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A Escola de Lacticinios " Candido Tostes", centro de formação de técnicos 
nacionais, vem emprestando, há muitos anos, valioso concurso aos Industriais ' 

de Lacticinios. 
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Em seu afau de cada dia, procura. dentro de suas finalida
des, aparelhar melhor os laboratórios, ampliar a parte fábrica, 
racionalizar os métodos de ensino, tudo delineado dentro de um 
plano de trabalho, que aos poucos se vem completando. 

Continuando o programa de realizações profÍcuas, criou o 
S. C. E., visando fornecer aos industriais benefícios, quer seja 
atendendo com solicitude as consultas escritas, ou atravez de en
sinamentos "in loco". 

Sem onus de qualquer espécie, é facultada a assistencia por 
alguns dias, às fabricas de Lacticinios, por técnicos do S. C. E 
(Serviço de Cooperativismo e Extensão), com o fim de orienta; 
as diversas fases de manipulação dos produtos, esclarecer a ori
gem de defeitos observados nos mesmos, etc. 

o S. C. E. é dirigido por um chefe, que conta com três 
auxiliares, todos técnicos em Lacticinios, possuidores de longa 
pratica, adquirida por alguns anos de trabalho, na industtria da 
propria Escola. 

Instalado em ampla sala do Estabelecimento, perfeitamente 
aparelhado, possue fichario completo de todos os industriais do 
Brasi l e de firmas que trabalham com o material desta especia
lidade. Para construção de pequenas fabricas, ilustração de peças 
de facil confecção (prensas, cortadores de massa, etc.), tem insta
lada anexo, uma secção de desenho. 

Os trabalhos produzidos pelos técnicos da Escola, sobre 
assuntos de sua especialidade, são mimiografados e gratuitamen
te fornecidos; quando solicitados, aos industriais. 

Nestes ulti1t1.os mêses o S. C. E. respondeu a cincoenta e -
duas consultas escritas. e prestou assistencia "'in loco', a dez fa
bricas. 

Sendo o S. C. E. complemento da Escola de Lacticinios 
"Candiclo Tostes" I estabelecimento técnico profissional de ensino, 
subordinado ao Departamento do Fomento Industrial d� Secre..' 
taria da Agricultura, bem subtendido está, o empenho do gover
no de Minas em cooperar de maneira real com os Industriais de 
Lacticinios, fornecendo os elementos necessarios para a elevação 
do nivel das inclustrias e grandeza do futuro economico do país. 
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QUEIJO 

CARACTERÍSTICAS -- �ste tipo de queijo. cujo 
país de origem é a Inglaterra, tem a classificação de 
queilo gordo, de mass semi-cozida e dura. Sua pas
ta é salgada e fortemente prensada. Na fabricação 
a sua massa sofre uma fermentação. contribuindo 
esta para dar origem ao gosto picante do queijo. 
Não deve possuir olhos. 

Apezar de duro, o queijo, a sua pasta, é relativa
mente macia e de sabor acentuado, embora extre
mamente agradavel e fino. Apresenta-se o queijo no 
mercado envolto em papel celofane, tendo êle a 
forma de um tronco de cone mais tendente para 
cilíndrica. Mede o queijo, em média, 25 cms. de 
altura, 17,5 cms. de diâmetro em uma das extremi
dades e 16 cms. na outra, pesando cerca de 6,300 ks. 
a 6,500 ks. 

o queijo original pesa cerca de 40 ks. E' um 
dos queijos mais largamente fabricados nos Estados 
Unidos. 

fABRICAÇÃO: 

MATÉRIA P RIMA -- Exige-se para o fabrico 
dêste queijo, leite de muito boa qualidade e, de 
preferência, com um certo grau de maturação Tra
balha-se geralmente com leite crú; �endo pasteuriza
do deve-se usar um fermento esqeclal, com a flora . 
bacteriana apropriada. Deve o leÜe ser aquecido á 
temperatura de coagulação: 32.0 C. 

A pOrCtlltagem de gordura do leite eleve ser de 
3,8 a 4,0 % ,  e a acidéz de 18 a 200 Dornic. 

FE RMENTO -- Empregam-se 20/0 de fermento' 

CORANTE -- A quantidade de corante deve ser 
suficiente para dar Ullla coloração amarelo-ouro, não 
muito carregnda (4 a 6 cc. de corante líquido por 
100 ls. ele leite). 

COALHO -- Adiciona-se, a seguir, a quantidade 
de coalho capaz ele concluir a coagulação em 50-55 
ininutos (30 a 35 cc, dd coalho líquido). Agita-se o 
leite durante :; minutos para a perfeita homogenei
zação do leite e as adições, cobrindo-se, a seguir, o 
depósito. 

CORTE -- Mostrando-se a coalhada firme e des
prendendo com facilidade da parede do dep 0sito, 
efetua-se o corte, reduzindo-se os grãos ao tamanho 
de grãos de arroz, quebrados. 

i.a MEXE DURA -- Esta deve iniciar-se ao ter
minar o corte, sendo levada a cabo com auxílio de 
um mexedor de madeira. O tempo gasto para o 
corte e 1.a mexedura deve ser de 25 minutos. A 
a acidez do sÔro durante esta mexedura deve estar 
ao redor de 130 Dornic. 

TIPO CHEDDAR 
EOLO ALBINO DE SOUZA 

Profesor da F. E. L. C. T. 

2.a MEXEDURA E A QUECIMENTO -- Não se 
retira sôro antes do aquecimento, pois este ê feito 
por meio de vapor indireto. Após 2 ou 3 minutos 
do início da 2.a mexedura começa-se a elevar a tem
peratura, até atingir 38 ou 390 C. O aquecimento 
deve s;}r vagaroso. Quando se notar que a massa 
chegou ao ponto, interrompe-se a mexedura e dei
xa-se os grãos depositarem-se no fundo do depósito. 
Conhece-se a chegada ao ponto pola soltura dos 
grãos e relativa firmeza dos mesmos, A acidez do 
sôro nesta altura, deve ser de 20-210 Dornic. O tem-. 
po total da operação (do corte até a verificação do 
ponto) é, em média, de i 5 a 85 minutos. 

P RENSAGEM NO TANQUE Em seguida, 
sem retirar o sôro prensa· se a coalhada no tanque, 
usando-se placas de madeira com a dimensão idên
tica à do tanque. O pêso deve ser cerca de cinco 
vezes superior ao pêso da coalhada. Esta pnnsa
gem deve durar 25 a 30 minutos. Em seguida, re
tlnlll1'se os pêsos e placas, e enrola-se a massa (co
mo um tapete), presando-a novamente num canto 
do tanque, ainda sob o sôro, com auxilio d� um 

pêso equivalente a 3 vezes o pês/) da massa, Deve, 
esta prensagem, durar de 30 a 40 minutos, alcan
çando o sôro, no fim, a acidez de 22 a 250 Dornic. 

DE SSO RAGEM E TRATAMENTO DA MASSA 
Chegando a êste ponto elimina-se todo o sôro e, 
em seguida, corta-se a massa em fatias de 2 a 3 mms. 
de expessura e empilham-se as mesmas em dos 
cantos do depósito (coloca-se uma placa, vertical
mente, proximo á parede do depósito, deixando-se 
um intervalo de uns 15 cms., no qual coloca· se a 
massa), No fim de 20 minutos dosa-se a acidez e 
inverte-se as posições das fatias, tendo-se o cuidado 
de colocar as que estavam por cima e por baixo, 
no centro. 

Repete-se a operação de 20 em 20 minutos, até 
que acidez do sôro atinja iOo Dornic, o que nor
malmente sucede no fim do 30 ou 40 repouso. 
Para comprovar o ponto ótimo da m assa, introduz
se na mesma um ferro em braza. Ao retira-lo éle 
deve vir acompanhado por um filete de massa, que 
deve atingir o comprimento de 1 ou 2 cms. antes 
de desligar-se. 

MOAGEM D A  MASSA -- Em seguida passa-se 
a massa em um moinho especial, reduzindo· a a fra
gmentos de 0,5 cm3, bem uniformes. O moinho 
deve cortar a massa e não esmagá-la, do contrário 
haverá muita exsudação de gordura durante a pren
sagem. Durante esta operação e a procedente de
ve-se ter o cuidado de evitar um grande resfriamen
to da massa. 
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SALGA -- A seguir, juntam-se á massa 300 grs. 
de cloreto de sódio por 100 ls. de leite empregado, 
devendo o mesmo ser bem ,pulverisado. Revolve-se 
completamente a massa para que a distribuição se
ja a mais perfeita possivel. Este queijo só é salga
do na massa. 

MOLDAGEM E PRENSAGEM -- Efetuada a 
salga, coloca-se a massa nas fôrmas, preferivelmente 
já forrada's com os panos, e comprimi-se bem, com 
auxílio das mãos. As fôrmas devem ser metálicas 
(geralmente de ferro estanhado) e com as seguintes 
dimensões: 26 cms. de altura e 18,5 cms. de diâme
tro na parte superior. Possuem um apéndice adap
tavel á sua parte superior o que permite o aumento 
ou �iminuição da sua capacidade. 

Cheias as fôrmas, colocam-se as tampas e levam
se as mesmas ás prensas. 

'� P RENSAGEM -- A primeira prensagem deve ser 
efetuada com o emprego de u.ma pressão 10 vezes 
superior ao pêso do queijo, durante 30 minutos. 
Findo êste tempo retiram-se os queijos, lavam-se os 
panos e prensam-se novamente durante 16 horas, 
c�m pêso 18 vezes superior ao do próprio queijo. 
A seguir, procede-se da mesma forma que no fim 
da 1.a pren;;agem e prensam-se pela ultima vez du
rante 24 horas, com pêso 22 vezes superior ao do 
queijo. 

MATU RAÇÃO -- Saindo da' prensa, unta-se 
,
o 

queijo com banha (pura e sem aroma forte) e en
volve-se o mesmo com um pano, costurando-se a 

seguir para uma proteção mais perfeita. Colocam-se 
os queijos em câmara de maturação com 9 a 11oC, 
onde permanecem até ' o final da maturação que é 
cerca de 3, 5 a 4 meses, 

Os queijos devem ser virados diariame-nte, á prin
cipio, 'e depois mais espaçadamente, tendo-se o cui
dado de examiná-los constantemente. E' aconselha
vel untar os queijos de tempos em tempos com 
óleo de linhaça para evitar que a crosta se ressequ,e 
demasiadamente e evitar m9fos. A umidade da câ
mara não deve ser muito baixa, tambem, para evi
tar o citado ressecamento; não menos de 85 'Yo' de 
umidade relativa ao ar. 

Verificado o término da maturação, retiram-se os 
panos dos queijos que, em seguida devem ser ras
pados e parafinados. Envolvem-se com p apel ce
lofane. 

o fenômeno biológico da 

"Maternidade" paradoxal 

Nos Estados Unidos, uma observação de REJ
MON D  U M BOUGH levantou um questão muito in
tere�sante entre os biologistas, sendo de grande uti
lidade apresentar o fruto das pesquisas de um estu
dioso bem conhecido aos que se ocupam de gine
cologia. 

UMBOUGH obsérvou que na vaca (e o fenômeno 
com variantes cronológicas se apresenta em outros, 
mamíferos úteis) o ciclo de gestação se cumpre 
cada 280 dias\ enquanto que a ovulação se renova, 
geralmente, 1 8 vezes por ano. 

As tentativas para abreviar a gestação não podem 
subsistir e, além disso, não e possível pensar em 
manter em incubadora os óvulos que fossem opor
tunamente colhidos da vaca. O único caminho 
aberto para uma aplicação seria outro, isto é, reco
lher óvulos de vaca de raça e introduzi-los no útero 
de vaca de pouco valor. 

O pesquisador americano chegou, (quer direta
mente quer através de uma fístula em forma de tubo) 
a recolher óvulos introduzindo-os no útero de vacas 
comuns. Imediatamentt procedeu à fecundação e 
logo depois o ovo fecundado foi injetado na matriz 
e provocou uma gestação normal. Os frutos obtidos 
são de magnifica qualidade. 

Em resumo, o A. demonstrou que a matriz age 
simplesmente com a função de su porte vivo e não 
influencía em absoluto as propriedades dos gametos 
masculino e feminino. Mantêm êles, suas proprieda
des primitivas, o que aliás, teórica mente os estudio
sos de ginecologia sabem "a priori". 

Deduz-se facilmente os corolários de caráter uti
litário, Toda vaca, ainda que de raça comum, pode 
prestar-se - quando fôr enxertada com óvulos de 
vaca de raça - a dar ótimos exemplares de ani
mais de alto preço. Assim sendo, a técnica agrícola 
zootécnica encontra uma nova via para um magní
fico aperfeiçoamento das raças. 

Esta fórma de maternidade pode ser,' assim, de
finida como "maternidade paradoxal". 

Q ., Q 

A questão é realmente de grande interesse e as 
provas conseguidas nos Estados Unidos demonstram 
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PORTARIA N. 17�, DE 15 DE MARÇO DE 1948 

DISPÕE SOBRE. A CORRELAÇÃO DOS CURSOS 

TÉCNICOS AGRICOLAS COM OS CURSOS SUPERIORES 

o Ministro de Estado da Educação e Saúde, 
atendendo ao disposto no artigo 14 do Decreto-lei 
n.O 9.613, de agôsto de 1946, e nos têrmos do Pa
recer n.O 2, de 1 de Março de 1 948, do Conselho 
Nacional de Educação, 

Resolve: 

Art. 1.0 - E' assegurado aos portadores de diplo
ma de conclusão de curso 'Técnico Agrícola a que 
se refere o Decreto-lei n.O 9.613, de 20 de Agôsto 
de 1946, o ingresso em curso superior, atendidas 
as demais exigências regulamentares, com as se
guintes restrições: 

a) Cursos Técnicos de Zootécnica, Práticos Vete
rinários no Curso Snperior de Veterinária; 

b) Cursos Técnicos de Agricultura, Horticultura, 
e Indústrias Agrícolas, no Curso Superior de Agro
nomia; 

c) Curso Técnico de Mecânica Agricola, no Curso 
Superior de Agronomia, no de Engenheiros Indus
triais e no de Engenheiro Eletricista. 

d) Curso Técnico de Lacticinios, nos Cursos Su
periores de Agronomia, de Veterinária e de Quími
ca Industrial. 

Parágrafo único - Será exigido, antes do Con
curso de habilitação, a prestação de exame, em es. 
tabelecimentos oficiais, das disciplinas Latim (pro
g

.
rama do curso ginasial) e Filosofia. 

que foi descoberto assim um novo caminho para a 
produção de animais úte�s de raça. 

Pelo número reduzido de publicações a respeito, 
parece que não existem verdadeiras dificuldades 
técnicas para a realização do fato exposto, o qual 
não interessa sómente às vacas, e sim também à 
todos os d�mais animais mamíferos úteis. 

Houve discussões a· respeito de ser êsse processo 
aplicável também às mulheres, e parece que teórica
mente não há dúvidas sôbre a possibilidade prática 

Art. 2.0. - Aos diplomados por Escolas Técnicas 
de Agricultura mantidas pela União, pelos Estados 
e Municípios, ou por particulares, fiscalisadas pelo 
Ministério da Agricultura, ou sujeitos ao regime 
Universitário, fica assegurado o direito ao ingresso 
no curso superior de Agronomia, após a realização 
de exames em estabelecimentos oficiais, das discipli
nas não incluídas nos currículos dêsses c.ursos, e 
correspondentes ao curso ginasial. 

Art. 3.0 - São mantidas as matriculas de Técni
cos Rurais, em Cursos Superiores de Agronomia e 
Veterinária, efetuadas no ano de 1947. SeriÍ permi
tida' a matrícula de portadores de diploma de Téc
nicos Rurais, nos referidos cursos. 

§ 1.0 - Será exigida a prestação de exames em 
estabelecimento oficial, antes do concurso de habi
litação das disciplinas: Latim (programa do curso 
ginasial). Filosofia, História Geral e do Brasil, aos 
portadores de diplomas de técnicos rurais. 

§ 2.° - Aos Técnicos Rurais, já matriculados em 
1947, nas Escolas de Agronomia e Veterináría, será 
permitida a realização dos exames das disciplinªs 
referidas no parágrafo primeiro dêste artigo, em es
tabelecimento oficial, a ntes da terminação do curso. 

Art. 4.0 - A presente portaria entrará' em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. 5.0 - Revogam-se as disposit;:'ões em contrário. 

Rio de J �il1eiro, 1 5 de março de 1 948 

CLEM ENT E  MARIANI. 

de �ma realização dêsse gênero. Mas, deve-se com
preender que nenhuma mulher desejará prestar-se 
a um enxerto que produziria uma maternidade he
terológica não desejada. 

o f enômeno apresenta um grande interesse bio" 
lógico geral. Além disso, presta-se a possibilidades 
práticas muito grandes e a respeito do mesmo de
ve-se chamar a atenção dos estudiosos, sobretudo 
nos paises que possuem um grande capital zootéc
nico entre os quais o Brasil' ocupa lugar de relevo.' 
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DOCE DE L.EITE 

D EFINIÇÃO: - Doce de leite é o produto r.esul
tante da concentração ou evaporação ao amblent.e 
(cocção) da mistura constituida de leite e açucar a.dl
cionada ou não de aromatizante (baunilha), de cre-
me, chocolate, côco, etc.. 

-

O ante-projeto do Código Nacional de Alimenta
ção denomina "doce de leite" o próduto preparado 
com leite integral ou não e aç�car, podendo se� .

ou 
não aromatizado com substânCIas de uso permitIdo 
legalmente. 

A legislação argentina considera' "doce de leite" 
o produto obtido por cocção até concentrat;:ão con
veniente e caramelização parcial do leite i ntegral ou 
desnatado, ou adicionado de creme, com açucar de 
cana ou beterraba, com ou sem adição de substân
cias aromáticas. 

MATÉRIA PRIMA - Os elementos principais 
são o leite e o açucaro 

LEIT E - Sómente o de qualidade ótima poderá 
ser transformado em doce bom. Os defeitos do leite 
refletem .diretamente na qualidade do produto. Além 
das caracteristicas normais (côr, fluidez, cheiro, sa
bor, etc ), deve apresentar acidez entre 16 e 190 D. 
e percentagem de gordura padronizada, de 2, 3 a 3%. 

Os caracteres orgalloleticos do doce dependem da 
acidez. Acidez ótima corresponde a doce perfeito 

A CIDEZ· A textura do produto se apresentará 
tanto mais granulada (de esfarinhada a talhada) 
quanto mais elevada a acidez. A consistencÍa e o 
paladar tambem se alteram. Evitam-se estes defeitos 
neutralizando a acidez, com emprego de alcalino em 
quantidade dosada, como na redução da acidez do 
creme para obtenção de manteiga extra. Entretanto, 
excesso de alcalino prejudica a coloração (deixando 
o produto muito escuro) e o paladar (tornando-o 
enjoativo). 

GORDURA - Teor de gordura padronizado cor
responde a doce de qualidade estandardizada. O feor 
mínimo de gordura no produto � 50/u. Assim, deve: 
se empregar leite com porcetagém de gordura pre
viamente detérminada. E, como leite de alto teor de 
gordura exige mais açucar, e, consequentemente, o 
magro ou desnatado t"xige menor quantidade de 
açucar, para se estandardizar a quantidade de açu
car t er-se-á que, primeiramente, padronizar a gordu
ra do leite. Para que o doce resultante se apresente 
dentro do padrão, pode-se empregar leite com gor
dura de 2,5 a 30/0• A padronização do leite é pro· 
cedida nas mesmas màneiras adotadas para o leite 
de consumo ou para o fabríco de queijos. 

DR. G. ASSIZ RIBEIRO 
Orientador dos cursos avulsos da F. E. L. C. T. 

AÇU CAR - Comumente é empregado o açucar 
de cana. Pode tambem ser o de beterraba. Deve ser 
de qualidade ótima, preferentemente, refinado e sem 
umidade. Defeitos do açucar têm repercursão direta 
na qualidade do proQuto. A proporção de 200/0 sô
bre o volume do leite é a mais indicada, podendo 
ser ligeiramente diminuida em leite ,de baixo teor 
de gordura. E:x:cesso de açurar torna o doce me
nos fino e mais açucarave1 (facilita a formação de 
cristais), embora de maior rendimento. 

GLICOS E  - Para tornar o doce de consistencia 
�ais característica e, mesmo para evitar cristalização 
acentuada, substitui-se parte do açucar comum por 
glicose (açucar de amido de milho). A glicose tem 
de ser de CJualirlade ótima, sem o menor i ndício de 
fermentação, coisa que não é rara quando embalada 
em vasilhame impróprio. A acidez da glicose O{l do 
açucar pode prejudicar profundamente o doce. Mel 
de abelha tambem pode ser empregado como adju
vente do açucar, quando de ótima qualidade. 

INGREDIENT ES - São os aromatizBntes - bau
nilha ou vanilina, e outras substâncias adicionáveis 
ao doce de leite para torná-lo mais saboroso ou 
mais nutritivo, como cacau, côco, chocolate, nozes, 
amendoas, avelãs, amendoim e semelhantes. 

Neste particülar, o a nte-projeto do Código Nacio
nal de Alimentação .estabelece o seguinte: " Quando 
o doce de leite fôr adicionado de cacau, 'amendoim, 
côco, castanha do Pará, castanha de cajú e outras 
substâncias permitidas, será obrigatória a declaração, 
nos rótulos, dessa mistura, assim: "Doce de leite 
com cacau", "Duce ele leite com amendoim", etc. 

Neutralizante como o bicarbonato de sódio tem 
sido empregado para reduzir a acidez do leite. sa
bendo-se que seu excesso é prejudicial ao produto, 
escurecendo-o e intensificando o gôsto "enjoativo". 
Cloreto de sódio tambem pode ser empregado, na 
i ntenção de melhorar o paladar do doce. Sua per-
centagem pode ir de 0,2 a 0,5% • 

Quanto aos ingred�entes, o referido ante-projeto 
estatui o seguinte: " Não será permitido adicionar 
aos d.oces de leite geleificantes ou substâncias estra
nhas de qualquer natureza, embora inócuas, exceto 
o bicarbonato de sódio, em quantidade estritamen
te necessária para a neutralização parcial da acidez 
do leite, e o amido puro até o máximo de 20/0, 
como adjuvante da técnica industria1." 

INSTALAÇÕES - Prédio e aparelhagem; 
PRÉDIO - Deye obedecer aos principios gerais 

da construção e higene previstos na, regulamentação 
vigente (vêr planta de orientação orga nizada e dis
tribuida pela D I P O A). 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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o mais aconselhavel é a instalação da fábrica de 
doce de leite junto à usina de beneficiamento ou à 
fábrica de laticínios. Isto quer dizer não ser indica
vel a monta gem de um estabelecimento exclusivo 
para doce de leite. 

o estabelecimento deve dispôr de,uma sala exclu
siva para o doce de leite, próxima da recepção e 
da caldeira a vapor. Será de piso cimentado, de pa
redes azulejadas até 2 m, janelas teladas, portas pro
vidas de mola de vai-vem, tecto forrado de estuque, 
preferentemente provido de ventilador, etc. 

APARELHAGEM - Tanque de recepção, filtro 
centrífugo, desnatadeira-padronisadora; pasteurizador 
dinamarquês (que serve tambem para pré-aquecer o 
xarope); tachos de fundo duplo (com circulação de 
vapor), moveI (para despejar) ou fixo (com torneira 
no fundo), com mexedor simples (num só sentido) 
ou duplo (em dois sentidos); depósitos de re�fria· 
mento (com circulação dE: água fria); enchedor me
cânico ou manual; cravadeira, esterilizador, etc . E' 
e xi gi da a instalação de caldeira a vapor. Não há 
razões de ordem técnica que justifiquem a fabricação 
do doce de leite a fogo direto, e, pelo contrario, 
êste processo pode prejudicar o produto, além de 
não ,lhe permitir uniformidade. Ademais, para a de
vida higiene da fabricação, o fogo direto não é in
dicado. Exige êle maior gasto de combustivel e não 
faculta controle das temperaturas. 

As tachas de evaporação devem ser de aço ino
xidavel, tolerando-se as ele ferro estanhado (que são 
mais baratas no momento da aquisição, porem, mui
to mais caras nas ocasiões de uso). São proibidas as de 
cobre descoberto. O formato da tacha e o de campânu
la invertida, preferentemente largas e pouco profundas 
facultando grande exposição do conteúdo ao ambien
te, para maior evapora��ão. No centro da tacha de
ve-se dispor o conjunto de movimentação, para agi
tação mecanica, simples ou dupla, isto é, mexedores 
mecanicos num só sentido ou em dois. A capacida
de deve ser de 600 litros, admitindo carga de 200 a 
240 litros da mistura, de cada vez. 

Nas pequenas fábricas o trabalho é manual, em
pregando-se mexedór de madeira. E, em algumas 
já presenciámos a fabricação em pasteurizador dina
marquês vertical desprovido da tampa, obtendo-se 
produto aceitavel. 

Nas salas de fabricação, por sôbre as tachas, de
vem ser instalados ventiladores ou exaustores, de 
modo a intensificar a circulação do vapôr nas pare
des e no fôrro do cômodo umedecendo-os e os mo
f ando. 

o leite destinado á fabricação do doce deve ser 
o melhor, sendo feito o julgamento mediante as 

provas rápidas (acidez, gordura, densidade, lacto-fil
tração, et c.), as quais deverão ser realizadas, siste
maticamente, no laboratório do estabelecimento. 

TECNOLOGIA DA FABRICAÇÃO: 

Há detalhes técnicos que variam em cad,a esta.;. 
belecimento. Entretanto estas variações têm um li
mite em atenção às percentagens de vári os compo� 
nentes determinados em le i. 

A qualidad e do leite, as proporções e a qualida
de do açucar, a forma de misturá-los, a maneira de 
se efetuar a agitação, o modo de aquecimento, a 
tempera tura mantida, o formato do recipiente, o ins
tánte em que se retira do calor, o modo de resfria
mento e de enlatamento, e, a té mesmo a ester il iza
ção final, são fatores que influem na qualidade, no 
tipo e na composição do prod'uto. 

Sequência das operações - mistura, evaporação 
(cocção) e resfriamento. 

MISTURA - Vertido o leite no recipiente (já com 
gordura padronisada, com acidez natural ou reduzi
da, crú ou pasteurisado) abre-se o vapor, pondo em 
movimento as hélices do aparelho mexedor, para 
evitar queimar-se o leite ao nivel das paredes aque
cidas. 

A adição do açucar pode ser feita numa das 
três fórmas: 

a) - Adicionar toda a quantidade, até 200/0 do 
volume do leite, de uma só vez, 10RO que o leite 
esteja aquecido; ou 

b) - Misturar em três partes iguais, em três mo
mentos, isto é 1/3 da quantidade do açucar antes de 
l111Clar a fervura, 1/3 logo que começa a fer�':'er, e 
1/3 logo após a ebulição; ou 

c) - Preparar uma caida prévia, dissolvendo o 
açucar em água ou em leite, pastetirizar a 900 C. e 
adicionar ao leite no começo da operação. 

Não se pode dizer qual a melhor forma. Só a 
experiência pode revelar qual seja. 

cocçÃO - A evaporação é favorecida pela agita_ 
ção intensa e contínua da mistura. Dépois de inicia
da a operação, '0 leite não pode mais ficar parado. 
Pela movimentação do ar, que preferentemente, de
ve. ser aspirado qu"er diretamente por cima das ta
chas (para o qu e algumas são providas de campânu
las adaptadas, como nos tipos argentinos), quer por· 
meio de exa ustore s. 

o man ejo do vapor é um detalhe importante, 
mantendo-se pressão igual durante toda a parte ini
cial, para homogêneo aquecimento até ebulição, re
duzindo-se a pressão, na segunda etapa, em que é 
f eita a concentração. Nesta fase, se não houver re-

, , 
\ 
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dução da pressão, na' segunda etapa, em que é feita 
a concentração. Nesta fase, si não houver redução 
da pressão, haverá subida do leite e consequente 
derramamento. Isto obriga a uma constante vígi
lância da op eração, in di sp en savel à homogeneidade , 

de côr, de textura e de consistência do produto. 
Geralmente o tempo t<?tal do aquecimento e concen
tração é de 2 a 3 horas. O mov imento das hélices 
ou dos mexedores manuais não pode ser paralisado 
durante nenhum instante dó aquecimento e da con
centração, afim de evitar queima parcial do prO.duto. 

". verificação do ponto em que esteja terminada 
a operação é de observação empírica, e pode ser 
por uma das quatro modalidades: 

1) - Uma gota do doce retirada do tacho e pos
ta sôbre o mármore, indica, ao resfriar-se a consis
tência que terá o produto. 

2) - Despejando-se umas gotas de doce em água 
num copo de vidro, elas caem no fundo sem se 
dissolverem. 

3) - Fazendo cair com uma vareta ou colherinha 
o doce, se observa si é filante ou muito espesso, e, 

4) - Tomando-se uma gota do doce entre o po
legar e o indicador, ao serem separados, o doce se 
distende, dando aspecto de massa filante, quando 
de boa liga e bem preparada. 

Cada fabricante tem um tipo de produto, ,de 
maior ou menor consistência, de côr menos ou 
mais clara, etc., cqnforme' a preferência dos consu
midores. 

Quando se deseja aromatizar o doce ou lhe adi
cionar substâncias próprias, a adição é feita no mo
mento de concluir o aquecimento. 

RESFRIAMENTO - Apresentadas a consistência 
e a coloração desejadas, fecha-se o v apor e proce
de-se ao resfriamento. Este pode ser iniciado na 
própria tacha, fazendo-se correr água fria pelo bojo, 
mantendo-se as hélices em funcionamento. Assim 
fica o doce por 20 a 30 minutos em agitação. De
pois disso, é vertido em vasilhas metálicas inoxida
veis, de 25 a 35 litros, que são colocados em tan
ques com água c0t:'rente, para término do resfria
mento. Tambem o doce pode ficar exposto ao am
biente (live de poeira ou de moscas). Sempre manti
do. em agitação manual ou mecânica, afim' de es
friar mais rapidamente, obtendo-se massa homogê
nea, de boa liga e brilhante. Assim ficará até a 

temperatura de 45-500, C .. 

EMBALAGEM • Ainda quente, é o doce emba
lado na forma que se desejar, empregando-se enva
ses perfeitamente limpos, preferentemente esteriliza
dos. Enquanto môrno, fechar as latas em cravadei
ra. As latas p odem ser de 250 gr amas a 5 kg., e, 
uma vez bem fechadas, podem ser levadas ao auto
clave, para esterilização a 110 grau s C., por 10 a 15 
min ut os, o que garantirá a es tabi li dade microbiana 
do prod uto. 

NOTA: - A rotulagem das latas deve observar in
tegralmente as exigências contidas na 
Portari'a n. 245, de 19/4/45, do D. N. P. A., 
referente a id entificaç ão do produto. e 
do estabelecimento produtor, a data de 
fabricação, etc. 

CARACTERÍSTICAS - Terminada a f abr icação , 
o. pr oduto é perfeitamente es teri l; e, si não houve 
contaminção posterior, se conserv ará por muito tem
po em suas características normais . 

O doce bem feito deve se apresentar como mas
sa de consistência homogênea, semi-mole, de côr 
amarelo-pardacento, brilhante, de textura fechada, 
sem grumos, flocos ou bolhas de cheiro agradavel, 
próprio e de gôsto característico. Deve dissolver-se 
bem na boca entre o véu paladar e a lingua, sem 
a menor sensação de arenoso (mesmo entre os den
tes). O gôsto pode variar entre os doces simples e 
ps mistos, devendo sempre lembrar neste caso, as 
substâncias adicionadas. Qualquer gôsto estranho, 
desagradavel ou não, constitue defeito. 

COMPOSIÇÃO - Os constituintes do doce de 
leite são, em média,: água 250/0; gordura 80/0; 

cinzas 20/0; lactose 150/0; sacarose 50%. 

Esta compOSlçao está mais ou menos de acôrdo 
com o cálculo de rendimento, que depende da quan
tidade de açucar e da qualidade do .leite (com maior 
ou menor teor de extrato s.êco) e do gráu. de con
centração. Assim, empregando-se, por exem plo , 100 
l it ros de leite integral (de 12,5°/0 de extrato sêco 
total) e 25°/0 de açucar, dever-se-á obter 50 kg de 
doce, na seguinte base: 

matéria sólida dos 100 litros de leite 

açucar adicionado - na �ase de 25% • 

agu8 existente em 50 kg. de doce 

Quantidade total do doce obtido 

12,5 kg; 

25,0 kg; 

12,5 kg; 

50,0 kg; 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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o ante-projeto do Código Nacional de Alimenta
ção estabelece o seguinte padrão para o doce de 
leite: 

Agua - máximo - 25u/o 
Gordura - mínilÍlO - 50/0 

Resíduo mineral fixo - máximo - 20/0 e 
acidez, em soluto alcalino normal, por cento -
máximo - 5 cc. 

DEFEITOS: - Qualquer alteração nas caracterís
ticas normais do produto constitui defeito. 

Estes podem ser: 

a) - Na apresentação - embalagem defeituosa, 
não protegendo o produto contra o ambiente, facul
tando a contaminação e violação. Falta de rotulaRem 
adequada, ou com dizeres errados ou incompletos. 
Presença de sujeira de qualquer espécie no produto. 

b) - Na côr - falta de homogeneidade, dando 
aspecto marmóreo; côr muito escura denunciando 
queimado ou excesso de bicarbonato de sódio. Côr 
muito clara revelando falta de aquecimento intenso 
(de que não resultou caramelização dos alfucares) 
o que é comum quando a eyaporação é no vácuo 
parcial. 

c) - Na textura e no corpo - textura arenosa, 
dada a cristalização do açucar, defeito comum em 
doce de concentração incompleta ou resfriado rapida
mente, ou com excesso de sacarose. A cristalização 
é mais intensificada em doces velhos (de mais de 5 
meses). Percebem-se os grânulos, mesmo a olho nú. 
São duros e arenosos ao morder. Doce talhado, ou 
com grumos, ou farinaceo são as gradações do 
defeito resultante do emprego do leite ácido. As 
vezes a acidez é do açucar ou da glicose, quando 
impuros, umidos e fermentados. O doce apresenta 
grânulos, ou flocos de massa mais consistente, às 
vezes, com aspecto esfarinhavel. Doce muito mole _ 

é o de evaporação incompleta, ficando com excesso 
de água. Doce muito duro - quando o contrário, 
principalmente mediante excesso de açucaro Doce 
dessorante é quando a massa compacta soltar sôro 
. resultante da acidificação excessiva - é defeito co
mum em doce mal fabricado, com emprego de leite, 
ácido e açucar de qualidade inferior. 

d) - No sabor e no cheiro - cheiro e gôsto im
próprios, como de queimado, de azêdo, de queijo, 
etc., são sempre resultantes de fabricação defeituosa 
ou elilprego de matéria prima e ingredientes anor
mais. Cheiro e gôsto de ranço ou de môfo não são 
raros em doces velhos e m'al conservados. 

Para evitar os vários defeitos, além do emprego 
de matéria prima e ingredientes de qualidade irre-

preensive1, deve-se trabalhar com aparelhagem higiê
nica e tecnicamente satisfatória, adotando 
de fabricação racional, em estabelecImento devida
mente montado. 

o produto deve ser embalado em vasilhame próprio 
e esterilizado, e conservado ao abrigo da luz e do 
calor, preferentemente, em câmara frigorifica. Para 
evitar a cristalização progressiva, de que résulta o 

. doce arenoso, de 1 5 em 1 5 dias, virar as latas de 
posição, para ligeira agitação do doce. Em· boas 
condições, o doce dura até 3 meses sem se alterar. 

JULGAMENTO - Escala de pontos. Embora 
não esteja prevista, em regulamentação, escala de 
pontos para julgamento, na rotina de inspeção pode 
ser adotada a seguinte: 

Apresentação 

Côr 

Corpo e textura 

Sabor 

Cheiro 

CRITÉRIO: 

10 pontos 

10 pontos 

20 pontos 

30 pontos 

30 pontos = 100 pontos -
Doce perfeito 

Doce ótimo - de 85 a 100 pontos 

bom de 75 a 84 

regular - de 60 a 74 

ruim, impróprio para venda em natureza -
menos de 60 pontos. 

Aproveitamento' condicional - defeitos não r�sul
tantes de fermentações anormais ou os que não te
nham imprimido ao doce cheiro e gôsto desagrada
veis facultam-lhe aproveitamento condicional. Este 
aproveitamento pode ser na propria fábrica, permi
tindo-se dissolução do doce em água, para retirada 
dos cristais, para posterior cocção adicionado de 
leite e açucaro Tambem pode ser procedido o apro
veitamento do doce em confeitarias, aplicando-o em 
várias fórmas de confeitos, tais como balas bolachas, 
etc. 

NOTA: - Obtem-se bom tipo de doce de leite 
submetendo-se latas fechadas de leite condensado 
ao aquecimento em banho-maria fervente, por 1 a 2 
horas. O produto se apresentará em consistência fir
me, pastoso-ge.1eico, devido à coagulação da caseina 
pelo calor, e, de côr amarelo-pardo, dada a carame
lização parcial da lactose e da sacarose. Estas álte
rações modificam tan;tbem o gôsto do leite conden
sado, conferindo-lhe paladar mais agradavel. 
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À) - ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 

Em todos os paises a acomodação das raças exó
ticas foi sempre um probl�ma de alta importância 

. econômica. Quanto á adaptação do gênero huma
no, este magno problema envolve outros interesses, 
como por exemplo o social (civilização), o intelectu
al e mesmo o religioso. Do ponto de 'vista zootéc
nico, sómente merece atenção o proveito econômico, 
tornando-se um prelúdio á adaptação explorativa. 

E' possivel haver a acomodação climática sem a 
explorativa, o que aliás, já foi praticado por muitos 
anos no nosso país. A. adaptação elCplorativa de
pende diretamente da climática, ao passo que esta 
não depende daquela. 

Artificialmente é facil qualquer adaptação, melho
rando o ambiente natural pelo controle de elemen
tos instituídos pelo homem, mediante alguns princí
pios científicos (calor, frio e ventilação artificiais). 
Fazer um animal viver em um ambiente diferente 
não é dificil com os recursos artificiais, mas, ser de 
prollução econômica é o problema. Em geral, tra
ta-se ela acomodação clímática somf"nte sob o ponto 
de vista do gráu de temperatura. Entretanto o gráu 
de te-111peratura atmosférica pode ser modificado por 
vários elementoR, como sejam: ventilação, altitude, 
área aquosa, quedas pluviais; depressões, constitui
ção do solo, irradiação, cobertura vegetal, isto é, 
por todas a influências ecológicas. Outro fator im
portante é o que podemos chamar "maleabilidade 
racial" ou temperamento. Algumas raças de climas 
frios adaptam-se melhor nos trópicos do que outras 
oriundas de meio menos frígido. 

A analogia climática deve ser observada mais 
pelos fatores -ecológicos do que pelo gráu da tem
peratura. Antigamente, nas primeiras importações, 
eram' observados quasi exclusivamente os gráus de 
temperatura atmosférica. As aproximações das flo
restas, das massas aquosas, 'dos desertos e das mon
tanhas exerce'm grande influência ambiental. Se o 
gráu de temperatura fôr análogo e os outros fatores 
forem diferentes (modo de vida, etc.), a adaptação 

• climática não será satisfatória. E' errada, ou ao me
nos duvidosa, a adaptação teórica das raças. Ela 
serve de orientadora inicial da prova real, isto é, da 
experimental. Várias raças têm sido deixadas de 
lado, pela adaptação teórica, tuas a intervenção de 
um curioso ou um esportista faz uma acomodação 
empírica ou mesmo artificial, que, finalmente, revela 
a capacidade maleavel da raça ou espécie. exótica. 

Na adaptação climática é indispensavei haver, 
inicialmente, o entrozamento de duas c?ridições: 

1) - A melhoria ambiental, ou seja, 'modificando ar
tificialmente (intervenção do homem) a as
pereza do meio de vida, especialmente da 
hígiene e da nutrição. 

DAS RAÇAS 
OSWALDO T. EMRICH 

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

2) - Forçando lentamente o poder de resistência do 
novo habitante, (prejudi�ando às sua quali
dades). 

Se o novo habitante tende a perder 50% de sua 
produção, o meio ambiental deve, no mínimo, ser 
melhorado em 500/0. Em regra, os criadores pro
curam fazer a acomodação explor·ativa sem a climá
tica. Por exemplo, dosam 500/0 de raça pura, e os 
produtos (1/2 sangue) não recebem melhoria no re
gime de vida. 

Pelos métodos de. cruza, de mestiçagem e do 
refinamento, a acomodação ambiental pode ser efe
tuada, visto os animais já adaptados proporciona
rem uma dosagem de resistência, porém, pelos prin
cipios genéticos, os produtos podem receber sómen
te a parte negativa da raça exótica ou da nova 
adaptação. 

O processo 'adaptativo deve ser vagaroso e não 
brusco. Um animal de clima temperado ou frio é 
transportado para o tropical, onde vai lutar, não 
somente com a diferença em gráu de temperatura, 
mas tambem contra os parasitas e forragens mais 
ásperas, ou regime de vida, além das frequentes 
moléstias infecciosas. 'Passar de um estábulo confor
tável e bom arraçoamento, para a vida de campo 
tropical, é uma mudança excessivamente brusca. 

A idade dos animais adaptantes deve ser obser
vada, pois o indivíduo novo' é mais susceptivel de 
acostumar-se em ambiente ou' regime novo. Os ani
mais importados não devem ficar sujeitos ao regime 
de campo, se provêm de estábulos. Os filhos de 
animais importados, de sangue puro, podem mais 
facilmente adaptar-se às novas condições do meio. 

Quando desejamos introduzir nova· raça ou espé
cie no país, devemos observar mais a resistência 
orgânica do animal do que a diferença de tempe
ratura. Todos os sêres vivos têm certo poder de 
acomodação, . mas alguns têm mais do que outros, 
como verificamos na importação de um lote de rêses 
da mesma procedência. R' necessário que a mudan
ça de ambiente e de hábitos seja gradativamente 
crescente, pois a natureza não dá saltos. 

Antes da acomodação climática não é muito efi
ciente fazer-se a explorativa. 
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o conhecimento do que seja o leite, sob os pon
tos de vista HIGIENICO, ,FISICO e FISIOLOGICO 
é de suma importancia para o lacticinista. 

o congresso Internacional de Lacticinios, reuni
do em Genebra, definiu o leite sob o seu aspecto 
higiênico como sendo o resultado da ordenha total e 

ininterrupta de uma vaca leiteira sadia e bem nutrida e tira
do 10 dias após o parto. 

Antes dessé praso, isto é, 30 dias antes do parto 
e até 5 dias depois da parição, temos o produto de
nominado colostro; do 5.0 ao 10.0 dia seguintes ao 
trabàlho de parto a secreção da glandula mamária 
constitui o chamado leite colostral, muito- rico em al
bumina e sais de potássio (K) e sódio (Na). 

Considerado sob o ponto de vista físico, leite é 
uma emulsão natural e perfeita de gordura, em liquido sa
lino-açucarado, mantendo em suspensão coloidal' elementos 
albuminoides. 

Leite 

Gord ura em ulsão 
Proteinas (Caseina 
Albunúna Glob.) coloides 
Sais e lactose cristaloides 

Visto como resultado de trabalho fisiológico, 
"léite é o produto de secreção das glandulas ma
márias das fêmeas leiteiras, depois do parto, consti
tuindo o único alimento perfeito para o lactente". 

Apresenta-se o leite sob a for ma de liquido bran
co, opaco, com reflexos amarelados, de côr, cheiro 
e sabor "sui-generis", absorvendo com excessiva fa
cilidade quaisquer substancias volateis, od()rosas que 
o circundem. 

Sendo o leite o mais completo alimento, fazem 
parte de sua constituição todas as substancias indis
pensaveis á manutenção da vida e ao desenvolvi
mento do organismo. 

Compõe-se de mais ou menos 870/0 de água, 
sendo o restante gordura, substancias nitrogenadas 
(casei na e lacto-albumina), açucar de leite e diversas 
substàncias minerais (fosfatos sulfatos e cloretos) 

Pela presença de fosfatos primarios e de anidri
do carbonico (CO 2), impropriamente chamado de 
ácido carbonico, a reaçãQ do leite é ligeiramente 
alcalina, neutra. e ao mesmo tempo ácida. ' 

Por essa razão é o leite "anfótero", isto é, apre
senta a três reações - neutra, ácida e alcalina, con-

Dr. Valter Fonseca 
c. A. A. E. da F. E. L. C. T. 

forme o indicador usado. Dessa forma é neutro com � 

o t�rnassol; é alcalino com o metil-orange; ácido 
com, a fenolftaleina. 

P ar te liquida J A gua. 87,50�/o I 

L e i t e 

I 
Gordur a 3,50°/0 

Parte sólida 
Lactose 4,60°/0 
Caseina e albumina 3,65°/0 
Sais 0,75°/0 

No valor intrínseco do leite, somente a parte 
sólida merece qualquer conceito, por ser a que 
realmente tem importancia na sua composição, 
sendo tambem designada pelos nomes de "sólidos 
totais", "residuo sêco" e "extrato sêco". 

o quadro seguinte esquematiza perfeitamente 
bem a composição da parte sólida, ou extrato sêco, 
ou residuo sêco, ou, ainda, sólidos totais. 

Definindo sucintamente, e de modo geral, os 
diversos elementos constituintes da parte solida do 
le-ite, verifica-se ser a gordura o elemento mais le
ve, mesmo mais leve que a agua, razão por que 
ocupa a parte superior do leite, quando em repou
so, formando, a nata ou creme. Apresenta-se sob a 
forma de emulsão (pequenos globulos, mantidos em 
suspensão) . 

o açucar do leite denomina-se LACTOSE (C 12 

H 22 011). Apresenta-se sob a forma de cristais bem 
formados, com uma mólecula dagua de �ristalização, 
duros, de gosto ligeiramente adocicado, muito solu
veis em água e, por isso mesmo, em completa dis
solução no leite. 

Os seus cristais fundem-se pelo calor, perdendo a 
1300 C. a molécula dágua de cristalização; se a tem
peratura se eleva gradativamente até 150 -1600 C, 
perde quase completamente a sua água de consti
tuiçiio, transformando-se, em consequencia, em lacto
caramelo (C 12 H 20 O 10). 

Tem a propriedade de desdobrar-se em glicose 
e galactose, não some�te por efeito de acidos di
luid?s e do, calor, como tambem pela ação de um 
enzima, a lactase! 

- - - --------------------,------------, 
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Lipídios 

Protídios 

Fixos 

Volateis 

Fosfoglicérides 

Colesterides 

CaseiRa 
Lacto-albumina 
Lado-globulina 

Oleina 
Estearina 
Palmitina 
Mí ristina 

Rutirina 
Caproina 
Caprilina 
Caprina 

Lecitina 
(0,5 o/a) 

Cefalina 

Colesterol 

Ergosterol 
(O,l°/a) 

Insoluveis 

(34,140/0) 

Soiuveís 

f 
� 
l 

Lacto-fibrína . • . . • . . • . . 

30-35°10 
4-5 010 
0,5 °/0 

. .  0,02°/0 
grama 0[0 Materias nitrogenadas não proteicas (aminoacidos). Até 1 

Glucidios L ac to se 

Sais 

Cloretos 

Citratos 

Fosfatos 

Potassío 
Sódio 
Cálcio 

Magnesío 
Sódio 
Cálcio 
Ferro 

3 3 6 3 

Acidos 
Lactíco (CH - CH. OH - COOH ou C H O) 

6 8 7 2 ' 
Cltrico ( C  H O H O ) 

Gases 

Pigment os 

Componentes 
biológicos 

2 
Carbono - CO 
Oxigenio - O 
Nit rogeni o - N 

Constantes 
Eventuais 

Vitaminas 
Diastases 

Leucocitos 
Microbios 

A lactose é o elemento do leite indiretamente 
responsavd pela sua acidificação, pois, por influên
cia do"- enzimas microbianos, desdobra-se em duas 
moléculas de ácido láctico. 

E' o ácido láctico que, aumentando gradativa
mente, em função da maior quantidade de lactose 
desdobrada em virtude da ação microbiana, que faz 
"azedar" o leite. Essa é a razão pela qual, quando 
se deseja mencionar o gráu de acidez de um leite, 
o fazemos em valores de ácido láctico. 

A acidez do leite, entretanto, não é somente de
terminada pela presença do ácido lático, principal
mente quando se trata de leite fresco, recentemente 
ordenhado. Neste caso, a sua reação ligeiramente 
ácida é motivada pela presença de ácido fosfórico 
e de gaz carbônico. Esse teor de acidez seria, con
tudo, estavel, isto é, não se aumentaria, ao passo 
que em face do desdobramento gradativo da lactose 
é sempre crescente. 

A CASEINA e a ALBUMINA, são substâncias 
azotadas que predominam entre as proteinas do leite. 
constituindo matérias orgânicas de naturezas muito 
complexas. �ossuem carbono, hidrogênio e oxigênio 
(que são' átomos da gordura e da lactose), além· de 
nitrogênio, podendo ainda admitir a presença, de. 
fósforo, de enxofre e de ferro. 

Lactocromo 
Caroteno 

A caseina é a mais importante proteina do leite, 
representando mais ou menos 86% do total protêico, 
No leite é encontrada sob a forma de casei nato de 
calcio (caseina + sais de cálcio), em solução coloidal. 

A coagulação do leite nada mais é que a preci
pitação da caseina, com a participação de outras 
proteinas do próprio leite. 

, A albumina, ou melhor, a lactoalbumina, é en
contrada em· completa dissolução no leite, Ao con
'trário da caseina, que se deixa prf'cipitar pelas tem
peraturas normais, pe-los ácidos ou pelo coalho, a 

lacloalbumina somente é precipitada pelo calor, a 
partir de 700 C, sendo completa e instantâuea a 900 C 
no leite ou no sôro ácido. 

Os sais do leite encontram-se uns diluidos e ou
tros em combinalfão com os demais elementos com
ponentes, como sejam as proteinas (fosfocaseinato 
de calcio). 

Em maior oro porção, no leite normal, apresen
tam-se os sais de fósforo, de cálcio e de potássio, 
e, em caso de enfermidades ou fim de lactação, 
mais se acentu� o cloreto de sódio, responsavel pelo 
gôsto salgado do leite. 
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Primeiro ês d.e vida · Escolar em 

N o  dia 1 .0 d e  Março relnlClOu-se o 
Curso Técnico em Lactinios da F.E.L.C.T. 
Coube ao Sr. Diretor da .Escola dirigir-se 
aos alunos recem-ll1atriculados e à aqueles 
que foranl gosar junto de suas famílias o 
descanso reparador dos 3 mêses de ferias 
escolares. 

Em sua palestra inaugural o Dr. Se
bastião de Andrade saudou cordiahnente 
a todos os alunos que, filhos ou não de 
industriais de lacticinios, ligados ou não á 

industria lactica, aqui vêm em busca de 

ensinamentos práticos e teoricos, com 

. piri to aleven tado e sadio entusiasmo, 
o fÍln patriotico de colocar em plano 

perior a industria de lacticinios do 

país. 

Este ano quasi todos os alunos 
de Minas e do . Espiri to Santo. E é In 
ressante verificar que neste , Estado se 
cessa unl movimento tendende a lnelh 
a colocar enl bases 
lacticinista. ' 

CURSO TÉCNICO - Alunos lacem-matriculados 

Julio A lberto Filho 
Sam uel G on t ijo Garc ia 
C;'arlos Sim ões Louro Filho 
Ne'Lvton Furtado de A raujo 
M iguel de ' Carvalho Faria 
Ma rc os José Cou tin h o  
Carlos M onleiro Vilas-Bôas 

CURSO . DE 

Djalma Soares Figueiredo 
Otto José Rodrigues 
José Ribeiro da Costa 
Essio Messora 
Jorge Marcondes de Souia 
A l berto Firm iano M. de Oliveir 
Anfrisio . José A velin o  

ESPECIALIZACÃO 

Cap itão João das Chagas Leite 
Tenen te Fernando Martins de Fig,ueiredo� 

E S TA G I A RI O S  

Fer nando Eduardo de Carpalho 
. Pautilha Guitf!,arãe$ 
Fran{ Glater 

losé Andrade Goulart 
losé A lves Filho 
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ANIVER S ARI O S  D E  FE L C TIAN O S  
� i}@� �� 

E M  A B R I L  

1 7 - Jesus Jacy Andrade 

22 - Danilo Magalhães 

24 -- Manoel Toledo Simões 

24 - Antônio M. de Souza 

26 - Dr. Wandick Viana 

28 - Rafael L. Neto 

29 - José Abdo Micheliff 

E M  M A I O  

1 - Francisco Assis Furtado Mavignier 

1 - Dr. EIi Andrade Leite 

2 - A luizio Nogueira da Costa 

4 - Joaquim Rosa Soares 

19 - José Newton de Castro 

20 - A n tônio Caputo Filho 

21 - Antônio Vilela Rezende 

7 - Antônio Estanis/au Gomes 

1 1  - Gunther Luderer 

13 - Nelson Lengruber 

17 - Dr. J. Henrique Sá de Miranda Pinto 

17 - Mario Ferreira da Costa 

18 - Dr. Orlando Gissoni 

22 Sinibaldo Junqueira 

25 - Sebastião Palma de A rruda 

28 - Dr. Francisco C. Junior 

Edgar Lemos Duarte 

29 - Dr. Abilio Luso Pires 
31 - Francisco Ormeu A ndrade Reis 

E M  J U N H O  

fp 
7 - Napoleão Martins 

� 14 - Lidioval B. Leite 

19 - Helio de Paula 

li 20 - Prof. Osmar Fernandes Leitão 1 1 

� 
28 - Sidney Fonseca 

�� 29 - Pedro Cruzeiro 
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Q UEI JOS Solução Dornic 

«Mill as� padro- � Parme{ ão � Solução de soda décinlo normal 

n isado « Pasteuf i{ado :. Solução décimo nonnal de nitrato de prata 

T i p o  « Cavalo;,) « Provolone�  Solução de fenolftaleina a 2 %  

» « Ca bocó» tl Ren o- Eda m :.  . Solução de bicroll1ato de potassio a 5 %  

) « Cheddar» «Roquefortll Cultura de P.  roquefort, ' enl pó 

» «Duplo cre rne» «Suisso » 
. Fermento l áctico selecionado, líquido 

» «E1n 111entaler> « Crem e-Su isso» Solução de nitrato de prata 

» e Gouda »  « Req)ãO M ineiro» I Corante líquido para queijos 

» e LUIl Ch�  «Req,iãO Cri% » Cu�tura de Y? ghurt (líquido) 

� ePra to » «Ric o ta» Grao de Kefflr , 

Fennento selecionado para queij o  Suisso 

MA. N TEIGA CASEIN.A . 
. Extra . . Por d iversos p ro-
Man tetga de I . a cessos . 

(Em projeto instalações para leite eln . pó, 
leite condensado e lactose) . .  

COMPOSTO E I MPRESSO NA "GRÁFICA SANT'ANNA" - AV. DOS ANDRADAS, 317 /327 - JUIZ DE FORA 
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