga. E há grande interês
se em remover da manteiga todos os 
restos de sôro, pois é a sua custa que 
vivem os micróbios responsáv-eis pela 
rápida deterioração do produto. Ao con
trário, manteiga bem lavada é de dura
bilidade maior. Claro está que a água 
empregada na l,avagem da manteiga de
ve ser filtrada ou previamente fervida. 
A nã:o ser assim, ela serviria apenas co
mo veículo de contaminação. Fica en
tendido, também, que todos os utensi
lios que :entrám em contato com o cre-

, me ,e a manteiga -vasilhas, espátulas, 
batedeiras, etc. -devem estar rigoro
samente limpos. 

IV O acabamento do produto 
Vimos que a brutedura provoca a aglu

tinação dos glóbulos de gordura do cre
me, formando a manteiga, que apresen-' 
ta aspécto granul.oso. Tal produto con
tém ainda muita água, que ' deve ser ex
traída. Ao melsmo tempo, é preciso dar-
lhe o aspécto de m3issa homogênea, pela 
aglomeraçã:o dos pequenos grãos. Falta, 
portanto, o toque final" , o acabamento 
do produto. Na indústria moderna, em 
grande escala, isto é feito na batedeira 
conjugada com o mal,axador, evitando-
se, asstm, mais uma manipulação, sem
pre indesejável do ponto de vista higiê
nico. Ma,a, na pequena indústria, êsse 
acabamento é indispensável . Veremos 
como se faz. 

1. MALAXAÇãO 

Por meio de espátulas 'Ou pás de ma
deira, a manteiga é c olocada no mala
�ador ou espl'lemedeira, apamelho oom
posto de um taboleiro giratóriO, sôbre o 
qual gira, em sentido contrário, um rôlo 
com sulcos longitUdinais. A distância 

entre o taboleiro e o rôlo é graduada 
por meio de parafuso. Nesse espaço a 
manteiga passa, sendo assim comprimi
da e deixando escapar a ág'ua de que 
está impregnada. Com a espátula amon
toa-se novamente a massa, tornando 
se a p assá-la sob o rôlo, e isso por umas 
dez vêzes, dependendo , de ainda havp.l' 
ou não água a ser ·expelida, o que ,  por 
sua vez, depende da tempe:ratura da 
manteiga e da sua consistência 

Malaxação prolongada não se reco
menda, p or tornar a manteiga um tan
to mole, pastosa. Abrevia-se o trabalho 
operando com auxílio de água gelada, 
fórnecida por uma torneira, de que cer
tas espremedeiras são providas. Não se 
deve, porém, realizar malax-ação incom
pleta, pois a manteiga com água em ex
c esso é ,condenada por lei. 

P8Jra conhecer o "ponto" de espreme
dura, cortar ao meio um bloco de man
teiga e comprimir as dU3is partes, unin
do-,as: na .superfície do corte devem 
aJparecer pequeninas gôtas dágua, uni
formeme

'
nte distribuídas. 
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Depósito para leite ...... -.. .... 

Campa inha 
C a ixa da engren a g e n s  

Tôdas a s  desnatadeiras s e  b aseiam no, mesmo prin cípi,o e s e  compõem, 

essencialmen te, das seguin tes p artes : 

a )  armaçã.o ou sup orte, p ara sustentaçào das dem·ais partes e peças ; 

b )  caixa de engrenagens, o n d e  está aloj a:do -o "maquinismo", que consti
tui a p arte mecân ica propriament'e dita, respon sável p elo mO'vimento de ro
tação ; 

c )  turbina, Ji,gada às engrenagens, das quais receb e  O' movimento girató

rio : é aí que se processa a s ep aração· do creme e do leite desnatamo ; 

d) depósito p ara receber o leite a s·er d esnatado. 

As desn atadeiras são acompanhadas d e  catálogos ilustrados que as'  des
crevem com to dos o s detalhe s, motivo p o r  que noS' abst.em o s  de maio-res expli
cações. 
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2 .  Si\.LGA 

E' conhecida a 'ação do sal como con
servador de várLos gênerOls alimentícios . 
Sua adição à manteiga, embora sej a fei
ta c om 00 fim principal de melhorar o 
sabor do produto, dando-lhe um gôsto 
especial preferido pela maioria dos con
sumidores' também Í'avO'reC'e a cons,er- , 
vação. 

Dificultando a vida microbiana, o sal 
retarda o .aparecimento do "ranço", ta: 
to que se pode oomprovar quando se 
compra a manteiga sem sal e a sal ga
da : a primeira torna-se rançosa muito 
mais fàcilmente" ·em condições idênticas 
de f'abricação ,e arma!Zlenagem. Não se 
deve, po.rém, j untar mais de 5% de sal , 
pois, a salga excessiva prej udica o bom 
aroma e a consistênc�a da manteiga, 

aiém de alter1ar a sua coloração normal. 
Geralmente, quando a manteiga perde 
a 'Opacidade e a coesão naturais, fican
do brilhante e unto.sa, isto indica que 
a salga foi f·eita em demasia ou que foi 
excessiva a eliminação da água na ope
ração , de maJlaxar. O sal em quantidade 
acima da normal, especialmente se fôr 
sal grosso ·e mal distribuído, pode não 
se dissolver bem na massa e ocasionar 
um grave defeito a'Ü -produto. Conhecido 
por "manteiga arenosa", devido à sen
sação que dá ao tato ao ser comida. Por 

isso, na salga 'da manteiga não interes
sa, apen,as, ·empregar o sal na quanti
dade certa : é pr,ec:Lso, também, observar 
a questão da qual-:Ldade do sal ,  exigin
do-se o produto puro, bem sêco e moí
do, embora não muito fino. 

Uma vez estendida a manteigà no ma
laxador , em camada uniforme e bem 
espremida efetua-se a salga da massa. 
Dá-se logo umas volt8JS no malaxador, a 
fim de misturar bem o sal, que favore
cerá, também, a eHminação da água da 
manteiga, na qual cêrca de metade do 
cloreto de sódio emp�egado sad.rá dissol
vida. Assi'm, se fôrem adicionados 5 % 
de sal, o produto final conbeLrá cêrc,a de 
2,5%. A leg1slação vigente determina 
qUe a manteiga extra, fina, ou superior 
não poderá apresentar mais de 2% de 
cloreto dE" sódio ; a manteiga de 1 .  a 
qualidade, 2,5%; a de 2 .a qualidade e 
a renovada 6 %. Depois da salga, deixa
se decorre:!' um pr.azo mínimo de 24 ho
ras, antes de embalar a manteiga pai'a 
o comércio. Desta questão não nos ocu
paremos aqui. Lembramos, apenas, que 
a manteiga, como produto comercial, 
tem três inimigos principais : o ar, a luz 
e o calor. Cumpre, portanto, enlatar ou 
empacotar a manteiga, ou ainda acon
dicioná-la hermeticamente em ré'cipi-en
te de madeira, consevando-a sempre 
em baixa temperatura. 

V Contrôle de produçã .. o 
Tôda fábrica de manteiga dev·e E"star 

aparelhada com um pequeno la,b orató
rto contendo o material indispensável 
à e:&ecução cÍe pr'Üvas rápidas de COl1-
trôle da produção . O laborat6rio é um 
auxiliar precioso do f.a;bricante, permi
tindo-lhe conhecer a qualidade da ma
téria prima e do produto final, o que 
p'Üssibilita a correção de possíveis de
feitos nas difer-entes fases da manipu
lação. 

Além das determinações da densida
de, gordura e acidez do leite, já descri
tas, é preciso conhece,r a acidez do cre
me, como meio de lhe controlar a ma
turação , e saber qual o seu teor em gor
dma. Do mesmo modo, devem Siex pr:oce
didas análises de água, acidez e sal, em 
oada partida de manteiga. 

1 .  DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ 
DO CREME 

Proc,ede-se da maneira j á  descrita pa
ra a determinação da acidez do leite.  A 
diferença consiste apenas em que o cre
m�, sendo mais espêsso, não pode ser 
medido com a pipeta. Usa-se, então, 
uma boa- seringa -de 10 cm3 , na qual se 
coloca esta quantidade de creme, de
pois de bem nlexido. No mais a opera
ç ão é igual. 

2. DETERMINAÇAO DA GORDURA 
DO CREME 

P ode ser usado, paTa i'sso, o mesmo 
método de G erber, já r,efe'l'ido na deter
minação da gordura do leite. Como, po
rém, o creme é muito mais rico em ma-
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té"'ia gorda, precisa ser diluído em água, 
senão na escala do butirôm,etro não ca
beria a coluna de gordura. Por iss.o, mis
tura-se 10 cm3 de creme com 40cm3 de 
água aente, ( entré 4Qo e 50°C ) , a fim 
de facilitar a diluição. O creme deve ser 
bem mexido antes de tomada a amos
tra a analisar Efetua'-se, então, a aná
lise do me8!mO modo que a dO' leite . O 
res11It8.do encontra.do deve ser multipli
eado por 5 por causa da diluição do cre
me . 

Método mais rigoro.so seria a utiliza
ção do butirômetro especial para dosa
gem de gOlidura da manteiga; Mas o 
acima descrito também s atisfaz, 

3 .  ANALISE DA MANTEIGA 

Cada partida de manteiga deve s'er 
anplisqd�, colhendo-se .para 

'
isso, peque

nas nor("ões em várias partes da massa 
fa:hl'ic:;l,da, misturando-as bem com uma 
esptttl11a. Para metndizar · o trabalho, 
copvém. antes de tudo. filtrar uma par
te da amostra. Que servirá nara a de
terrn.inacão da a ci dez. Enauanto filtra, 
pro�ede-se à dos8.g"p.m da água e do sal . 
utiliza.ndo-se o restante dá amostra. 

A filtr<;1 cão é feita !=l t'ravés de pa nel d e  
filtro (',o1 of'ado e m  forma d e  funil sô
bre um Frlenrn eyer. Funde-se a map 
tejp'a, colocando-se peauena porcão (40 
{!ra.rn�c:; cheg:;l e sobra) num reriniente 
que é l11 e1'Q'ulhado em ál!ua Quente. A gordura se sP'u:::\ ra (fi ca sohrenadando) 
e p. dpsnei� d�l no filtro. tpndo-se o cui
dado de só derramar a gordura fundi-
da . 

. 

P�l'� �. ::'! n �li�e ránir}a da man te"ga é 
prpcIso di (11)()r dp um� balanr.a de Ge:r": 
ber CO'YYl os resnp.divos :::\netrechos. A 
d��f'ri f'i5o tio rn odo oner8'tório. Que df-l.
m0<:: �, �OO'll il' é F'ytrqíti $l, de um tl'8b�lh o 
do vot,o";nii.l';O J. de 8Q. Ji'!,aru do qual 
s13,o transcritos os trechO's esc:Olhidos. 

J)os� JJ:'�m d�l, 1j "',Ja. - Arma-se a b�.
lanr-a bpl11 l1ivP,1 9 d �  .. f'olocand o n o  prat,o 
o cono de 8Iumíni.o. Em seroida, ' tar:;l,
se a m esm l=l, m.ovime'ntl::mdo p ar::!, dia nte 
ou n� r�, trá�. o na1'afuso rlo brRco. até
aue o ,fioI corl'esnonda eX'R.ta m on te a o  
traf'O rn ér'lio do m nstl'::ldor. Uma vez ta
r�da.  col 0c�m-se os nês,os em V nO' b'r::l 
ço da balança, o maior sôbre o pino cor-

respondente ao zero. e o menor justa
mente sôbre o zero do braço graduado. 
A bal'ança sle desequilibra. . Res.vabele
se o eQllilíllrio, depositando manteiga 
homogeneizada, por meio de espátula, 
dentro do copo de alumíni.o. Com º au
xílio de pinça, retira-se do prato da ba
lança o copo de aI umínto com a man-

. teiga pesada, e l\eva-,se a uma chama 
bra.nda de álcool para evaporar a água. 
Esta fase da dosagem da umidade é 
mui to delicada 'e exige muito cuidado, 
por isso. que depende dela a exatidão 
do resultado. Oom,ec,a-se, por conseguin
te, por fundir lentamente a manteiga na 
chamla até que ela tome o aspecto de 
óleo. Uma vez Üquef,eiJta é levada nova
mente ao fogo., agitando-se sempre o 
copo d,e alumínio, num movimento de 
rotação, até que se ouçam ruídos de cre
pitação. Retir,a-se, então do fogo agi
tando sempre o copo em movimentO' cir
cular, até que os ruídos, que, no caso 
r,epre�entfrm a evapo:raçã,o da água atra
vés da g-ordura.  desapareçam. Leva-se, 
então. novamente à chama e retira-se 
ao aparecerem os primeiros ruídos, cO'n
t;nuando sucessivamente esta operaçãO' 
até Que a nermanência da maluteiga na 
chama não produza mais crepitação . 
Isto não auer dizer que ela sej a aque
cida indefinida.mente, pois, neste caso, 
haveria oxidação da manteiga. ocas,io
nando êno da análise. Em ge\fal, quan
do os ruídos desapar,ecem. a manteiga, 
muda de côr : do amar,elo. para um tom 
lif!'eiramernte malrl'lon. l'Iepre'serntando. tal 
fato. um início de oxidacã.o 'e cara,cteri
zando o fim da operacão. 

Finda a eVra"pOTação da água coloca
se novamente o copo no praltO' da balan
ça. E' na.tural que, tendo a água desapa
recido, a manteiga tenha ficado mais 
lev,e, e que. por consequênci'a, a taira 
inicial da balança não seja mantida. E' 
o que acontece A bala.nça se desequili
bra. RestabeJ.ece-se a tara fazendo ca
minhar pouco 'a pouco o pêso menor em 
V ao l.ong.o do braço graduado, até 8.t 
gradUlação em que a balanl}a se man
tenha em 'equilíbrio perfeito. Lê-se, en
tão. justamente no ponto ·em que o pês.o 
menor estacionou. a qUJant�d'ade de água 
paTa cem gramas de manteiga. Não se 
deve deixar a maTIIteiga esfriar ao ter
minar a ·evaporagão e sim colocar o co-
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po ainda quente no prato da b alança, 
pois, tal cuidado evitará que, em s e  r;es
frtandJo, a 'gordul'la absorva a umidade do 
ar prov:ocando êrriO na análise. Exemplo : 
o pêso ,menor J:'Iestabelecieu a tara quandO 
colocado 4 divisões ,além do n.o 12 do 
braço, a manteiga terá 12,4% de água. 

Dosagem do sal - Começa-se por ta-
- ' 

raT a baJlanl}a de Gerber com o copo de 
alumínio, tal como foi f,eito para dosa
gem da água. ClOloca-se, então, o pêso 
mais 1eve em V na diviJsão do braço gra
duado, oOIT'espondente ao n.o 18, exata
mente. A \ balança perde o equilíbrio, qU'e 
será restabel'ecido pela manteiga homo
get:leizada, que se vai introduzindo den
fu',o" do copo, ' ,até que o fiel corre:sponda 
à divisão média do mostrador. E' uma 
operaqão bastante delicada, porque , a 
quantidade de mantej,ga pesada � dimi
nuta e corre'sponde a 200 miligramas. 

E' necessário verificar-se, para cada 
ba1anç3j, se há correspondência exata 
entre ,a posição do pêso no n.o 18 ,e 200 
miligr3imas. 

Retira-se com a pinça o copo de alu
mínio oom a manteiga pesada, juritam
se 10 cm3 de água destilada e aquece
se até ligeira fervura na lâmpada de 
áloool e tl"lanspassa-se para um valSo da 

I 
Nitrato I &e prata ' 
(em3) I 

0,1 I 
0,2 I 
0,3 I 
0,4 I 
0,5 I 
0,6 , 

Sal " / I  
( %  ) '1\ 0,2925 
0,5850 I I 
0,8775 " 
�,1700 " 
'1,4625 1 1 
1,,7550 \ I  

Nitrnto I Sal 
de 'prata I 

(em3) I ( %) 
0.7 I 2�O475 
0,8 I 213404 
0,9 I 2,6320 
1,0 I 2,9250 
1,,1 1 13,2175 

I 

Determinação da acidez - Tarar a 
balança de Gerber com o copo de alu
mínio, tfrl como foi feito par,a dosagem 
da água. Colocar no pino corresponden
te ao zero da graduação o pêso em for-
ma de 8; Restabelecer o 'equilíbrio, de
positando pouco 'a pouco, no copo, com 
o auxílio de u;rna pipêta, 'a mante·iga 
filtrada. A quantidade de matéria gorda 
pesada corresponde ,exatamente a 5 gra
mas. Retira-se o copo e procede-se à 

Boêmi,a ou copo oomum de vidro bran
co. Colocam-se mais 10 cm3 ' de água 
destiil:ada no copo de alumínio e proce
de-se como anteriormente. Repete-se 
novamente à oper.ação, j untando-se à 
água destilada, nesta te:roeira vez, duas 
gôtas de ácido azótico pUil"o. 

Está, por conseguinte, preparado o 
material paDa dosragem do sal existente 
nos 200 miligramas dia n1!anteiga pesa
da. Deixa-se ,esfriar. Junta-se a.o líquido 
uma pitada (media colher de café ) de 
carbonato de cálcilo e 2 13, 3 gôtas d� 
uma sol ução ;aquosa de cro.mato de po
tássio a 50 % .  PIOr meio de uma bUIleta 
previamente cheia, gotej a-se sôbr,e esta 
miJstura, de côr amal'lela , p'ela ação do 
cromato, uma so�ução de nitrato de pra
ta N/lO, até .o ,aparecimento de colora
ção verm,elho-tij.olo. 

O número de centímetros cúbicos de 
nitl'lfrto de prata gastos na titulaiçãÜ', 
muLtiplica:do por 2,925, nos dará a quan
tidade de cloreto de sódio para cem gra
mas de manteiga. Exemplo : gastamos 
0,7 de nirbr.arbo de pr.atá, teremos 0,7 x 
2, 925 = 2,0475 % de sal. Pela tabela 
abaixo poder-se-á verificar, pela quanti
dade de nitrato de prata gasta na titu
lação independente de cálculo, a per
centagem de sal . 

1 1  N itrato Sal 1 1  Nlitrato Sal I 1 1  de prata " de prata 
I r  ( em3) ( %  ) l i ,  (cm3) ( % ) , 
" 1'�2 3�5100 1 1  1,8 5,2650 
" 1;3 3,8025 " 1,9 5,5575 
T I  1,4 4,0950 1 1  2,0 5.%00 
1 1  1,5 4�3875 1 1  2,1 6,1425 
1 1  1,6 4,6800 1 1 2,2 6,4350 

I I  1,7 4,9725 \ I  

determinação da. acidez livre, do seguin
te modo : 

1.0) Junta-se à gordura pesada, a fim 
de dissolvê-la, 60 cm3 , mais ou menos, 
de uma mistura de álcool e éter na pro

. porção de 70 de éter sulfúrico para 3 0  
de álcool ,absoluto. A mistura álcool-éter 
d ev e  ser . l1!eutraUzada na ocasi13,o da aná
lise. Para tal, toma-se uns 100 cm3 de 
rnlj'stura, na qual se pinga uma solução 
de soda N/lO até virar ao ' róseo. E' esta 
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solução, assim neutraJl.ziada, que se j un
ta à manteiga p ara dissolv:.ê-1a. 

2.°) Dissolvida a gordura dentro do pró
prio copo .de laiI:umíniJo, pode-se transvasá
!ta para um outro copo de vidro OO:'arnco ,  
comum, do segumte modo : col-oca-se no 
copo de alumínio, que contém a gordu
ra, uns 20 cm3 da mistura álcool-é ter 
neutra, remeX!e-se bem, tendo a preca u
ção de não dei:x,ar deriramar 0' c0'nteúdo 
para o exterior e transiVása-se para o 
copo de" vidro : introduz-se novamente 
no copo de alumínio mais 20 . cm3 de 
m.i:stura e procede-se como anterfmmel1.- 
te, repetindo-se essa operação uma ter··· 
ceira v'ez, tudo isso com o fim exclusivo 
de dissolv-er compltetamente tôda a Ínan
teig,a ,a 'analisar. As pessoas habituadas 
aos trabalhos de laboratório poderão 
dispensar essas precauções dissolvendo 
a gordura e dosando dentr.o do próprio 
c opo de a1Jumínio. 

3 .° )  Juntar à manteiga assi,m dissol
vida três gôtaJs de uma solução alcoóli
ca de f,enolftalteína a 5 % .  

4.0 ) Encher uma bureta com uma ;so
lução N/lO de soda e f,azer gotej ar a 
sO'da sôbre a gordura dissolvida até se j 

obter uma color,ação rósea·. Pode acon
tecer que dwrante esta operação o líqui

do se turve : neste caso, j unta-se mais 
um poucO' da milstuDa álclQol-éber neutra 
até que volte a transparência, s,em pre
j uízo p ara a análise. 

o número de centímetros cúbicos de 
so.da N/lO gastos na titulação; multipli
'cado por 2, nos dará a percentagem de 
acidez da manteiga anaUsada. Exemplo : 

gastamos 2, 5 cm3 de soda N/lO, a aci
dez p or cento da mante'iga será 2, 5 x 2 
= 5 ,0 o.m3 % de soda N/1 .  

A ref.erência d a  acidez d a  manteiga 
deve ser lega1mente expressa em cen

tímetros cúbicos d�) soluto n0'rmal (N/U 
alcalino . 
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Aspectos científicos da elaboração contínua da 
manteiga 

INTRODUÇãO 

Embora seJa pQlSsív,el bater diretamen
te o le1Jte para obter manteiga, na prá
tica industrial se rec.orre à conoentmção 
em ,duas letapaJs. Na primeira, :a desnJata
gem do leite, o conteúdo de matéria 
gorda se ele'Va de 3 -4 por C'eiI1to a pert.o 
de 30-40 por c'ento.; e na seg>1mda etapa, 
a bateção e a mal,ax:rugem, se 'eleva o 
conteúdo gráxeo a mais ou mEmOS 82 
por cento. O preparo do óleo de m\8Jntei
ga, produto com uma riqueza de maté
da gorda laproximada de 9 9 % ,  pode ser 
considerado como uma terceira etapa 
de c.oncentração. 

Com lO desenV'olvimento da i>ndÚSltria 
da manteiga, tem havido uma · tendên
cm cr'esc'ente a passar do sistema de 
t1'labalho fracci'O'nado ao contínuo. No 
caso da desnatagem do leite, esta mu
dança se .operou nos últimos 10 anos da 
século passado. Tão pronto se introdu
ziu a desnaIbagem centrífuga, foram, f'ei
tas tentativas para colocar ta.mbém a 
segunda etapa, da elaboração de man-y 
teiga, sôbr.e uma base de continuidade 
(o 'extrrutor de manteiga de Joahannsson, 

.o separador de manteiga de De LavaI 
'e o radiador de manteiga de Salenius ) , 
mas, não obstante, falharam na práti
ca. Depois de um l,apso bastante prolon
g'ado, as tenta,tivas foram reakadas nos 
primei>ros trinta anos dêste século, com 
o resultad'O de que num br'eve p eríodO 
for:am propostos numerosos métodos de 
'el.a;boração contínua de mantJeiga, al
guns -dos quais são, agora, de uso bas
tante difundido na indústrLa leiteira. 
- Dur,ante a segunda etapa da concen
tração, a matéria gocda e a fase · áqUO
sa r:estante (maíis ar incorporado) se 
volv,em a combinar ntiln complicado sis·· 
tema físico-químic:o, a manteiga. Os . mé
todos cOÍlltínuos r:ecentemente idealiza
dos, têm mostrado que existem diversos 
meios de encontrar êsse fim; os traços 
específicos de cada um dêsses méto
dos, contudo, deix'am seu sina.l própri.o 

sôbre a estrutura fí.sica da manteig,a re
sultante. Além disso, as p'ropnedades da 
mamteiga, eSitão estreitamente vioncul.a
das à sua mlcroestrutura' ( aspecto que 
tam,bém está ganhando maior importân
cia em outros t'errenos, por exemplo, os 
matJe�1a.is plásticos) .  Por iss'O, é válida 
a segUInte relação: 

método de fabricação 
estrutura da manteiga 
propriedade da manteiga. 

As pr.opriedades do produto reslultan
te, constituem um fator decisivo no 
êxito comercial de um método de fabri
cação. Atssim, parta 'O oontroTe apropria
do das caJra.cteristica.s dêsses novos ti
pos de manteiga - evidentemente um re
quisito de mui gl'ande importância pTátt
ca - deve lograr-se a compreensão da 
natureza físico-química íntima -dos pro
cessos entrem�ados. O fenômeno princi 
pal a êste respeito é a inversão da fase. 
Outros f'enÔimenos importantes são a 
cristalizaçã:o ( solidiHcação) da matéria 
gorda nos glóbulos e na gordura livre .  
assim como também a s  mOdificações 
tixotrópicas ( 1 ) . Além dOS aspectos prá
ticos, êstes novos pl'1ocedimentos de ela
boraçruo de mante1ga estão enriquecen
do nossos conhecim\8ntos sôbre os prin
cípios teóricos da bateção. 

O 'eu1prêgo dos métodos contínuos mo
dernos, ruté 1 948, foi tl'rutarlo e analisado 
por Wiechers e de Goede e,m seu livro 
"Elabol'açã:o contínrua q.e manteiga" 
( 1950 ) , editado em Amslterdam. No XII 
Congresso Interu8Jcional de Leiteria, 
realizado em Estocolmo em 1 949, a ela
boração contínua de manteiga conslti
tuiu um dos trinta e seis temas do pro
grama (King, 1 949) ( 2 )  I: 

CLASSIFICAÇãO DOS MÉTODOS 

Uma classificação dos métodos foi 
propostJa por Schulz ( 1 947) , autor que 
plieparou, também, um esquem8J prura 
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avaliaJr e julgar os d�f,erentes métodos 
( Schulz e Schulz, 1 948 ; Schulz, 1 949) . 
Dentro dêste esquema foram compara
das as vantag.ens e desv.antagens: dos 
métodos contínuos com as do método 
comum de bateção. 

Neste artigo se U1&a um sistema de 
c18Jssiftcação algo modific,ado que p ode 
ser alprecia:do no quadro 1. 

ELABORAÇãO DE MANTEI«;XA COMUM 

Como 'Os métodos contínuos que com
pr,eendem bateção e ma1axagem 8JCel'e
radas, têm muitos traços e'm com\Um 
com a bateção corrente, pafiece-nos con
veniente fa21er um ligeiro estudo sôbre 
a teoria dêSlte pil"ocesso. Por Olutra par
te, �ão necessál'lias Clerta.s normas na 
comparação dos métodos. 

QUADRO I 

CLASSIFICAÇãO DOS MÉTODOS MODERNOS DE 
ELABORAÇãO CONTíNUA DE ' MANTEIGA 

Características Método 

A. Bateção e malaxagem aceler adas 
1 .  Ba teção e malaxagem contínuas . . . . . . . . . . . . . .  . Fritz 
2 .  Bateção semi-contínua Eob pressão de anidrildo 

carbônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Senn 

B. Red.esnatado ( al'emão 

1 .  Inversão da fase por e'sfri·amento e tr,atamento 
mecânico do creme redesnatado ( de estado de 

AUa 
(SIU'eco 

New Way emulsão inalter8Jdo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  Rutura da ,emulsão antes e durante a redesnata· 

gem, seguida por ,emulsificação do p1asma na gor- Cherry -Bunell 
("Torrente de .ouro" )  dura e por malaxagem adicional . . . . . . . . . . . . . .  . 

3 .  Rutura da emulsão depois da redesnatagem, se
guida por emulsificação do plasma na gordura . Creamery Packag'e 

TEORIA DA BATEÇãO E MALAXAGEM 

De acôrdo com as opiniões e observa
ções de Pockels ( 1902) , King ( 1931, 1932)  
e Van Dam e Holwerda ( 1934) , a bate
ção norm8J1 tem lugar da seguinte ma
neira : 

p'ela agitação se incorpora ar ao pla,s
ma do creme, sob ,a forma de ,numero
sas e pequenas bôlhas. Os glóbulos gor
durosos que penetra1m . na inter fase rur
plasma dessas bôlhas, disseminam nela 
certa proporção de sua gordura líqUida. 
Uma p8Jrte dessa gordura disseminada 
pel'1manec'e a.derida aJos glóbulos, como 
uma f.aixa ao seu redor. Se os glóbulos 
são lleva.dos suficienItemente perto uns 
dos outros, essa faixa os une entre si 
para for:maJI" aglomerações. Com a;gtta.
çãJo, essas aglomerações não podem d:es
integrar-se ,em glóbulos isolados, e se se 

aquece acima do ponto de fusão da gor
dura, cada aglomeração forma um só 
glóbulo gráX!eo grande. A outIra parte da 
gordura disseminada se encoTIJtr'a sôbre 
a superfície da bôlha, sOtb a forma de 
pequenos pontos com uma delg,ada capa 
molecU!lar entre êl'es. Essa delgada cap;a 
moh�'ctllar a,tua c.omo debilitante da es
puma, ocasionando o estouro e pr'ecipi
taç'ão das bôlhas de ,ar (prev�amente 
protegidas provàvelmente por uma das 
proteínas do leite) .  Com o estouro das 
bôlhas, os pequen'Os pontos de gordura 
sã:o em . parte dispersados no plasma do 
cr,eme como glóbulos gráxeos ll1\ui pe-
quenos. cÊstes passam ao I eitelho , ooa
siOl1!ando ,as perdas de gordura na bate
çã:o. Os fu'agmentos da delgada capa mo 
lecular formam partículas de gordura 
ainda mais pequenas, provàvelmente de 
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dlm;ensões coloidais. A iIl12orporação de 
ar e a destruição das bôlhas se repetenl 
uma e outra vez, sendo êste um pro
oes'So dinâmico, com o resultado de que 
s.e acUlmulam mais e ,mais glóbulos grá
xeos nas aglomerações, que por causa 
dos choques, cr'escem ,até grãosinho'S de 
manteiga. Simultâneamente p,floduz-se 
no l e:i!telho um enriquecimento da gordu
ra fina.mente dispersa,. 

Sejam lavados ou não, c om adição de 
sal OU sem êle,  oS grãos de manteiga são 
unidos . na malaxagem sub se quente para 
formar a massa coerente de manteiga. 

Segundo King ( 1947 ) , a medida que 
prossegue a :rp.alaxagem são triturados 
cada vez mais glóbulos de gordura, com 
o resul'tado de que aumenta, de form3. 
oontínua a quantidade de gordura li
vfle. Alcançando c'erto grau, no entanto, 
a matéria gorda globular mostra, ape
nas, mUl l eves mOdificações adicionais. 
Simultâneamente a fase aquosa é cada 
vez mais subdividida, e a "umidade li
�re" desaparec,e. Uma certa quantidade 
de ar é incorporada, cêrca de 3 a 4 % em 
volume, que provàvelmente forma pe
quenas fendas e fissuras na massa dg, 
manteiga, a qual comunicam certo grau 
de friabilidad e, se o ar é extraído por 
malaXiagem ao vácuo (Barnicoat, 1947 ) , 
a manteiga se torna compacta. e resis
tente ( sendo flexível a ,amostra cilíndri
ca de manteiga ) ,  e se pareee à obtida 
pelo processo Alfa. 

Em certa etapa da bateç'ão, até o m�
mento de exercer-sé uma pressão ótima 
sôbre os glóbulos gráxeos, as moléculas de 
gordura de ponto de fusão mais aI to são 
orientadas para mna capa periférica,' bi
r,efringente, dando e'Slta capa a'os glóbu
los certo grau de resistência contra a 
rutura ( Ki11lg, 1950 ) . Todos '0S glóbulos 
gráxeos da manteiga termiJl1a;da 'mps
tram eSlta capa. li!sses glóbulosl podem 
ser isola;dos por cuidadosa diluicão da 
manteig1a com a fração líquida d:a gor
dura e de;poÍlS contados e medidos (King, 
1947 ; Mo�r e Baur, 1949) . 

ESTRUTURA FíSICA J?A 
MANTEIGA COMUM 

A manteig1a representa uma complica
da ,emulsão do tipo de "glóbulos' gráxeos 
e gotinhas de plasma em gordura livre" 

( King, 1930 ) , Dêste modo, a gordura se 
euoontra na manteiga 'em duas fOifmas 
diferentes : como glóbulos graxos OU gor
dura globular e como gordura l ivre . Par
te da gordura, em ambas as formas, se 
encontra em eSltado cdstalino e um pou
co em esmdo líquida. A dureza e a con
sistência da manteiga dependem da 
proporção e composição dessas duas for
mas da gordura (Woode, 1933 ; Samuels 
son 1937 ) . A incorporaçlio de ar na mlan
teiga forma fendas internas e, em certo 
grau, pode contribuir para sua consis
tência (Schulz, 1948 ) . S egundo Mulder 
( 1941 ) � a fase gordura contínua é en
tr,emeada por um sistema micelado de 
interfases ae:uoslas mui delgadas, tendo 
a"sün a manteiga duas fa:ses contínuas. 

O diâmetro médto dos glóbulos de 
gordura da mantei

'
ga é de cêrca de 3 ,5 

a 4 micra. São esféricos e ,estão rodea
dos p or uma camada bi-refringente tor
mada pelas moléculas de gorduras de 
mais alto ponto de fusão, orientadas ra
dialmente para a superfície do glóbulo. 
Somente glóbulos ocasionais contêm pe
quenas agulhas de gordura. Na mantei
ga comum há perto de 18 a 28 % d� gor
dura globular (Mohr e Baur, 1949 ) , A 
gordura livre em geral não contém cris
tais de gordura vi síveis ao microscópio. 
A manteiga com o defeito "falinhoso" , 
mostra uma porção de cristais na gor
dura livre. 

As gotinhas da fase acuosa têm um 
diâmetro de cêrca de 1 a 30 micra, po
dendo encontrar-se algum:as gotas ain
da maiores. As gotinhas, ,em geral, são 
esférica s ;  não contêm glóbulos de gor
dura, nem sequer muito pequenos, e 
nunoa estão rodeadas de uma capa bi-
r,efringerute. 

' 

Nas amosnras de manteiga comum, a 
jncorporação de ar geralm!enbe não é 
visível ao microscópio. 

MÉTODO FRITZ .. 

No processo, Fritz, creme doce com 
45 a 50 % de maltéria gorda, pasteuri
zado e resfri:ado da forma corrente, é 
subm,etido a uma vigorosa agitação por 
um rotor giratório num cilindro hori
zontal de baúeção. O leitelho escorre dos 
grãos em um cilindro inclinado, sendo 
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os grãos forçados através de uma sene 
de pratos p erfurados e palhetas amassa
doras na parte superior do cilindro. A 
manteiga sai por uma boquilha quadr'a
da, pronta para entrar na máquina frac
cionadora. o cilindro de bateção e p ar
te da secção inclinada estão rodeados 
de salmoura. No processo corrente de 
elaboração, a bateção e a malaxagem 
consumirão perto de 1 1/2 horas, mas 
com o método Fritz se realizam em uns 
poucos minutos. 

A evolução do método Fritz tem siÍdo 
descri ta e analizada por Mennicke ( 1940 , 
1942 ) , Fritz, Muller ,e Mennicke ( 1941 ) 
e por Fritz (1946, 1949 ) . Wilsmann e Fel
tens ( 1947, 1950) informa_ram a respei
to de um novo deSlenho da máquina 
( eonS'truida pela Wes.tfalia" ) , assim, co
mo sua disposição no esquema de uma 
fábrica. 

TEORIA DO PROCESSO FRITZ 

King ( 1950) deu a seguinte explicação' 
dos processos na máquina Fritz : 

Enquanto na bateção comum, os gló·, 
bulos de gordura se j untam sôbre as su
perfícies de uma grande quantidade de 
diminutas bôlhas de ar dispersas no plas
ma do creme, na máquina Fritz são reu
nidos sôbre a grande interfase ar-cre 
me continuamente variando da delga
da camada de crieme, que se move a 
grande velocidade sôbre uma trajetória 
em espiral desde a entrada até a sai
da do cilindro de batecão. Todo o cre
me é estendido formando (Oswald, 1931 )  
uma capa móvel mui,to delgada, tenito 
um dos lados voltado para a superfkl e  
resfriada do metail e o outro lado para 
o ar. C erta proporç�o dos glóbulos, des
de logo, ta;mbém pode ser unida por 
meio das pequenas bôlhas de ar incor
poradas ao creme por agitação. 

Assim que o creme que entra no ci 
lindro se estende em uma camada del
g.ada, uma grande quantidade de gló 
bulos graxos aparece sôbre esta super
fície. Através da torrente turbul,enta da 
c.amada de creme, mais e mais glóbu
IIQS são amontoados desde o interior até 
a superfície. Exatamente com'O no pro
cesso de bateção corrente em fabrica
ção . d e  manteiga, uma parte da gordu
ra líqutda é disseminada dos glóbulos 

gráxeos sôbr,e a superfície do creme, for
mando, por um lado, a faixa ao redor 
dos glóbulos e, p or outro lado, os pe:" 
quenos pontos de gordura ,e a delgaàa 
película molecular. EnqUlfrnto a faix�., 
em s'eu papel de cimentar mateifi181 pa
ra os glóbulos, vai p.rimeiro dentro da::; 
aglomerações, em seguida dentro df}s 
grãos de manteiga e mais tarde dent.ro 
da manteig'a, os pequenos pontoo de 
gordur.a e a delgada capa mlolecular são 

' dispersados de uma fürma muito fina 
no le:iJtelho, causando, dêSJte modo, a 
perda de gordura, que é maior no m,(: 
todo Fritz que no comum de elaboração ; 
naquele o conteúdo de matéria gorda 
no leitelho pode chegar fàcilmente 'a 1 % .  

Wilsmann e Feltens ( 1950) destacam 
a signifi0ação da capa bi-refringente dos 
glóbulos, na formaçlio da manteiga pe- ' 
lo método de Fritz. Devido a ação do 
rotor alguns glóbulos são triturádos, 
subministrando material pa;ra engro.ssar 
os g'lóbulos deixados atrás. Se a solidi
fi0ação dos glóbulos foi demasiado l on
ge, não se libera gordura líqutd:a e

' 
não 

se podem formar as aglomerações e os 
grãos de manteiga. 

A porcentagem de gordur'a globular 
e a forma dos glóbulos estão influencia
das por : a)  a potência da máquina ; b )  
a temperatura do cr,eme (King, 1947 ) 
King e Fritz, 1948 ) . A uma potência bai
xa, os glóbulos estão submetidos ao tra
tamento mecânico por um período mais 
prolongado e são triturados numa maior 
proporção, , sendo aumentada deSlta ma
neira a quantidade de gordura livre. A 
uma potência mais alta" ao contrário, 
a porcentagem de gordura livre é me
nor. Quanto mais elevada é a tempe-ra.,.. 
tura do c re'me, menor é a proporção de 
gordura sólida no glóbulos:, que por isso 
são menos resistentes à ação mecânica 
do rotor, e mais baixo será o c;onte-údo 
de g'ordrira globular na manteiga. 

O aspecto microscópico dos glóbulos 
gráxeos também é influenc1ado p or ês
se dois fatôres. A potência mais eleva
da 'e a temperatul'la mais baiXias, os gló-
bulos gráx,eos são r egulal'lIDente esféri
cos e rode,ados por uma capa bi-re,frin-
gente bem formad3J. A potência mais 
baixa e a  temperatura mais elevadas 
os glóbulos se tornam defórmados. 

' 
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ESTRUTURA E PROPRIEDADE 
DA MANTEIGA 

Mohr e Baut (1949) mencionam que 
a proporção de gordura globular, na 
manteiga elaborada pelo método Fritz, 
é de 12 a 17 % .  Como no caso da mlantei
ga comum, nesta não são vistos, sob 'O 
microscópio cristais de gordura na fra
ção gl"axa livre. 

Segundo Wilsmann e Feltens ( 1950) 
o conteúdo de umjJdade da manteiga 
obtida pelo método Fritz, depende da 
quamt1dade de gordura livre que encer
ra, aumentando a porcentage.m daquela 
em razão dir'eta da , desta . .  Portanto tôdas 
as medidas tendentes a aumentar a pro
porção de gordura livre são capazes de 
aumentar o conteúdo de umidade, a s'a
ber : a) velocidade mais alta do rotor; 
b) disposição das palhetas batedoras ; 
c) Itemperaturas mais ,elevadas, ou um 
pI'le...:tI'l8itamento do creme, r,esultando 
capas ' bi-refringentes mais dJei'gada1s, e 
d) maior conteúdo de gordura no cre
me. DObirnsky ( 1950) 'também afirma que 
o envelhecimento do creme lestá vincu
lado ao fenômeno de agregação nos gló
bulos gráxeos. 

Apesar do breve tempo de malaxagem, 
a manteiga obtida por êste método está 
amassada muito eficazmente. King e 
Frttz (1948) sustentam que o grau de 
dispersão da fase aquosa, nesta mantei
ga, é superior ao da manteiga comum 
As medições reali�adas recentemente por 
Hoy.os ( 1951) confir:mam o exposto, sen
do muirto raras as gotinhas com um diâ
metr:o superior a 15 micra. Hoyos des
taca também a importância do tamanho 
das gotinhas infectadas com ba,ctérias, 
sôbre a propriedade de conservação da 
manteiga. Com uma infecção nas goti
nhas maiür,es, a manteiga mostrou uma 
melhor pl"opriedade de conservação do 
que quà;ndo estavam infectadas as goti
nhas menores. 

E' de grande importância durante a 
bateção contínua, seguir o conteúdo de 
umidade todo o tempo, .... a fim de a'sse
gurar o rendimento máximo. Dobinsky 
( 1950) fêz a tentativa de' aplioar a me
dição da constante elétrica ao caso da 
m'anteiga elaborada pelo método Fritz. 
Essa constante dependia dos seguintes 

fatôres : a) conteúdo de ar na manteiga ; 
b) tamanho e quantidade das gotinhas 
de água ,e c) em menor grau, tempera
tura e fenômeno de cristalização da; 
gordura. 

Considerando a teoria dos procesisos 
contínuos a questão do balanço de led
ticina nade ser também de interêsse, 
como índice do comportamento da mem
brana do glóbulo graxo durante a bate
ção (Fritz 1944) . Morr ( 1950) achou 
que 'o conteúdo de fosfa,tídio, na man
teiga elaborada pelo método Fritz, 'era 
mais alto que na manteiga comum, e 
mais baixo que no método Alfa; e o 
conteúdo de fosfatídio no leitelho era 
mais elevado que rio da manteiga co
mum. Esta deis<coberta, não obstante, 
está relacionada com o conteúdo mais 
elevado de matéria gorda no leitelho 
do método Fr�tz, como foi assinalado por 
Kieferle, Feichtner e Pirnerr ( 1950) , os 
quais acharam que a proporção de 1e:
citina, por grama de gorduI'la, era pre
cilsamente maior no leitelho comum. 

Embora o conteudo de rur, na mantei
ga elaborada . pelo método Fritz, sej a 
apreciàvelmente maior que na mantei
ga comum, sendo de cêrca de 7 % em 
volume compa'rado com mais 'Ou menos 
3 %  ( Schulz, 1948) , as bôlhrus de ar, re
gra geral, não são perceptíveis numa 
pI'leparação microscópica. 

Presumivelmente por causa de seu 
maior conteúd'O de ' ar, a manteiga do 
método Fritz tem tendência a tornar
se friável (Fritz, 1949) . A incorporação 
de ar, 'evidentemente dá origem a uma 
quantidade de fendas e gretas no inte
rior da massa de manteiga. Smekal ( 1 936,  
1949) relatou o ef:etto similar d8JS fen
das internas nos metais, vidros 'e plás
ticos sôbre 'a fratura dêsses 1;l1ateriais. A 
tendêncta da manteiga do método Fritz 
a apresentar uma "frrutura de estrutura" 
(textura quebradiça) na mOdelagem de
pois de armazenamento em frio (Pirner, 
1946 ; Stoffler 1950) -- as pequenas gô · 
tas de água se reunem e tornam-se 
grandes, dando lugar à umidade livre 
e ,a uma propriedade de conservação in
fer10r -- está provàvelmente relaciona
da com estas fendrus internas. Por i1s,so, 
a manteiga do método Fritz deVe ser 
modelada logo após sua elaboração. . 
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MÉTODO SENN 

, Sej a doce ou ácido o cre'me é batido 
por paI'ltes numa pequena , batedeira com 
agitadores vertiClMs, sob uma pl'IeSlSáo de 
� a 5 atmosferas de arnidrido carbônico. 
Depois da eliminação do leitelh'O, os 
grãos de manteiga são lavados é oom
pri!niidos de forma contínua num cilin
dro; ,segundo Senn, a v,erdadeitra mala
xagem é inconveniente para a 'texturra 
da manteig�. 

O método está baseado nas 'éspecula
cóes "teóricas de Wiegner 'e Gessnetr e 
nas provas prátiCias -de Fere,mutsch 
(Koe'stler, 1934) . De acôrdo com o ex
posto mais acima, 'a baFteção sob pr;essãp 
de anidrtdo carbônico pode ser com
parada com um processo de coagula
ção, em que OS glóbulos gráx'eos estabi
lizados por hidr.atação e por carga elé-
trica, são desestabilibzados pelos seguin
tes fatôres : . a) a ação descarregante do 
anidrido carbônico em solução aquosa ; 
b) um dJesloClamento parcial da substâm-
oia protetora, da superfície dos glóbulos 
gráxeos na superfície drus bôlhas de ani
drido carbônico e c) a violenta agLtação 
dos rotores. 

Têm sido publicados muito poucos da
dos sôbre êste método na bibliografia 
leiteira (Stussi, 1946, 1948) . Foi assina
!lado que a manteiga <elaborada pelo mé-
todo Senn, tem tendência a()ls defeitos 
de friabilidade e de "umidade livre", de
vido indubitàvelmente à malaxagem 
inadequada dúrante a etapa de "com
pressão". Modelos recentes da máquina 
Senn têm disposittvos para uma mala
xagem mais completa da manteiga 
(WUey e Loftus HiHs, 1951 ) . 

MÉTODO ALFA 

Segundo Stigen, Berglof e Hansson 
( 1949) , deve ser feita a distinção ,entre 
o proc1elsso sueco Alfa-LavaI e o alemão 
Alga (Mfa-Butterung) .  O primeiTo se 
refere à manteiga salgada e aroJnjatiza
da, com um conteúdo de umidade que 
não exClede 16 % , enquanto o segundo foi 
jjdealizado ,originalmente para manteiga 
não salgada, de creme doce e que con
tém até 20% de umidade. 

Os principais processos do método Al
fia são a I'Iedesnatagem do creme primi
tivo a uma concentração de 80 % ,  e o  
esf:riamento e malaxagem dêsse pI'loduto 
para dar lugar à manteiga. Essas ope
rações são efetuadas em uma dtesn'al:ta
deir:a hermética algo modificada, o "con
centrador", 'e em um r,esfriador-malaxa
dor combi'll8Jdo, o "transmutador", que 
consta de 3 cHindros resfriados 'em ca
mi!sa c'Oncectados em série e providOS de 

' J:'lotor,es que têm saliências diSpostas em 
espiral sôbre sua superfíde. O transmu
tador se parece com um resfriador es
pecial, o "rotador", usadO' nas indústrias 
de óleos e gorduras. Um novo tipo aJ.e� 
mãO' de tJ:'lansmutador (Berg,edorf.er Ei
senwerkeo 1950) , consta de uma bate
ria de pratos circulares com ,espaços al
t�rnad'Os paJ:'la o creme ou a manteiga 
e para a salmoura de resfriamento, es
tando eqrupados aque}es com raspado
res. lilste tipo de construção é apropria
do para uma rápida desmontagem quan
do se vai fazer limpeza. Recentemente 
foi 'acl'lescentada uma bomba centrífu-
ga, depois do transmUltador, com o 'Ob
j etivo de melhorar a consistência da 
manteiga e particularmente para evitar 
o defeito "laminado", esta bomba pro
porciona à manteiga um tratamento 
mecânico adicional. 

Um traço cal'lacterístico do equipa
mento suec'O é um dispositivo para do
sar o sal, a mistura aromatizante e a 
matéria corante, que consta de um tan
que misturador e de uma tabela indica
dora das d'Os'es. 

SEGUNDA DESNATAGEM 

Na segunda de�natag,em, os glóbulo.:3 
grá�eos são colocados em t�'O íntimo 
contato que se tornam deformados 
(Mohr e Wellm, 1948) , Esta deformação 
mútua dos glóbulos gráxeos, é conside
rada por Mohr ,e Wellm como 'O primei-

, 1'0 passo na formação da manteiga. Con
tudo a forma de emulsão original do , cre
me se conserva atnda enquanto a tempe
ratura se mantém acima de 20°C ; por 
exemplo, o creme a 80 % pode ser dihüdo 
com leite desnatado quente, que retem o 
grau original de dispersão da ma,téria 
gorda (Mohr, 1946 ) . Não obstante pa
re0e haver certas modificações na melll-
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b;J:iana do glóbulo gráxeo. Segundo Pet'�
man ( 1935 ) , 'O co.nteúdo do creme em f')::;
foUpidio aumenta uniformemen te com 
o. conteúdo de ' matéria gordta, até mEúS 
QU menos 55 a 58% depois do. que come
ça a -dimlnuir a m,edida que se 'el,eva a 
porcentagem de gordura. Assim pode ser 
possível urna perda do ma-terila� da mem
bran;:t.. JOlSiephson e Dahl'e ( 1936 )  sus
t�ntl:lJm trambém que, quando se desnata 
'á iU!1ll conteúdo de matéria gorda sup�
mor a '  65 % ,  há uma perda mecânica de 
roa;tertal da membrana, ocasionando ês
' se creme um sabor "oleoso" nas mistu 
ras para sorv,etes. A uma concent1'laçã.o 
' de : cêrca de 60 a 65 % de maké:r-ia gorda , 
Jock e Dmle (1937) assinalam um,a bru8-
ca ' diminuição no fósforo lipóide dos 
glóbulOS ' gráxeos, assocjado com um ex
cessivo aumento na mobilidade eleitro
forétioa. Segundo. Mohr e Wellm ( 1943) 
a viscosidade do creme, me-dida a , 40oC. 
e a 60°C. aumenta excessivamell1Jte a 
65-70 % de matéria gorda. Esta perda d:::t 
substância da membrana p ode seil' so
mente- parcial, posto que acima de 20°C . 
o creme de 80 % mantém ainda s eu ca
ráJter de uma emulsão gordura : água. 

O leite desnatJa:do que sai do conce n
trado.r contém mais matéria ,  gorda, que 
o da pr!trneira desnatagem (0 ,04 a 0 ,05% , 
extraída com éter) , menos porém que 
o leitJelho comum (0,5 a 0 ,9 % ) ,  De acôl'
do com Mulder e colaboradofies ( 1949 ) , 
o. conteúdo de gordura do segundo Íei
te desnatado eria, em ge.Dal , inferior a 
0,7% (pelo mé,todo Gerber) ,  elevandO-fie 
a 0,1 % somente em alguns casso. LoÍf
tus Hills, Ballard e vVilkinson ( 1950) 
refe'rem que a cifra mais alta, para o 
leite de:snatado de cr,eme tratado num ' 
pasteuri2'1ador de plac'as, foi de 0,1 % ( por 
e:xltração com éter ) . Contudo, para I um 
creme tratado num prusteurizador re
lâmpago, McDowall e McWhirter ( 1948) 

, encontraram cifras tão -aUas como 0,6 % . 

O conJteúdo d'e matéxia ' gorda no se
gundo leite ' desnatado é afetádo pelo 
pre-tratamento do creme . Aument011 

, pOlI' agitação durante o transpor,te e por 
vacreiação. do creme prrimi,tivo , (Mc 00-

' wàll' e Mc'W1iirter , 1948 ; Lod:tUiS Hills e 
oUJtros, 1950 ) , ,aUluen1Jando-o para 0,38 % 
C:om uma vacréação suave e a 0,49 % 
com uma vacreação enérgica. 

O uso do segundo l,eite dena,tado, aci
dificado, como SlubstÍltuto do leitelho, 
foi investigado por Mohr e Hasing ( 1949) 
e por Mohr e Mack ( 1944) . , 

A INVERSAO DA FASE E SUA TEORIA 

A importância da '  estrutura física está 
daramente assinalada nas 3 formas de 
emulsão, da gordura dO leite, durrante 
o processo Alfa, a saber : ' o  segundo cre
me, a manteiga depois de sair do trans
mutado!" e a mrunteiga depois de certo 
tempo de repouso. Êsses produtos são 
de idêntica composição química, mas 
acentua,damente diferentes em suas pro
priedades físico-químicas. Nos cilindros 
do transmutador têm lugar os seguintes 
processos : 

1 .  , O  resfriamento do cre'IT1e concen
trrudo a uma temper1atura conveniente 
para a inversão da fas'e . 

2 .  a inver.são da fase . 

ProdUZ-Se Uillla inversãJo da fase se a 
temperatura do cveme é dimjm.uida além 
de uns 12 a 18°C. e o creme é subme �i 
do a um tratamento mecânico. Ao con
trário da bateção comum, esta inversão 
da fase , no m�todo Alfa avança na ,mas
sa do creme, de forma não diferente da 
coagulaç'ão do leite pelo coalho . Se o 
prOduto de fase inv-ertida é aquecido 
acima do ponto de fusão da gordura ,  
produz-se a separação das fases gráxeas 
e aquosas. O ,efeito inversor da fase que 
produz o resfriamento do creme CO!I1-
centrado , parece começar com um con
teúdo de matéria gorda de cêrca de 60 % 
(Dahle , Welch ,e Shaw, 1935) . Uma teo
ria q.a inversãJo da fase por resfriamento 
do creme a 80% , foi dada a conhecer 
por Wtechers e de Goede ( 1950) . 

A inversão da fase por resfriamento 
de uma emulsão concentrada de maté
ria gorda em leite desnatado, foi pri 
meiro demonstrada por Mohr ( 1931 )  
numa preparação microscópica. O res
fria;mento só, sem tratamento mecânico 
algum, produz 11ma inversã,o incompleta 
da fase . Semelpantes produtos , GOfi uma 
inversão incompleta da fase, são o cre
me plástico americano e a "manteiga 
esterilizada em latões" alemã ' (Mohr , 
1946 ) ,  Devido à p,resença simultânea qe 
ambos os tipos de emulsão podem se 

MAIO/JUNHO 29 

misturar com substâncias que cÜlntêm 
água 'e solúveis em água para fi
car· "untuosa". Em troca, as vei:as aquo
sas na fase gordura:. facilitam o desen
volvimento e a penetração de micro-or
ganismos 'em todo ês'be produto. Resfri
ando e aplicando. o tratamento mecâni-
00 simultâneamente, consegue-se uma 
inversão mais compÍeta da faise (Schulz, 
1947 ; W,auschkuhn, 1949) , dando lugar 
às mrunteigas dos métodos Alíla e N ew 
W,a'Y,. ' 

Antes de alcançar a ,etapa final do ti
po "glóbulos gráxeos e gotinhas de plás
ma na go.l'Idura livr.e", o creme concen
trado -passa por várrias formaiS interme
diárias de e'mUllsão. Mohr ( 1946, 1949) 
publicou numerosas microfotografias que 
ilwstrrum :estas formas intermediJárias 
cujo aparecimento está sujeito às com
binações ' de temperatura nos cilindros 
rlesfTiadores. 

Alguns ruutores (Mohr, 1946 ; '8 Mohr 
e Hennings, \1 947) afirmam que a cons
tante dlelétric,a constitui uma medida 
adequada de término da inversão da 
fase, sendo as cifras mai,s altas para 
cremes de 82% (:ao redor de 130) e as 
mais baixas pára manteigas' comum e 
elabaradas pelos métodos Fritz e Alfa (5 
a 7,5) havendo uma inte:média para. a 
"manteiga esterilizada em latões" ( ao 

' l'edor de 30) , que é um produto com in-
versão completa da fase, com diferen
tes condições de elaboração, ' a constan
te dielétrica no método Alfa. foi jnfluen-

, ciada pelos seguintes faJtôr,es : a) o con
teúdo de água na manteiga ; b) o con
teúdo de ar da manteiga ; c) a potên
cia da máquina, e d) as ciOmbinações de 
temperatura no segundo ,e ter0eiro ci
lindros (Mohr e Kaufm'ann, 1950 ) . 0Qi1'11 
potência aum'entada fói afetádo o tér
minlO da jillversão da fase e se el:evoa 
a constante dielétrica. Também se ob
servou um aumento da , coristante ' dielé
trica quando se U!slaram temlperraturas 
mais elevadas no segundo cilindro . 

Além das medições . da constante elé
trica, a inversão da fase no mlétodo Alfa 
foi demonstrada p or , outros métodos, que 

" incluem ' o lexame niicroscópico ' de prepa
. r,ações comuns e aquecidas (fundidas) , 
, por provas de diluição ê dlfiusão (Mohr, 

1946 ) , determinando· , á  proporção de 

eVaJIJor,ação de água (Schul, 1947) e 'pór 
exame microscópico da superfície (King, 
1949) . Isso é expUcado por Mohr ( 1949) 
nos seguintes têrmos : p or resfriamento 
rápido ' a gordu.ra solidifica nos glóbulos 
'em UIIn estado de gelei/a. Devido a: ,esta 
mudança é pr.ejudica,da a adesão do ma
terial da membrana à gordura e uma 
parte d os glóbulos perde sua:s m,embra
nas, juntando-se numa massa igual a 
geleia, que por sua '  vez engloba aiS 'dimi
nutas gotinhas de plasm a  (os primei
ros, interstícios ,entr.e os glóbulos) . Tam
bém se introduzem alguns glóbulos grá
xeos intaetos. A separ ação das membra
nás é facHitada ' p el,o tratamento mecã
nico 'e a fri1cçãio dos glóbuJ.os gráXieo<s, nos 
cilindros . 

Na manteiga do método , Alfa, os gló
bulos gráxeos rodeados pela capa bi-re
fringen te se encontram assim que sa�m 
do transmutador. (King, 1951 > ' Essa , ca
pa, que comunica rigidez , aos glóbulos , 
forma-se provà velmente �or cauSla da 
pressão dos glóbulos . gráxeos e str,eita
mente apertados no creme a 80 %', que 
or'ienta as moléculas , de gordur,as ' de 
mais alto p onto de fusão radialmen1te à 
superfície dos glónu.los ; o requi!sito prré
vio é que a gordura sej a resfriada n3-
linha de temperatura de inversão da 
f.a;se. Uma certa quantidade da gordu
ra líquida é esprimida dêsses glóbulos 

, gráxeos e algun!s dêstes podem ser tri
turados' formando a gordura , destas 
duas orig�ns a gorq.ura livre. Esta for
mação da capa bi..,refringente e da gor
dura livre, pode ser considerada como 
a segunda etapa na formação da man 
teiga pelo método Alfa ( Ktng, ,1950 ) . 

Junto com a
' 

formação da fa;se , gorda 
' contínua, tem lugar uma , redistribuição 

da fase aquosa. Assim que se torna di�,
pOnivel suficiente quantidade de gordu
ra contínua, as partículas de plasma 
entrelaçadas entre os glóbulos grâxe'ós 
mudam de forma e se tornam ,esféricos. 
O tamanho tlessas gotinhas deve ser 
pequeno, pôsto que os interstíCios entre 
os glóbulos gráxeos comprimidos ' tam
bém são pequenos. Isto está. de a:côrdo 
com a velha descoberta de 'Mohr e 
Eysank ( 1944) , de que as gotinhas' de 
água na man1Jejga do método Alfa, são 
e,m geral men'ores que , 5 micra. O r.edu-

. 'Zido. bamariho das gotinhas fof repeti-
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damenJte confir-mado mais tarde (Mc 
Dowal1 e McWhirter, 1949, Lof'tus Hills 
e outros, 1f)50 ; King, 1951 ) . Uma parte 
d essas gotinhas contém uns poucos gló-. 
bul'Os gráxeos pequenos, de menos de 1 
micron, que mostram movi'mento brow
mano. 

Além dess8ts pequ�nas gotinhas, a 
manteiga, dô m.étQdo Alfa,. contém a 
miúdo certo número de gotinhas de ta
manho 'algQ mJaior, 5 a 15,  micra, que 
estão cheias de glóbulos gráxeos de 2 a  
3 micra de diâmetro (Mohr e Eysank) .  
Essas gotinhas de creme indicam uma 
inversãQ de fase incompleta, conferin
do à mantetga do método Alfa o cará
ter de uma -emulsão dual. As "gotinhas 
de creme" podem ser . encontradas com 
uma c�a bi-refringente que as rodeia, 
sendo i1iênrtico o caráter de bi-retfrin
gência ao 

'
dos glóbulos gráxeos (King, 

1951 ) .  Deve ser destacado que na man
teiga comum nunca se encontram essas 
"gotinhas de creme".  Kellerman ( 1949, 
1950) e Wausdhkuhn ( 1949) , examinando 
manteiga de várias fábricas que têm 
equipamento Alfa, encontraram "goti
nhas de creme" com muita frequência. 
Loftus Hills e outros ( 1 950 ) mencionam 
também a presença de gotinhas de plas
ma que coDJtêm glóbulos gráxeos. 

S'egmlsdo Mohr ( 1949) 'O tamanho das 
gotinhas de plasmas, na manteiga do 
método Alfia, está suj eito à tempera.tu
r.ª, ao final do segundo cilndro. A 1 5°C. 
,sQ observou uma inversão incompleta da 
fase, numa temperatura de 8 a 13°0 . ,  
obteve-se uma dispers'ão muito fina e 
uniforme da água, enquanto que a 4-6°C , 
s,� formaram gotinhas maiores. Além dis
so, Lof,1ms Hills e outr-os ( 1950) acha
l'flm . que a distribuição de umidade era 
mais fina numa temperatura de 9 a 
1i�C. no segundo cilindro, e mais gros
s�ira ,a 7°C .  :msses autores também ob§§ryaram que a dispelrsão da água era 
infLuenciada pela vacreação do creme , 
tqrnando-se mai/s grosseiras as gotinhas 
quando êsse tratamen�o er.a mais enér-

giJco. Além disso, 'O conteúdo de umida

de é influenciado pel'a .vacreação. Mc 
Dowall e McWhirter ( 1949) encontraram 
grande dificilldade em controlar 'O con
teúdo de umidade do creme concentra
do, se se usava creme primitiv.o trata
do num vacreator . l.Joftus Hills e ou
tros ( 1950) também observaram que a 
vacreação do creme pri.mitivo , dava um 
conteúdo de umidade mais alto no' cre
me concentrado. 

A redistribuição da lecitina na man
teiga é diferente na bateção comum, no 
método Fl:itz e no ,método. Alfa. Segun
do Mohr ( 1950) o conteúdo de lecitina 
na manteiga do método Alfa era mais 
elevado que na do método Fritz, que, 
por sua vez, continha mais lecitina que 
a manteiga comum, tôdas elas proveni
entes do mesmo creme. 

Os processos de cristaUzação na man
teiga do método Alfa se continuam 
depois que sai do transmutador . King 
( 1951 ) observou uma libeI"lação do calo r 
de cristalização além de duas horas, 
elevando-se a tempera;tura cêrca de 
4,50C. Quando a manteiga passou a 
bomba centrífuga conectada ao trans
mutador, 'O tempo de liberação do calor 
se reduziu a 3/4 de hora e a tempera
tura ascendeu somente 1 ,30C . O aumen
to na dureza da manteiga do método 
Alfa, depois do translTIJUtador e duran
te o armazenamento, pode ser atribuido 
em par,te aos processos de cristalização 
e em parte ao fenômeno tixotrópico 
(Mulder, 1939 ) . 

(Continua) 

(Da tradução que Júlio L. Mulvany fêz 
diretamente de "Dairy Science Abs
tracts", publicada em La Industria Le
chera, n.o 403 ) , . 

( 1 )  Tixotrópicas - Denomina-se tixo
tropia as modificações que sofre a 
viscosidade por agitação. 

(2)  Por razões práticas são omitidas as 
citações bibUográficas, limiltando-se 
a mencionar no texto os autores e 
o ano da publicação: 

r 
----1 

I " PRODUTOS MACALÉ " I 
� Corante para queijo e manteiga. Soluções para análise de . ; 
� 

leite e derivados � 

�.:...�:. MáquinB$ �:are���!���eire e Fábri�:e Laticúrt08 �.�;� •. <.::; ; Material para Laboratórios e Vasilhame para Leite ... 

Caixa Postal, 192 
B E L O  H O R I Z O N T E  - Minas Gerais 

��.�:'::':':�'::':.:<.:::6::�.::::.:':.:::.:':.:':.:' :.:':.:':.;':.:.:.: :.: :.: :.: :.: : •. :.: ;.;::�.�:�.>��:�.>�.>�.�:�.�:�.:::.�::.:':.�':.;':�::.;·;'+:::·:::·;·:·;:·;·:·;::·:':·:<·; :·>:·;<·;·:·;':+>:·;·�-:':1 
I l.a FÁBRICA DE COALHO NO BRASIL � 
I I{ÍNGMA & CIA. I 
I FABRICANTES DO SUPERIOR COALHO FRISIA 'I� 
i E m  l í q u i d o  e e m  p ó  
� (Marca Regis.trada) 

I Único premiado com 10 medalhas de ouro I i MANTIQUEIRA -: - E. F. C. B. -:- MINAS GERAIS 

I ; FABRICA E ESCRITóRIO : RIO DE JANEIRO � MANTIQUEIRA - E. F. C. B. Caixa Postal, 342 � � MINAS GERAIS � SAO PAULO 

�I' . COlTespondência: Caixa Postal, 3191 I', Caixa Postal, 26 
SANTOS DUMONT PELOTAS - R. G .. do Sul � MINAS GERAIS Caixa PostaI, 191 

. ; � A venda em tôda porte. Peçam amostras gratis aos representantes � 
� ou diretamente aos fabricantes. I t:: .. ��:==:J 
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Aniversários 'de' Pelctic;ui6s: 
�ês de junho 

1 .0 - Ary Avel�n,o de Ga�tro - Técnieo 
em Lacticíriios. 
Palmira Guimarães Carvalho -
Técnica em Lacticínios. 

3 - Miguel de Carv,alho Farta - Téc-, 
nico em LaCJtiéínios. 

10 -'-r' ,Gildo" , ·Soares ' " Pereira, - Técniço 
l .  êin. Làctlcínioo. , , ' . , .. . 

12 - wagnet- Lima' 'Salgado ' - ' Aluno 
da 1 .fl- série do CIL. 

14 - Lidioval , Batista Leite · - ' Técnico 
em Lacticínios. 

" 

Itamar Ferreira de Morais - Téc
nico ,emi L�cticínios. 

17 - J osé Carvalhó '� Técnico em Lac
ticínios. 

18 - José Marinho Pinto Mesquita Ne
v€s - Técnico em ltacticínios. 

'20 - Dr. Osmar Fernandes Leitão 
Técnico em Lacticínios. Professor 
de Mecânica e Instalacões da F/�LCT:. . . 

23 - Pl�ofreSSlor Benedito Nogueira. Téc
nico 'em LactLcíniÓ's e Assistente 
da Oadeira de Tecnologia Espe-
cial, na F�LCT. . . 

26 - Herm'� , MéHié1:r;a. de Albuquelrque 
, Técnlco \em Dactlcin10s da DIPOA, 

sediado ,em Recife. 
Oarlos de Carvalho Salgado -
Técnico em LacticínioSt . 

27 - Sr otto Frensel, D�etor-Tesponsá
vel do ' Boletim do Leite.  Parabéns 
<;to FELCTIANO� 

28 - Paulo Mendes de Rezende - Téc
nico ,el11 , Lacticínios da DIPOA, 
sediado em Varginh�. 

. 

, 29 -
,
Pedro .Cruzeiro - ,.F;uncionário do 

. . '  ' Serviço Administrativo da FELCT', 

Mês de julho 
7 - Ariamedes Baptista AI uno da 

1 .a série do CIL. 
10 - J,acob Flrancklin de Oliveira 

TécniCO em Laetlcínios. 
12  - Wantuil de Paul,a Coelho - Téc

nico m Lacticinios. , ' -
13 - Seigi Assahara - Técnico em Lac"7 

ticínios. 
OrÇLelino ,Mota '-,  Técnico em Lac..,. 

. ·ticíruos. 
. , , 

14 - Lhico�n Rooaul,t Mach;ooo - fun
cionário do Srviço Administrativo 
da FELCT, botafoguense de fibra. 
Parabéns. 
José Ventur'a - Aluno dá. 1 .a sé
rie do CIL. 

15 -< Dj.alma Soares de. Figueiredo -'-
. Técnico em L'acticínios. -
Osvaldo de paula Home'm - Téc
nico' em Lacticínios. 
Leonidas João Sales de Paiva -

- Aluno da 1 .a série do CIL. 
15 - Manoel Rodrigues Lages - Téc

. nico em'" Lacticínios. 
16, -:. Alói$io Esteves ' - Técnico em 

Lacticínios . 
Waldyr Dias Vieira - Aluno da 
1 .a série do CIL. 

17 - Dr. Homero Duarte OoiT'ea Ba:rbo
bosa - Inspetor .da DIPOA, pro
fessor da FELCT. 

18 - Nelson Homem da Coslta ' - Téc
nico em Lacticínios. 
Maria dO Carmo ':tv.t6urão' · - Fun
cionária. do Servico Administrati
vo da FELCT. Parabéns do Felc
tiano . 

,Maxia L.idia. ;I3attsba de Oliv,eira -
Funci.onária ' do Servico Adminis
trativo da FELCT. Pa;r�abéns. 

20 - Roque da Costa Ramos , Al uno 
da 1. a série do CIL. 

' 

23 - Hudson Novaes de M�lo - Técni
co em Lacticínios. 

24 - Waldir, 'J'esuino 'da Silva - Téc
nico é� . Lacticínioo; 

29 - RobertO! , J'ackS1Oll ' de. Albuquerque 
Cav,ailc,a�nte - Aluno da 1 .a série . do CIL . .' 

.. 

30 - Gelina Mendonça - Funcionária 
do Serviço · AdminiStrativó" ' ;  da 
FELCT. Parabéns. 

FELCTIANO MAIO/JUNHO 

31 - otto José Rodigues - Técnico em 
Lacticínios. 

José Tomás da Silva, o carioca. 
. 

No dia 4 de j unho estará de parabéns 
o nosso presado .amigo Carioca. Recebe
rá., por c,erto, muitos abraços e felicita
ções pelo seu natalício. prurabéns do 
FELCTIANO. 

No ano letivo de 1956 estão matricula 
dos, ria FELCT, os seguintes alunos : 

1.a série 
1 .  Waldyr Dias Vieira - Minas Gerais. 
2 .  FáJbio Furtado de Olivej,ra '- Minas 

Gerais. 
3 .  Francisco Rodrigues de Abreu Mi-

nas Gerais. 
. 4 .  Christovão Souza Courty - Minas 

Gex,ais. 
5 .  Lourenço Ottoni Pôrto Sobrinho 

Minas Gerais. 
6 .  Leonidas João Sales de Paiva 

Minas Ge;rais. 
7 .  Déldo Ferreira Amaro - Minas Ge

rais. 
8 .  Felix de Mouva Nunes - Minas Ge

rais. 
9 .  Manoel Coelho da Silva - E. do Rio . 

10 . Tadashi Matsuguma - S. Paulo. 
11 . Paulo Reis JunqueiDa Ferraz - Mi

nas Gerais. 
1 2 .  José Luiz Monteiro de Castro -

Minas Gerais. 
13. .  Roque da Costa Ramos - Pernam

buco. 
14 .  Roberto Jackson de Albuquerque 

Cavalcante - Alagôas. 
1 5 . Olegário BaJ·ena Per,eira Minas 

Gerai'S. 
16 . Pio Nascimento So�res Minas 

o.er,a1s. 
17 . José Ventura - Minas Gerais. 
18 . José Per'eir.a da Silva Netto - Es

tado do Rio de Janeiro. 
19 . Fxancisco Assis de Oliveira Vale -

Piauí . 
20 . Dilton Junqueira Barbosa - \Minas 

Ger<a;is . 

21 . Nivaldo Giovannini 
. rais. 

Minas Ge-

22 . Francisco. Vitorino de . Mi'randa --.,

Minas Gerais. 
23 . Jo�é Dia:s Ibiapina e Silva - Ceará. 
24 . Wagner Lima Salgado - Minas Ge

rais . 
25 . Ariomedes Baptista - Minas Gerais. 

Minas Gerais. 
26 . Napoleão dos Santos Machado --:' 

2.a série 

1 .  Antonio. '  Carlos Meir·eHes' de Barros 
- MinaIS Ger.ais. ' . 

2 .  OaTlos T.arcísio Nogueira - Minas 
Gerais. 

3 .  Chistiano Machado de Lucas 
Minas Gerais. 

4 .  Lyogi Okada - S. Paulo. 
5 . 'Ilemistocles Fabiano Vietra de Sou

za' - Minas Gerais. 
6 .  Wander Junquelra " - . Minrus Gerais .  
7 .  W,anderly das Dôres Coelho - Mi

nas Gerais . 
8 .  Y.assuo Ohara - S. Paulo. 
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PRODUTOS fABRICADOS NA 
F.E.LC.T. 

LABORATÓRIO 

Solução Dornic . solução de sO
·
do décimo normal , solução de fenolf/alelna à 2� 

solução ·déclmo IKJrmal de nifrato de praia , solução de nifrafo de pro/à , .  50 
tução de blcromalo de pOlósslo Q ' 5% I Cu/fura de P.roqueforl em pó .. Fermen 
lo {áctico selecionado lIquido, Coranfe líquido pora queÍjds. � Culfura de YoghurUlí
quidoJ, Grão de Keltlr, Fermento se/eeionado paro queijo Sulsso . 

t;JUEIJOS 
Minast poáron/�o. 
TIPOS : Cavalo, Cobocó, Cheddar, Duplo Creme , Emmenlaler, Gouda , Lúnch I Pralo , , 

Parmezão, Pasleurizado, Prov% ne . Reno -Edam , Roque/or/. Suisso , Crem 
Suisso . Requei)õo Mineiro . Requei)ão Criolo, Ricota . 

MANTEIGA Extro e de primeiro. 
CASE/NA i'Por dIVersos processos .. 
IJi!jgjr os pedidos à 
Fabrico Esco/o · de Laclicínios 

Ruo TeIl�nle. F�eHas � .. 
· Juiz ·de .Fora . 

Candido Tosles. 
Cx. Postal 183. 

Minas t;1erais. "  

FELCTIANO 

IKI 

DESNATADEIRftS 

MAIO/JUNHO 35 

G - a serviço 
do laticinista 

• BAIXO CUSTO 
• DURABILIDADE 

• EFICIÊNCIA 

• MANEJO SIMPLES 

• FACILIDADE DE TROCA 
DE PEÇAS 

ESPREMEDEIRIS 
- SJlLGJlDEIRAS 

BATEDEIRAS �=::::: 

RIO DE. JANEIRO - SAO PAULO - PORTO ALEGRE - B. HORliÓ�JTE 

RECIFE - SALVADOR - PELOTAS � NITERÓI - VITORIA - MARlLlA 
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. Para . as I'randes. lnd:6sfi.iásJ 
� -> COALHO tM/.(, ;",;, ... � 
I -�:.:Z��R��Ó · (;Sl� t';ri.) ! 
� E USO CASEj�()·; :. � · . .. . �  
� Coall1� em pa&illlia. � � D (e_cenl�.):.. : 
� . "I(" '(extr� con�êntrado) : 
� TamDeDí ' L�QUIDO • � � em VIDROS de 850 C. C. � 
� + � � � Cia . Fa bio Bastos : 
� Comércio é Indústria :.f,�.: 
� � Rua Teófilo . Otorii, 81-,.:. Rio de Jane'ro �,�.�. 
� Rua Florêncio, de Abreu, 828 '� São 'Paulo ' � Rua Tupinambás, ·· 364 . � . Belo HorIzonte ' � 

�,
"':', .• �'
.
: 

Av. Júlio de Castilho. 30 ,-: Pôrb Alegre ���.; . 
: Rua Halfeld, 399 . Juiz de ' Fora 
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