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Em dezenas e dezenas de fábricas de queijos, nos diversos 
Estados do Brasil que possuem esta indústria, nenhuma utilização 
se faz do sôro resultante da fabricação. Assim, centenas e milhares 
de litros de sôro são jogados no esgôto como causa inútil, des
perdiçando-se uma preciosa fonte de renda· 

O QUE SE PODE CONSEGUIR A PARTIR DO SÔRO 

O sôro de queijo é matéria prima para 'uma série de produ
tos, além de poder ser usado vantajosamente na· alimentação dos 
animais. 

Fabricado o queijo, com a massa coagulada fica à caseína, 
mas, no sôro, a outra proteína importante, a albumina, fica retida. 
Com esta albumina pode-se fabricar a Ricota tão agradável ao pa
ladar de alguns consumidores. 

Além disso, o Sôro de alguns queijos tem apreciável porcen
tágem de gordura, podendo, pois, ser desnatado. O creme é desti
nado á fabricação de manteiga. 

Retirada a albumina resta ainda um componente do leite, em 
porcentagem mais elevada, proporcionalmente, a lactose. 

A obtenção da lactose bruta não é muito difícil. Sua refi .. 
nação é que complica mais a aparelhagem das fábricas de lactose. 

No Brasil contamos com algumas fábricas de lactose, sendo 
que no Estado de Minas Gerais é o produto fabricado em Lima 
Duarte, Santos Dumont e Caxambú. 

INSTALAÇÕES PARA OBTENÇÃO DA LACTOSE BRUTA 
Quando o sôro tem uma porcentagem de górdura acima do 

mínimo desejado, é necessário desnatá-lo. A presença de gordura 
é indesejável. 

Supondo que a fábrica receba o Sôro magro, a aparelhagem 
é simples: 

1.° - Tanque para recepção do sôro. de grande capacidade, 
onde é o mesmo aquecido para retirar a albumina. 

2:° - Filtro para filtrar o sôro já livre de albumina, antes 
da concentracão. 

3.° - Áparelho ou evaporador ao vácuo. Entretanto, êste 
pode ser substituido por um tanque, onde se opera a concentração 
à pressão ambiente. 

4.° - Cristalizadores que recebem o sôro concentrado, onde 
se processa a cristalização do açúcar. 

Esta aparelhagem é suficiente quando se entrega o açúcar 
úmido aos estabelecimentos refinadores. 

O QUE E' A LACTOSE 
A lactose ou 'açúcar do leite é Jlm hidrato de carbono que tem 

por fórmula C 12 H 22 O 11. H20. E', portanto, um di�sacarí
deo ou uma diose. Por acão enzimática a lactose se desdobra nas 
duas monoses que a compõem: Glicose e galactose. 

Solúvel na água. Insolúvel no alcool e no éter. A solubilidade 
na água aumenta com a temperatura. E' menos dóce que o açúcar 
de cana. 

Depois _ da água é o componente do leite que se apresenta 
em maior porcentagem. 

LACTOSE NOS LEfTES DE VACA E 

Água . 
Proteína 
Gordura 
Lactose . 
Cinzas. 

COMO SE OBTEM A 

vaca (1) 
86,21 

3,77 
4,45 
4,86 
0,72 

LACTOSE 

DE ÉGUA: 

égua (2) 

89,04 
2,69 
1.59 
6,14 
0,51 

BRUTA 
A �atéria prima para a fabricação da lactose pode ser o sôro 

de queijo, o sôro resultante da fabricação da caseína e o próprio 
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FERMENTO LÁ TlCO SELECIONADO 
(Continuação do número anterior)' 

Fennentos comerciais: - O fermen
to láctico selecionado é encontrado no co
mércio sob duas fotmÇts, líquida ou em pó. 
Ambas proporcionam res"ultados satisfató
rios, quando submetidas à técnica devida 
na preparação da coalhada. 

leitelho, resultante da fabricação da manteiga. Êste úl
timo pode ter até 4,4 % de lactose. 

COMPOSIÇÃO DO LEITELHO (3 ) 

Água . 90.6í,lc 
Lactose . 4.4 
Cinzas. 0.7 
Proteína 3.6 
Ácido láctico 0.6 
Gordura O. I 

COMPOSIÇÃO DO SôRO DE QUEIJO (2) 

Água. 
Proteína 
Gordu ra . 
Lactose. 
Cinzas 

93.15 
1.00 
0.35 
4.90 
0.60 

E' mais interessante e mais importante iabrior 
a lactose partindo do sôro de queijo ou de CaSríllJ 
do que do leitelho. 

Quando se fabrica caseína. se a lactose \'al s\:r 
obtida do 5ôro resultante desta fabric<lção. o ,1cido 
clorídrico. é o reagente preferido. para precipitar a 
caseína elo leite desnat;tdo. porque o ácido �ulfúrico 
deixa o sulfato de cálcio no sôro. A limilada solubi
lidade do suifato de cálcio complica a separacão da 
lactose ("1-). 

O sôro resultante da coagulação pelo coalho, 
do leite desnatado na fabricação da caseína para a in
dústria dos plásticos. também pode ser usado. satis
fatàriamente. para a fabricação da lactose. 

. O sôro do queijo. que é a matéria prima mais 
comum, pode apresentar. como já dissemos. uma por
centagem 'de gordura que exija o seu desnate prévio. 

O sôro é levado ao tanque onde vai 1;er subme
tido a um determinado aquecimento para separar .] 
albumina. ou melhor. para ser retirada toda a proteína 
que fôr possível. 

Ante� a acidez láctica é neutralizada usando-se 
água de cal ou soda cáustica. 

Em algumas fábricas de Minas Gerais. costu
mam aquecer o sôro próximo à fervura e nesta ocaSlao 
se junta o sôro-fermento, na proporção de 100 litros 
para 1.500 litros de sôrcY de queijo. 

Êste sôro-fermento não é mais que o próprio 
sôro de queijo que foi deixado acidi ficar até mais de 
100 úaus Dornic. 

Assim, quando o sôro é aquecido de 9 O a 95 
graus centígrados, junta-se .0 fermento e continua-se 
o aquecimento até à fervura. Sob ação do calor e da 
acidez, a albumina se precipita (coagula) . Parte sobe 
à superfície c é recolhida. A outra parte é separada 
por decantação do sôro. 

Esta operação é por alguns denominada de de
fecacão do sôro. J Em seguida. o sôro, livre tanto quanto possível 
de proteínas, é filtrado, para separação do que ainda 
. resta das proteínas e sais. 

FELCTIANO 

J. Bomtempo 
(Assistente da F.E.L.C.T.) 

Quando líquido, os organismos do 
fermento se encontram vivos, o que muito 
facilita as operações posteriores, princi
palmente enl se tratando de poucos recur...; 
sos na fábrica e falta de prática. do ope
l'ador. Consegue-se fermento láctico sele
cionado líquido, adicionando ao leite, ge
ralmente, uma pequena quantidade da 
cultura 111ãe, mantida em Laboratório. 
Depois de 18 horas, obedecendo às condi-

A operação imediata é a concentração. 
Esta pode ser fei ta em vaso aberto pressão 

atmosférica. �m .autoclave sob pressão. ou em eva-
poradores sob pressão. , . 

Há dois processos fundamentais de concentração, 
Quando se usa concentrar uma vez apenas. o que 

parece ser mais comum aquí em l\1inas Gerais. o s6ro 
é levado a 30 graus Baumé. 

Observamos que algumas fábricas operam dêstc 
modo. fazendo paSS:1t' o sôro concentrado do aparelho 
de vácuo (evaporador sob pressão) diretamente para 
os cristal izadores. 

Nestes aparelhos. que são simples cuba d,� mC�'al 
estanhado. de pequena altura e regular capacidade. vai 
se processar a cristalização da lactose. 

Os cristalizadores podem ter paredes duplas onde 
circula água e onde a temperatura é mantida entre 20 
e ')0 grau� centígrados. 

Muitos .:stJbelcrimentos deixam que a cristalil..1-
çjo se opere ao JI11bi'2nle c os cristalizadores não lêm 
paredes dupla,>. Dura esta operação 24 horas. dois ou 
tres dias às vezes. 

Quando o estabelecimento está aparelhado p,ua 
fornecer Jactese bruta. sEca. há necessidade de uma 
cenlrífugJ (turbina). para separação dos cristais da
quilo que se chama água-mãe. isto é. a água que re
sulta quando ;1 l"ctosc se cristaliza. 'Os cristais são �m 
seguida lavados c dessecados. 

Quando a própria fábrica faz a refinação. ope
ra-se a partir da lactose bruta. úmida. 

Muitas fábriC:ls têm. esp�hado pelo interior. 
uma série de postos onde, se obtem a lactosc bruta 
úmida. Esta é remetida para a matriz onde se pratica 
a refínaçjo. 

. 

Nestes postos a concentração é feita em tanql!cs 
pressjo ambiente. 

Segundo Guillen (6) para que haja benefí(ios 
econômicos é necessário trabalhar em grande escala, 
isto é. dispôr de uma quantidade diária de sôro 'lue 
ultrapasse 5.000 litros· 

A produção de lactose bruta. úmida. é aproxi
madamente de 3.8 (Ir do sôro original e contém cêrca 
de 88 SI( de lactose (7). 

REFERÊNCIAS : 
I ) - Rogers - Fundamentais of Dairy Scíence. 
2) - Richmond Dairy chemistry. 
3) - Hunziker - The butter industry. 
4) --.:....- Sutermeister e Brownc - Casein and its 

Industrial Aplícations. 
5) - F. Amaral Rogick - Indústria da lactose. 
6) - Pedro M. V. Guillen - Indústria quesera. 
7) Hun.ziker Condensed' milk and milk 

powder. 

FELCTIANO 

ções antes descritas, o fermento já está 
pronto para ser usado. Costuma-se ajun
tar a " cultura mãe " ao leite preparado, 
remetendo-o, em seguida, ao destinatário; 
êste ITIétodo não é aconselhado porque os 
resultados são duvidosos, o leite poderá ou 
não coagular. Comumente, o fermento, ou 
sej a, a cu1t1l;1'a mãe é colocada em frascos 
ou ampolas esterilizadas, depois de matu
rada e tratada assepticamente. Se êste úl-

. timo tem a, vantagem de eliminar certas 
?úvidas, .perde, em parte, seu valor pelo 
InconvenIente da pequena consetvacão. no 
máximo tres dias. Os germes do fermen
to, produzindo constantemente ácido lác
tico e outros produtos, baixariam muito 

"o PH do meio, tornando-o impossível à 
vida. N estas condições a cultura tornar
se-ia fraca, imprópria para o início de unl 
bom fel�mento. 

. 

O fermento em pó ou em pastilhas é 
a segunda forma em que se apresenta no 
comércio. Dentre as vantagens que se lhe 
acercam, sobressai a conservação longa, 
pois tem vida para 90 dias. Esta cultura 
é obtida adicionando ao fermento líquido, 
lactose, gêsso, amido, etc. deshidratando-o, 
em. seguida, no vácuo, em temper'atura 
relátivamente baixa. Os organismos ficam 
inativos, incapazes de produzir ácido pela 
ausência de umidade, daí a conservação. 

Os trabalhos de manipulação, a mor
te e atrofiamento de germes, facilitam as 
contaminações, o que serve de base para 
as justas desconfiancas relativas ao fer
mento em pó. O início das repicagens é 
muito melindroso, podendo de um nlomen
to para outro, surgir um defeito qualquer' , 
ou mesmo não haver coagulação. Para se 
obter bom fermento são necessárias no 
mínimo, umas três repicagens, procu�an
do em cada uma delas eliminar o máximo 
de anomalias. 

Feitas as considerações, conclui-se 
que, sendo possível, o fermento líquido é 
mais conveniente, isto é, podendo conse
guí-Io com idade inferior a 72 horas, em 
caso conttário o fermento em pó é o pre
ferido. 

PREPARAÇÃO 

Partindo do fermento líquido, a pre
paração é muito simples:. basta seguir as 
instruções' insertas nas páginas 10 e 13 
do número anterior. No dia seguinte, 
quando já se verificou a maturacão -reti
ra-se do melhor, uma pequena qua�tida-
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de, conservando-a em frasco de louca ou 
vidro, em lugar fresco. E sta porção l:epre
senta, em cada repicagem, o papel da cul
tura :mãe. 

. Em se tratando da cultura em pó, 
muItos cuidados se fazem necessários 
Para maior clareza, cuidar-se-á da nlanei� 
ra de se obter a cultura líquida, daí por 
diante não há mais dificuldade, pois as 
operações j á são conhecidas . 

a )  - Faz-se a escolha, desnate e pas
teurização de 5 litros de leite ( Pg. 10 do 
número anterior) . 

b )  - Resfriamento - O leite é res- ' 
friado a 32°C em água corrente ou em 
q�\alguer outro meio, desde que seja hi
glenlCO. 

c )  - Repicagem - Ajunta-se ao lei
te 30 grs. do pó, agitando em seguida com 
mexedor esterilizado. A quantidade de 
pó que se adiciona ao leite é variável COlTI 
a fôrça do mesmo, geralmente os frascos 
se fazem acompanhar dessas indicações. 
Durante as seis primeiras horas deve-se 
agitar o leite com intervalos de 2 horas. 
O pó, sendo pouco solúvel, 3e deposita 
com muita facilidade, o que é prejudicial 
à coagulação. No fim de 18 horm; o leite 

. já se apresenta' coagulado, embora com 
cheiro ainda não característico de bom 
fermento. Elimina-se-lhe a camada supe
rior' (2 cms.), hOll1ogeniza-se bem e se fôr 
necessário deixa-o em lugar fresco até a 
pr"eparação de nova quantidade de leite. 
Tendo sido preparados novamente 5 litros 
de leite, adicione-lhes 250 cc. da coa
lhada, mantendo 25°C, à cuja temperatu
ra foranl resfriados . para a repicagem. 
Não há necessidade de agitar durante as 
primeiras horas, somente o faz no nl0-
mento da adição e com bastante cautela. 
Depoi$ de 18 horas ter-se-á nova coalha
da, de cheiro nlais agradável e mais ácida 
do que a obtida com o pó. Retir'a-se a parte superior, com espessura idêntica à an
terior, (2 cms. ) homogeniza-se bem e COTI
serva em lugar fresco até o momento da 
terceira repicagem. Esta é procedida em 
5 litros de leite. resfriados a 20° C tem
peratura em que é mantido para a 

'
matu

ração e adicionado de 100 gr·s. da cultura 
mais recente. Daí por diante a marcha se 
enquadra na ordem comUm, pois o fer- ' 
mento da terceira repicagem já se apre
senta com aspecto satisfatório. Os restos 
de coalhada não devem ser aproveitados 
na fabricação de .queijos ou manteiga, a 
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BREVE RESENHA DA .IHOOSTRIA LEITEIRA NO EXTREMO ORIENTE 
Se o leite produzido no Japão fosse 

dividido em partes iguais a toda a popu
lacão caberiam 1.136 lts. de leite fresco 
a�cada 70 pessoas. E, na realidade, êsse 
número é muito generoso, uma vez que, 
de fato, existe grande escassez de alimen
tos e as· provisões não são muito. abun
dantes. 

Quando comparamos êste número 
com a produção do nosso país ( E.U.A. ), 
d� mais de 2 litros, por dia, para cada 

não observância d e  s t a particularidade 
pode trazer aos produtos, defeitos de aro
ma e sabor, principalmente. 

CONTROLE DO FERMENTO 
Além do julgamento diário do fer

mento, que se faz no n10mento. da homo
genização da coalhada, outros cuidados 
são tOlnados, prevenindo males de conS8-
quências danosas. São defeitos suscepti
veis de aparecer nos fermentos e que, 
em face dêles, o julgamento organolético, 
son1ente, não satisfaz. Mesmo acercando-. se de medidas técnicas con10: emprêgo ele 
mais de um recipiente, julgar o fermento 

. quando êste em temperatura constante de 
20°C, indivíduo bastante prático e que 
não sej a fumante nem alcoólatra; muitos 
d efeitos passam despercebidos. O único 
recurso consiste no emprêgo de exames 
microbiológicos ou "tests �', 

Assim a acidez do fermento é um fa
tor de grande importância e a sua d'eter
minacão satisfatória se consegue por 
n1eiosJ volumétricos, empregando o méto
do Dornic. Para isto tomam-se 10 cc. de 
fermento, adicione-lhes 2 a 3 gôtas de re
noftaleína em solução hidro-alcoólica a 
2;1c. Titula-se, em seguida, com solução 
Dornic. Recomenda-se 90 -:- 95°D para 
um bom fermento. Quando a cultura vai 
se envelhecendo a acidez sempre· baixa, 
pode corrigí-la tentando uma super-ma
turacão ou repicando mais forte que de 
costume. 

Outro defeito do fermento é a coa
gulação vagarosa, sendo mesmo chan1adG 
fermento vagaroso. Às vezes ela· vai se ve
rificando normalmente e de um dia para 
outro não se observa mais nenhuma coa-

. gulação. A causa principal é atribuida ao 
leite infectado ou à vadação de tempera
tura durante a maturação, e isto é muito 
'importante. Experiências j á  demonstra
ram que certas culturas velhas podem 

pessoa, nos convencemos in1ediatamente 
do pouco leite fresco que conssomem os ja
poneses. A quantidade de leite que chega 
aos mercados da cidade é, na verdade, 
lastimosamente pouca, pois uma grande 
porção da produção é convertida em leite 
em pó, condensado. e em manteiga. 

k. Quando o leite chega às usinas rece-
be uma pasteurização pouco comum e uma 
distribuição primitiva. D epois de ter sido 
engarrafado, pasteurjza-se a uma tempe
ratura de· 95°C, em um esterilizador, re
sultando um pr'oduto. que não teria a apro-

tambéln secretar substâncias de natureza. 
especial que lhe inhibem o desenvolvi
mento. 

O gôsto de queimado também pode 
aparecer nos fermentos. Pode ser causa
do por irr'egularidade de pasteurização 
ou por contaminações do grupo "maltige
nes ". Esta anormalidade é fàcilmente no
tada quando se aquece uma certa quanti
dade da cultura a 30°C, provando-a de
pois de algumas horas. S e  permanece nas 
renovações posteriores, mesmo regulari
zando a pasteurização: é necessário subs
tituir a cultur'a. 

Ferrnentos apresentam às vezes, um 
aspecto filamentoso; êste pode desapare
cer sem qualquer medida. Caso isto não 
se verifique, é quasi certo tratar-se de 
uma contaminação por germes de grupo 
hollanclicus. variedade do St. lactis. Leites 
contaminados são na maioria das vezes os 
responsáveis por êste defeito; quando fóI' 
persistente, o uso do fe:r;mento é perigoso, 
Dreferindo-se abandoná-lo em favor ele 
llma nova cultura. 

A perda de arôma ou arómas estra
nhos geralmente se faz notar nos fermen
tos mal cuidados e pouco ácidos. O leite, 
como se sabe, tem grande facilidade de 
absorver odores, propriedade esta ainda 
mais acentuada no leite gordo. Daí qual
quet substância volátil, que lhe sej a vi
zinha, modificar-lhe completamente o chei
ro. Êste defeito é notado sem dificuldade 
e com repicagens sucessivas consegue eli
miná-lo. Com relação ao aroma, um dos 
mais indesejáveis defeitos é, sem dúvida, 
a perda do cheiro característico do fer
mento. A queda de acidez quasi sempre 
responde por êste mal. Para manter bem 
aromática uma cultura é necessário ofe
recer-lhe suprimento constante de ' ar, em 
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vacão dos comércios estaduais. As garra
fas, que têm capacidade para [80 cc. , são 
tampadas com rolha a mão. O leite, em gar
rafas ou latas, é distribuido �m carrinhos 
de mão ou em pequenos carros de aç() 
átrás de bicicletas. Essas bicicletas-carro 
são um método com�m de distribuição e 
transporte no Japão. 

O abastecimento de leite na Coréia é 
muito menor que no Japão, pois na Coréia, 
não menos de 6 ou 7 mil pessoas teriam 
que dividir 1.136 lts. de leite. Menos de 
1 .000 vacas, com muito baixa produção, 
serven1 a uma população de quasi. . . . . .  
20.000.000 d e  pessoas! Mostraram-me um 
estabelecimento de elaboração bastante 
moderno em Seoul, a capital, e é êsse o 
único estabelecimento de lacticínios de 
cuj a existêncja o govêrno militar tem co
nhecimento. OuvÍ um vago rumor que em 
algum lugar no campo, a umas 35 milhas, 
existia uma "granj a leiteira " moderna, 
com 35 cabeças de gado leiteird da bem 
conhecida faca Holstein. Lamento não ter 
podido vê-la. ' Na verdade teria sido algo 
digno de ser visto. 

Em Okinawa, a indústria leiteira 
pràticamente não se conhece, já que so
mente há perto de vinte cabeças de gado 
leiteiro em toda a ilha e uma populacão 
nativa de quasi n1eio lni)hão. Encont'rei 
um rapaz que estava ansioso por ir aos 
Estados Unidos, para estudar a técnica 
leiteira e frequentar um de seus colégios. 
S egutan1ente, de regresso, teria bastantes 
idéias novas que implantar. 

Em Guam, existe uma granj a leitei-

virtude de que, as tampas especiais para 
recipientes de fermento são providas de 
ventilacão ou se recomenda o uso de pano 
bem li�po ao invés de tampas herméti
cas. Para se verificar o bom aroma do 
fermento emprega-se um "test", denomi
nado "test do diacetil ". Assim se procede: 
Toma-se um tubo de ensaio e nêle se reu
ne 5 cc. de fermento, 5 cc. de solução a 
50 % de hidróxido de sódio, 0,1 gr'. de crea
tina e 3 a 4 gotas de solução de perclore
to de ferro. Agita-se até homogenizar. A 
rapidez e a intensidade de color�ção ro
sada que aparece, evidenciam o bom aro:
ma do fermento.· . 

NOTA: A F.B.L.C.T. fornece aos interes� 
sados, por preços módicos, culturas mãe de fermento 
láctíco selecionado, líquido ou em pó. 
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ra nluito conhecida, dirigida pela Coope
racão Comercial dos Estados Unidos da 
A�érica. Êles, agora, ordenham 75 cabe
ças e industrializam o leite em um pe
queno estabelecimento de elaboração. A 
produção por cabeça é baixa·e os proble
mas alin1entares são muitos. 

o leite nas Filipinas é obtido, prin
cipalmente, do cadbú, pois existem mui
to poucas vacas leiteiras das raças conhe
cidas. Visitei um estabelecimento, consi
derado o maior, e encontrei 30 cabeças 
de Holstein e Guernesey. A produção to
tal, porém, do dia anterior, somente ha,,;, 
via sido de 321 litros ! De toda maneira, 
nas Filipinas há, aparentemente, mais in
terêsse e algumas pessoas falaran1 em or
ganizar alguns estabelecimentos para ex
ploração de gado leiteir'o. Pode-se com
preender êsse interesse quando o preço 
de 1.136 lts. varia ao redor de 1 dólar 
( Cr$ 20,00 mais ou menos). Vários milha� 

res de litros de leite congelado são com
prados todos os meses e parece haver um 
mercado com preços que parecer'iam altos 
para nós. O leite fresco e com bon1 sabor 
é artigo de luxo. 

Pelo visto, atualmente, os níveis da 
produção láctica em toda essa área repre
senta menos do mínimo que se determina 
para as necessidades mais l.lrgente3. Os 
administradores governan1entais do leite 
levam os escassos abastecimentos às mães 
lactantes e às crianças. Em outras áreas, 
dificilmente se pode imaginar qualquer 
classe de distribuição. 

o Extremo Oriente é. realmente. um 
campo fértil para o desenvolvimento da 
elaboração e distribuição lácteas e, elTI 

. algumas das regiões do território, a pro
dução poderia desenvolver-se a um gtáu 
bastante elevado. Em um futuro próximo 
deverá ocorrer um progresso rápido em 
ambos os aspectos da indústria láctica. 
Existe muita preocupação na idéia de que 
há muitos milhões de pessoas que não se 
beneficiam dos produtos lácteos, e que 
dêstes milhões, em minha opinião, exis
tem muitos fregueses potenciais, com po
der aquisitivo muito maior do que se es
taria inclinado a imaginar. 

Os líderes locais nestes territórios e�
tão começando a dar-se conta das possi
bilidades, mas existem muitas oportuni-
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DR. JOSE' DE ASSIS RIBEIRO 

Orientador do C.A.E. na F.E·L.C.T. 

�s laclicínios na XIII. a Exposi�ãO Nacional �e Animais e 

'Pro�utos Deriva�os 

De todas as expOSlçoes nacionais de ;mimaís e 
produtos derivados, por certo que a XIII.<t, realizada 
,em Belo Horizonte, de 1 0  a 1 7  de Agosto findo, 
foi a mais fraca. não só em organização do reciniõ, 
como em quantidade de produtos expostos. 

E' que não foi desenvolvida, nos meios reco .. 
nhecidamente lacticinistas, a indispensável propaganda 
do certame, e assim, sem o trabalho direto junto aos 
industriais, estimulando-os a uma representação con
digna dos seus produtos. não se poderia conseguir 
mais do que se viu. As 45 marcas de produtos ex
postos e julgados. '.?ntre queijos (30 marcas). man
teiga (0 marcas) e outros produtos - lactose. leite 
em pó; doce de leite. coalho. etc. (6 marcas) perten
ciam a 25 industriais lacticinistas. sendo 2 1  minei
ros e 4 fluminenses. Isso quer dizer que a Exposição, 
neste particular. não se revestiu do caráter nacional. 

Como causas principais dêste manifesto desinte
rêsse dcmonstrJdo pelos industriais em concorrerem 
ao certame. figuram. de um lado. a localizacão da 
Exposição nun�a capital cujo consumo de lacticínio5 
é ainda pequeno. onde são poucos os fabricantes que 
têm representação comercial. não se justificando. por 
isso. o desenvolvimento de propaganda. e. de outro. a 
situação de ligeira crise por que está' passando est:! 
indústria. com matéria prima a preços excessivos e 
cada vez mais escassa. portanto. com produção ten
dente a diminuir com intensidade crescente, ficando 
seu custo cada vez mais elevado. 

Entretanto, como a Exposição. em seu conjunto, 
se caracterizou pela modéstia, tendo não só as repre
sentações de'-animais como <::s dos demais produtos 
revelad. o a expressão real da situação da pecuária e 
indústria de produ tos de origem animal mineiras, 
.coisa que ficou manifesta com a posição de nenhuma 
relevância das raças zebuínas. que em exposições an-

dades para as pessoas de fóra que tenham 
os conhecimentos necessários, o capital e 
o' espírito de aventura. 

A atual população das áreas inclui
das neste estudo é, aproxim�damente, de 
1 1.0 milhões. Alguns milhões dêles têm 
poder aquisitivo agora, e muitos mais es
tarão nessas condições para o mer'cado de 
produtos lácteos. Predições não são a mi
nha especialidade, �e se está interessado. 
calcule-oI você mesmo. 

IRl'ING REYNOLDS 
Vice-Presidente do C01nUé de 

. Desenvolvi'inento' ele á1'eas. 

teriores absorviam a atenç�o de todos os pretensos 
pecuaristas. a secção de lacticínios representou, -:om 
fidelidade. a indústria leiteira de Minas. 
REPRESENT AÇÃO DE QUEIJOS 

Por certo que esta esteve à altura da indústria 
mineira, em qualidade. Neste particular, pode-se ga� 
rantir estarem os queijos das fábricas de Minas se 
aproximando. \a passos largos, da perfeição. E não só 
em queijos frescos. como o Minas. cujo tipo padi.'O
nizado é divulgado pela Escola de Lacticínios Can
dido Tostes já está sendo fabricado quasi igual por 
industriais-fazendeiros. como o queijo Prato que. no 
Sul de Minas. já atingiu à quas! perfeição. não po
dendo ser obtido em melhor qualidade que a dos 
apresentados. bem' como os queijos '.' grana ". de ralar, 
como os tipos Parmesão e Romano, c nu:smo, o Ivlon
tanhês. da região de Aiuruoca. cujos característicos 
poderão ser igualados pelos congêneres estrangeiros, 
porém. raramente superados. 

Quanto ao tipo Edam (Reino ou Palmir:!) a 
quasi totali'dade das mucas expostas atingiu o gráu 
máximo conferível aos produtos de ótima qualidade. 
dada a consistên;:ia própria. a textura característica c 
o lJabdar picante-adocicado suave da massa. que tOrIl"
êstes queijos tão apreciados pelos m:!is exigentes con 
sumidores. A:;sim. a região de S,1nt05 Dumonl. con
tinuando a detentora da primnia da fabricação dêstcs 
quei.ios. sagrou·se a produtora dos melhores d0ste 
tipo. no País. e tal vez. da América do Sul. visto que 
os similares estrangeiros do continente nem sempre 
Ih;:: são superiores em qualidade. 

Relativamente ao queijo Minas padronizado, 
causou -nos su présa termos encontrado. no jul gamen
to. um produto exatamente idêntico ao produzido na 
F·E.L.C.T. Para certificarmos não se tratar de um 
dólo. comparamos os dois queijos - o do industrial 
(sr. Francisco F. Filho. de Dôres .do Campo) e o da 

Escola Candido Tostes. E. qual não foi o ;lOSS0 es
panto ao verificarmos que a única diferenca era o 
tipo da letra da inscricão da data de fabri�acão do 
queijo: Tr�têl\'a-se de 'um queijo fabricado p> or um 
industrial que. a conselho do dr. Homero Barbosa. 
DD. Inspetor ela DIPOA.� contratara para seus ser
viços um técnico formado pela F.E.L.C.T.. técnico 
êste que adotou na fábrica em questão. em todos os 
detalhes. a sequência de f.abricação ensinada na Es
cola. E assim. o já afamado queijo Minas da. Escola 
Candido Tostes. está sendo obtido. industrialmente, 
fora desta Escola. demonstrando. ao mesmo tempo. a 
possibilidade de sua obtenção em grande escala. e a 
eficiência com que é ensinada sua fabricacão a quem 
a queira aprender. 

> 
REPRESENTAÇÃO DE MANTEIGAS 

Esta foi o ponto fraco das repreentações de lac
ticínios. Das nove marcas expostas, quatro foram 
desclassificadas dadas as más qualidades apresentadas 
à simples vista. 4 foram aceitáveis e só uma consi:'
guiu classificação ótima. E. êste resultado revelou nl� 
tidamente a situação real da indústria manteigueira no 
Estado de Mina.:;. positivando que, particularmente a 
manteiga consumida em maior escala em Belo Hori
zonte é a da pior qualidade �possível. Todos os indus� 
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triais sabem as razões porque a manteiga comum mi
neira é ruim. O creme excessivamente ácido, com 4 
a 12 dias de idade, transportado de longas distâncias. 
batido sem a devida refrigeração, obtendo-se manteiga 
mal lavada e intensamente salgada, só pode dar como 
resultado um produto inferior, de consistência mole e 
gotejante (pela falta de refrigeração da gordura e ex
céssiva malaxagem); de côr amarelo intenso e bri
lhante (por excessiva perda de insolúveis, visto que 
o Jeitelho muito ácido arrasta os protéicos que da
riam opacidade. e. por atuàção intensa do saL nem 
sempre homogeneamente distribuido); geralmente ran� 
çosa (por não serem evitados, durante sua fabricação, 
os inimigos da manteiga, que são o ar, a luz,-õ calor 
e as sujeiras), etc. 

Quer nos parecer indispensável uma atuacão enér
gica e sistemática dos órgãos técnicos estadu;is e fe
derais, no sentido de ser proibida a fabricação de man
teiga nos atuais mold�s da maioria das fábricas mi
neiras, moldes êstes em que se tem obtido manteiga 
ruim e de pouco rendimento. -em flagrante prejuizo 
ao volume de produção e à qualidade. E' que creme 
excessivamente ácído, dá leitelho rico em extrato sêco. 
por arrastar da massa de gbrdura a quasi totalidade 
dos elementos protéicos (caseína. albumina. globu
lina. etc.), em consequência do que a manteiga é de 
qualidade inferior e de menor rendimento. Creme 

ruim (comO' é o comumente empregado na quasi to
talidade das nossas fábricas de manteiga) rende menos 
manteiga e dá manteiga ruim. ao passo que é. justa
mente o contrário o que se verifica com creme fresco. 
tecnicamente tratado. do qual se obtem manteiga me
lhor e de maior rendimento. E. tecnicamente. não 11á 
aumento de despesas com o tratamento adequ:!elo do 
creme' e com a industrialização própria à obtenção de 
manteiga de qualidade. O Ministério da Agricultura. 
desde há mais de 1 2  anos, vem exigindo, por inter
médio da DIPOA instalações' adequadas das fábricas 
de manteiga. Entretanto. até o momento. não exe
cutou nenhuma medida tendente a racionalizar a tec
nologia da fábricação nestas instalações. Assim, com 
os '. prédios já existentes. e, com as instalações que de
vem ser encontradas nas fábricas, fàcilmente se poderá 
racionalizar a indústria manteigueira de Minas, bas
tanda. para isso. uma ação conjunta com a Secretaria 
da Agricultura dêste Estado e sua Fábrica-Escola de 
Lacticínios Candido Tostes. Nesta, desde há muito 
vem sendo ensinada. detalhada mente, a fabricacão de 
manteiga de alta qualidade. e todos os "faze>dores" 
de manteiga que quiserem evoluir sua fabricação, trans
formando-se em industriais manteigueiras. devem se
guir a técnica adotada e ensinada na Escola. aumen
tando assim seus próprios lucros e os da comunida
de, com produto de melhor qualidade e de maior ren
dimento. 

RESULTADO DOS JULGAMENTOS 

Queijo IvIinas - 1 .° lugar - marca FFF.. de 
Francisco F. Filho. Dores do Campo, Minas; 

2.° lugar - sem marca, de Luiz Venancio Cruz 
(da queijaria n.o 5 1 4) Belo Horizonte. Minas; 

. 3.° lugar - sem marca .. de Darcy L.. Mesquita, 
'Sêrro, Minas: . 

(Êstes foram premiados com medalhas ofereci
das pela Secretaria da Agricultura de Minas. sendo ao 
primeiro conferido o prêmio "Coalho Frisia" cons
tante de uma caixa dêste coalho, oferecido pelo sr. 
João Frericks). Outros queijos Minas classificados: 
de Agostinho Bossi. marca E.I.S.. de Sabinópolis. 
Minas; do dr. Dirceu C. Henríques, sem m�rca, de 

e' Outubro -

Bom Jesus do Itabapoana, Est-. do Rio. e, de Josino 
Tardin, desta ;nesma localidade· 

Queijo Prato 1 .° lugar marca Campanha, 
de Branco � Irmão. de Campanha. Sul. de Minas: 

2.° lugar - marca FFF. de Francisco Ferreira 
Filho, de Dores do Campo, Minas; 

3.° lugar - marca Serrana, de Fab. Lactic. C. 
F. Sampaio, de Santa Maria Madalena, Est. do Rio. 

(Aos dois primeiros foram conferidas medalhas 
e oferecidas pela Secretaria da Agricultura . de- Minas, 
sendo ao da marca Campanha conferido també� o 
prêmio "Coalho Frisoa" oferecido pelo S1'. João Fer� 
ricks. por ser o melhor queijo, dêste tipo, expôsto na 
Exposição) . 

Queijo Prato variedade Lanche - 1 .° lugar -
marca Borboleta. da Cia. Lacticínios Alberto Boeck, 
Santos Dumont. Minas: 

2.° lugar - marca Palmira. de Ribeiro. Fon
seca � Cia., Santos Dumont: 

3 .° lugar - marca Campanha, de Branco � 
Irmão. de Campanha. Minas; 

(Ao primeiro foi conferida a medalha oferecida 
pela Se'cretaria da Agricultura de J\.'1inas). 

Queijo Prato variedade Cobocó - 1 .° lugar -
marca Campanha. de Branco � Irmão. Campanha, 
Minas: 

2.° lugar - marca Serrana. da Fab. Laetic· C. 
F. Sampaio, Santa Maria Madalena. Est. do Rio. 

(A êstes foram conferidas medalhas oferecidas 
pela Seco de Agric. de Minas). 

Queijo tipo Edam (Reino ou Palmira) 
1.° .lugar - marca Jersey - Sociedade Abreu Ltcla. 
Santos Dumont. Minas: 

2.° lugar Formoso José Gonçalves Pe· 
reira. S. Dumont: 

3.° lugar Canavial Ribeiro. OliHira (-5 
Cia. Ltda. de Bias Fortes: 

4.° lugar - Pátria. de Lacticínios Campo Ale
gre Ltda. S. Dumont: 

5.° lugar - Borboleta. da Cia. �acticín\os Al
berto Boeck. de S. Dumont: 

6.0 lugar - Palmira. de Ribeiro . Fonseca � 
Cia. Ltda. de Santos Dumont: 

7 .° lugar - Sublime Camélia, de Sue. de .101-
quim F. Ribeiro. S. Dumont: 

8.° lugar - Avenida, de Sus. de Custodio F<>r·· 
reira da Costa. Santos Dumont. 

(Aos 3 primeiros çolocados foram conferirias 
as medalhas oferecidas pela Secretaria da Agricultu 1'a 
de Minas). 

Queijo tipo Parmesão - 1 .° lugar marc:! 
"G". de Ferreira Pinto � Cia. Ltda. de Itamonte, 
Minas: 

2.° lugar - marca Campanha. de Branco � 
Irmão. de .Campanha, Sul de Minas. 

(A êstes foram conferidas as medalhas ofereci
das 'pela Secretaria da Agricultur; de Minas). 

Queijo tipo Romano 1 .° lugar - marca 
"G" de Ferreira. Pinto � Cia. Ltda. Itamonte, Sul 

de Minas. 
Queijo Montanhês - 1.0 lugar marca H.G" , 

de Ferreira Pinto � Cia. Ltda .. de Itamonte. Sul de 
Minas. 

(A êstes queijos "grana". de ralar. por serem 
os melhores produtos de lacticínios expostos no cer
tame, foi conferida a medalha de ouro oferecida pelo 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A.). 

Queijo tipo Port-Salut - 1.° lugar - Cia . 
Lacticínios C. F. Sampaio, marca Serrana. de Santa 
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Queijo 

CCiTCiCterísticas - o queIJO Parme
são é um queij o de nacionalidade . italiana, 
sendo a sua denominação original -
Grana - devido 3:0 aspecto granuloso 
que apresenta sua massa ao ser partido. 
E' um queij o prensado, salgado e de lon
ga maturação, destinal).do-se a ser ralado. 
E' classificado con10 queij o semi-gordo, 
duro e de massa cozida. Os olhos não de
vem ser muito grandes; em média de 2 a 
3 n1ms. de diâmetro. 

Quasi sempre o queij o se apresenta 

Maria Madalena. Est. do Rio (Prêmio Secretaria da 
Agricultura de Minas). 
Queii�s Fundidos - 1.° lugar -- marca CLAB. da 
Cia. Lacticínios Alberto Boeck. Santos Dumont; 

2." lugar marca Jersey. da Sociedade Abreu 
Ltda .. de Santos Dumont; 

(Ambos os prêmios conferidos pela Secretaria da 
Agricultura de Minas). 

Requeijões - 1.° lugar marca Campanha, 
de Branco t1 Irmão. Campanha, Sul de Minas. 

(Prêmio da Secretaria da Agricultura). 
Manteiga - 1.° lugar - marca Itamina, �de 

Ferreira Pinto t1 Cia. Ltda.. de Itamonte. Sul de 
Minas; 

2.° lugar marca Campanha, de Branco t1 
Irmão. Campanha, Sul de Minas; 

3.° lógar - marca Miríndiba, de Paulo T�i
xeira t1 Cía., Bom Jesus do Itabapoana, Est. do Rio. 

4.° lugar - marca Borboleta, da Cia. Lacticí
nios Alberto Boeck, Santos Dumont; 

5.° lugar marca Quitandinha, de. Nogueira t1 
Cia., Japão de Oliveira, Minas. 

Desclassificadas 4 marcas. 
(Às 3 primeiras colocadas foram con feridas as 

medalhas oferecidas pela Secretaria da Agricultura de 
Minas) . 

Lactose - 1 �o lugar - marca 'Borboleta, da 
Cia. de Lacticínios Alberto Boeck, S. Dumont. 

Outros produtos - Leite em pó - Pulvolac
da Indústrias S. Miguel de Produtos Alimentícios 
Ltda., em Calciolândia, Mun. de Arcos, Oéste de 
Minas; 

Leitelho em pó - SuperIac - da mesma firma; 
Leite em pó dietético - Nutrolac - da mesma 

firma; . 
(Ao conjunto foi conferido o prêmio oferecido 

pela Secretaria da Agricultura constante de medalhas) ; 
Doc� de Leite - màrca Jeca - de Manoel Dias 

Carvalho, Pomba - Minas; 

1/.30 
FELCTIANO 

Parmesão 
EOLO ALBINO DE SOUZA 

Professor da F.E .L.c. T. 

no mercado com a crosta. recoberta por 
uina camad� de substância preservadôl'a, 
de côr pr�ta 'e, às vezes,. marron. 

O sabor deve ser forte, picante e 
agradável. 

O tamanho do queIJO, no Brasil, é, 
em média, de 27 cms. de diâmetro e 10,5 
cms. de altura; o pêso é de 6,500 a 7,000 
Ks. 

FABRICAÇÃO 
NI atéria lJ1'Únci - Geralmente o quei

jo Parmesão é fabricado conl leite cru, no 
entanto pode-se fazê-lo com leite pasteu
rizado desde que se disponha de um sôro
fermento de qualidades excepcionais. 

Caso se empregue leite cru, é neces
sário filtrá-lo. A acidez do leite após a 
adição de sôro-fermento, deve' ser de 20 

Coalho (líquido em pó) de Kingma '0 Cia., 
marca Frisia· 

(A êstes, os prêmios conferidos pela Secretaria 
da Agricultura de Minas, constzmtrs de mecla!ha�). 
EST ANDE DA FÁBRICA-ESCOLA DE 
LACTICÍNIOS "CANDIDO TOSTES" 

Causou justa admiração a todos o melhor dos 
estandes de lacticínios da Exposição, que foi o apre
sentado pelà F.E.L.C.T .. cujos produtos não foram 
submetidos a julgamento, visto que esta Escola é um 
estabelecimento oficial. pertencente à Secretaria da 
Agricultura do Est. de Minas. 

A organização dêste estande, revelando nitida
mente a organização do estabelecimento respectivo. 
foi bem a nota marcante da Exposição. no setor das 
indústrias animais. E, não só todos os membros dos 
poderes públicos que o visitaram, a partir de S. Excia. 
o Presidente da República e Ministro da Agricultura. 
até o mais modesto visitante, foram pródigos em do
giar a iniciativa da Escola, que representa uma das 
obras mais meritórias do govêrno do Estado. 

O estande artisticamente disposto, tendo não só 
amostras de todos os produtos da fábrica (queijos 
em seus 'vários tipos. manteiga. etc) como os do la
boratório (re:1tivos. pós de fermento Iáctico, de mô" 
fos. amostras de leites fermentados, etc.) , tinha tam
bém fotografias. gráficos, revistas, livros. etc.. indi
cando não só as zonas de influência da Escola como 
a �ituação da indústria leiteira no Estado, e, bem as
sim, a comparação entre a literatura nacional e a es
trangeira. 

Nossos parabens, pois, ao dr. Sebastião Andra
de, o' competente Diretor da F.E.L.C.r., grande idea� 
lista. realizador e animador da indústria de lacticí
nios, que. com a colaboração eficiente de um ilustr_a� 
do e selecionado corpo de professores, de técnicos. de 
funcionário$ e - de operários. tem feito do estabeleci
mento sob sua direção, o baluarte da evolução da in
dústria mineira ,de lacticínios. 
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a 22°' Dornic; pode-se guardar parte do 
l eite, da véspera para se obter· uma ma
turacão do mesmo. '>

A porcentagem de gordura do leite 
deve ser de 3,0 a 3,4 0/0. 

Sôro-fermento - Adiciona-se o sôro
fermento em proporção de 2 a 3 %, con
forme a acidez do l eite e do próprio sôro. 
A acidez do sôro deve ser de 70 a 80 
gráus D ornic. 

NOTA - O sôro-fermento é obtido 
guardando - s e o sôro do próprio queijo 
Parmesão com uma temperatura de 40 a 
45°C, em um recipiente de madeira. 

D eve-se repicá-lo diàriamente ou de 2 
em 2 dias, observando-se os mais rigoro
sos cuidados higiênicos. Êle deve apresen
tar arôma e gôsto agradáveis. 

Coalho - Após a adição do sôro ele
va-se a temperatura a 33 ou 34°C e j un
ta-se a quantidade de coalho necessárja 
para efetuar-se ã coagulação enl 35 -
40 minutostr Agita-se o leite e cobre-se o 
depósito de coagulação. 

Êste queij o se fabrica quasi sempr'e 
em tanques semi-esféricos. 

CÓTte Finda a coagulação efetua-
se o córte devendo os grãos ser reduzidos 
ao tamanho 4 (grãos de arroz partido), 
Geralmente se usa cortar com a lira de 
fios metálicos por ser o tanque de fôr
mas curvas. 

p"rimeira mexeduni - Em seguida 
faz-se a mexedura com o mexedor de ma
d eira, terminando-a ao completar 15 mi
nutos do início do córte. S egue-se um re
pouso de 5 nlinutos para a dessoragem. 

Primeú'a dessonigem - Retira-se, a 
seguir, 20o/r de sôro. Não é necessário 
mais, pois não se usa água no aqueci
mento. 

Segunda rnexedU?'Ci e aquecúnento _ . .  
D á-se início à segunda mexedura e, uns 3 
minutos depois, ao aquecimento. Êste últi
mo faz-se por lueio de vapor circulando 
entre as paredes do tanque, bem lentamen
te: cêrca de 1.°C em 3 minutos. Primeira
mente eleva-se a températura a 43°C, 
gastando-se para isto cêrca de 30 minutos. 
15 ou 20 minutos depois eleva-se a tem
peratura ràpidamente a 50°C. No início 
da mexedura adicionam-se 400 gramas de 
sal para cada 100 Kgs. de' leite emprega
do. A mexedura deve continuar até a mas
sa chegar' ao ponto, o qual se conhece pela F' 
soltura e firmeza dos grãos, que se asse
melham a borracha e ringem quando 
mordidos. Põe-se têrmo à mex�dura e dá- . 

� �\S � 1�o- c-QcLa. Aoo t cL-
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se um repouso à coalhada. O tempo total 
da operação é, em média, de 75 a 85 mi
nutos. 

Dessoragem - Após 11ns 5 minutos, 
retira-se todo o sôro. 

1110ldagem e enformagern - Corta-, 
se a massa em blocos de 7,500 Kgs., e le
va-se às fôrmas o mais ràpidamente pos
sível, sendo que as mesmas já devem es
tar forradas com os panos. E' convenien
te aquecer, previaUlente, as fôrmas eUl 
água fervente. As últimas devem medir 
30 cms. de diâmetro e 15 cms. de �ltura 
e devem ser de madeira. 

Colocadas as tampas, levam-se os 
queijos pata serem prensados. , 

Prensa,g e'Jn - A 1. a prensagem deve 
ser rápida, para evitar que o pano agarre 
no. queij o; sua duração poderá ser de 15 
a 20 min utos, usando-se pêso 10 vezes su;. 
perior ao do próprio queijo. A seguir, de
vem os queijos ser virados, lavando-se os 
panos ou trocando-os por outros. 

Prensa-se novamente, dur'ante 45 mi
nutos, conl a pr'essão 15 vezes superior 
ao pêso do queij o. Finda esta prensagenl) 
viram-se novamente os queij os e lavam
se; os panos. 

A última prensagem deve ser de 12 
a 14 horas e pressão de 20 Ks. por quilo 
de queij o. 

Salga. A salga, como vimos r ini-
cia-se no sôro, continuando em salmoura, 
na qual os queij os devem permanecer du
rante 6 dias; por fim, submetem-se os 
queij os à salga sêca durante 6 dias. 

111atu?'ação - Em seguida, levam-se 
os queijos à uma câmara con1 13 a 16°C, 
onde são virados diàriamente durante 12 
a -15 dias, passando-se-Ihes óleo de linha
ça assim que mostrem uma crosta sêca. 
Após êste temt>o pode-se transferir os 
queijos para uma sala com tempei'atura 
de 18 a 20°C; onde permanecerão até o 
término da maturação. Aí, viram-se os 
queij os de 2 em 2 dias à princípio e mais 
espaçadamente depois, passando-se de vez 
em'- quando a solução de água com sal e 
cal nos mesmos. Os queij os só estão cura
dos no fim de 6 a 8 meses. 

Êles devem ser lavados e' após sêcos 
passa-se-Ihes óleo de l inhaça. Destinando
se a' uma conservação longa reveste-se a 
crosta do queij o com uma mistura de óleo 
de l inhaça ou sêbo, farinha de trigo e 
carvão animal. Desejando-se uma colora
ção. marron, substitui-se o carvão por fô.:. 
lha: de nogueira ou rôxo de terra. 
� 
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Exigências Mínimas para a Instalação de Fábrica de · Oueijos 
" PRATO",  " PARMESÃO"j " EDAM", "MINAS ", etc. 

conforme instruções da DJ.P.O.A. 

- Números seguin�o as indicações 
das plantas. 

1 - Tc�nque de Tecepção - de metal 
(ferro ou cobre ) estanhado, alumínio ou 
aço inoxidável, com capacidade de 500 a 
1 .000 l itros, provido de tampa, de coador 
metálico ( tela ) , de suporte para apôio na 
bôca dos latões, e, de saída para o res
friador. Deve ser assentado sobre plata
forma de cimento revestida de azulej os, 
ou sobre suporte de ferro esmaltado. Fi
cará enl altura que permita escoamento 
do leite, pela fôrça de gravidade, ao res
friador assentado na sala de fabricação, 
O coador metálico deve ser revestido de 
uma ou duas camadas de flanela, por oca
sião do recebimento do leite. 

2 - Cano pa1'Ct jato de �'Clp 01' - en
quanto se permitir a pasteurização a 
vapor direto, o cano aí colocado servü·ã 
pata aquecer o leite até 65° C. , ràpida
mente. Caso seja obrigatória a pasteuriza
ção enl aparelhos de placa ou não ( tipo 
Dinamarquês ) ,  êstes podem ser assenta
dos na mesma plataforma, ao lado do 
tanque de recepção. 

3 Res f'J'iadol' - pode ser circu lur-
cilíndrico ( tipo Smith ) ou horizontal 
( tipo Lawrence)  deve ser em ferro ou 

cobre estanhados, ou de alumínio ou de 
aço inoxidável. A circulação interna será 

" em água fria corrente, dispensando-se 
mistura frigorífica, visto que ' a refr�ge
ração do leite para queij o é a 30° C. 

Ficará assentado em nível superior 
aos tanques de

' 
coagulação, afim de dar 

queda natural ao leite. Para cada tanque 
ou tacha haverá calha metálica própria, 
de metal não oxidável, ficando proibido o 
uso de folha de Flandres. 

4 - Tanques retangulares ou tachas 
tronco-cônicas - de paredes simples ou 
duplas ) ,  tipo americano ou tachas de fun
do duplo, com circulação de vapor, para 
aquecimento e cocção da massa. Não é per
mitido o assentamento de taxas a fogo 
direto, qualquer que seja o tipo de queij o 
a ser obtido. Preferentemente as tachas 
devem ficar afastadas das paredes da 
sala. Tanque ou tachas devem ser de 

metal ( ferro ou cobre ) estanhado, alumí
nio ou aço inoxidável, não se permitindo 
a instalação ou funcionanlento, qualquer 
que sej a a finalidade, de tachas .ou tan
ques de cobre ou bronze senl o revesti ... 
mento de estanho. 

A capacidade dos tanques e das ta� 
chas deve atingir o total previsto e, o vo
lume de leite recebido deve corresponder 
90 70 da capacidade dêstes utensílios. 

Os tanques devem ser providos de 
tampas metálicas ou de madeira de lei, 
lisa, de bôa confecção. 

4-A - A T'mário de vid1'0 - ou de 
madeira laqueada de branco - para g,'ua:r:
da de vidros conl fermento? latas com coa
lho, copôs, liras} etc. 

5 T1·ilho aéreo cOln talhadei'l'a -, 
para os queij os ( Parmesão ou Suíço ) ,  cuj a 
massa é retirada de uma ,só vez do tan
que ou da tacha, é indispensável a insta
lação dêste utensílio para facilidade do 
tritbal ho. Fixo no teto, ou suspenso em 
" mãos francesas " ou suportes, a talhadei
ra dEve ficar entr'e a tacha e a mesa de 
trabalho da massa. Unla vez presa a nlêls
sa no pano-tela próprio, a suspensão 8e 
fará pela talhadeira, o que facilitará os 
trabalhos dos operários. 

. 6 - Conj'unto - B01nba paTa .sôro, 
tanque de .sÔl'O e1n li'ível. elwvaclo e cle.snc(;
tade-iTa - Esta instalação só é necessária 
quando houver interêsse em se desnatar 
o sôro aproveitando-se êste para obtenção 
de lactose, e, o creme, para manteiga. A 
retirada do sôro e sua elevação no tanque 
podem ser feitas por meio de . ej etor de 
vapor. 

7 - Mesas ele trabalho da m·assa 
A colocação dos panos, a enformação, a 
troca "de posição nas fôrmas, etc. }  são ope
racões realizadas nestas mesas. Podem 
estas ser de madeira de lei, bem confec
cionadas, e revestidas de fôlha metálica 
inoxidável. Também ' pOdelTI ser de cinlen- . 
to armado, revestidas de azulej os cerâmi- . 
coso . Devem ter l igeiro declive para escoa
mento do sôro, assim como as ' beiradas 
devem ser protegidas por '" gregas " de 
azulej os.  
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8 '- Prensas - metálicas, ou de ma
deira, Otl de cimento, individuais ou cole
tivas. Devem ser dispostas de modo a que 

, seja feita a pressão gradativa sôbre os 
queij os. Fica proibido o uso de pedras 
rústicas na prensagem de queijos, qual
quer que seja o tipo dêstes. O tipo de 
prensa rica ao critério do industrial, sen
do que o tipo feito e adotado na F. E . L. 
G. T. é de boa indicação. 

' 

8-A - Mesa de cÍ'Jnento CiTrtiado 
revestida de �ulej os, para deposição de 
utensílios de fabricação. 

9 - Tanques de salga - de cÍlnento 
revestido de azulej os cer'âmicos, interna e 
externamente. Êstes tanques devem ser 
providos de saída inferior de salmoura, 
para sua retirada quando necessária re
novação de carga. Por sôbre os tanqu es 
pode ser construida prateleira de cimen
to ar'mado, revestida de azulej os, que ser
virá para deposição de queijos em salga. 

10  - 1l!I e.sa ele cim ento (('1'1narlo '} 'e1J es
tida ele nzulejos - para salga a sêco de 
queij os Parmesão, lVIinas ou Emental. 

1 1  - Câ'rna1'C� frigorífico. - para cura 
e depósito de queij os. A máquina frigorí
fica que deve ser de tipo pequeno, de p re
ferência de expansão direta, ficará ins
talada por sobrie o teto da câmara, A 
temperatura deverá ir de 8 a 10° C., po
d.endo ser mantida até 12° C., conforme 
o tipo elo queijo em cura. As prateleiras 
d evem ser de madeira de lei, lisa e de 
b oa confecção, sendo que os suportes 
podem ser ou de madeira ou de ferro es
maltado. As táboas devem ' ser finas l�
ves e desmontáveis, para facilitar' a� la
vagens semanais. 

N as pequenas fábricas localizadas 
onde não existir instalacão elétrica, a 
câmara frigorífica pode �ser substituida 
por sala semi-subterr.ânea, de 2 metros 
de profundidade, provida de dispositivos 
de circulação de ar. 

12 - Depósito de q1.le1} OS ou .sCila de 
'CU1'a - Aí serão dispostas prateleiras 
de madeira com suportes também de ma
deira � ou ferro. Para queij os esféricos 
( E dam ou Prato variedade ) .  as táboas 
das prateleiras devem ter escavadura 
côncava para manter a forma dêstes. 
Para queij os Parmesão, j á  curados, há 
vantagem de ser dispostas tábóas em v 
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para manutenção dos queij os deitados 
enl sentido longitudinal, permitindo ao 
queij o pequeno contato com a madeira e 
facultando depósito de maior número de 
queij os. 

13 - _�1 esCi ele cimento annado re
vestida de az'ulejos, para untura d o s  
queij os curados com óleo vegetal comes
tível ou seu ''''tevestinlento com substância 
própria ( parafina ou mistura : farinha 
de trigo, pó de sapato ou roxo-l"ei, sebo 
ou manteiga e água quente ) .  

14 - ]v1 esa de cimento C�1'11Uldo 1'eves
tiela ele azuley'os} para toalete dos quei
j os prontos a despacho. 

1 5 - Balança para pesagem dos quei-
j os. 

16 - Ccildeira a· 'IHlpOr com ca-
pacidade suficiente para toda movimen
tacão do estabelecimento. � 17 VaIJ01'izCicloTes - para esteri-
lização de vasilhame ( latões de leite e 
utensílios de fabricação) . 

1 8  - Ta'nques-ba1TicCts - de madei
ra pr'ópria ou de cimento - para lava
gem de latões de leite, primeiro em água 
fria e depois em água fervente adic iona
da de detergente. 

1 9  - Ta-nq'll.es de ti/olos e cim en to 
- com água corrente quente e fria, para 
lavagem e esterilizacão de vasilhame e 
utensíl ios diversos. ' 

20 - PÜts C01n água quente e fria 
para l impeza dos operários, Devem 

ser providas de toalha e sabão. 
21 - Ca1'Tinho.s ele 'Ynculei'l'[( revesti

da ele folha 'lnetálica inoxidável - para 
transporte de queij os no interior da fá
brica. Evitar-se-á assim o contacto co
mumente observado, de queij os com o 
tórax, os braços e a face de empregados, 
quando êstes têm de transportar diver
sos quei,i os de uma só vez� 

22 - 111 esa ele ci1nen,to [(T'lnado -
com su porte e prateleiras no centro _ 
revestida de azulejos cel"âmicos - 1)ara 
laboratório. Nela existirá todo o mate
rial necessário às análises rápidas do lei
te : aci dez, gordura, densidade, redutase, 
catalase, lacto - fermentacão lacto - filtra-
ção, etc. 

� , 
22 - A - Geladei1'C� ou te1'1110.stato 

pal1a incubação de fermento láctico sele
cionado à temperatura de 15 a 17°C no 

I/!, . 
verao e a 20 ou 21°C no inverno para 
queij o Prato, ou manutenção de sÔro -
fermento a 38 - 40° C para Parmesão. 
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ANIVERSÁRIOS DE FELCTIANOS : 

Em Outubro : .  

3 - Helvio Gomés Pacheco· 
8 - Hobbes AlbuquerqÚe. 
9 -'- Migdonio Garcete ' Escobar. 
9 - Welter Lavorato. 

1 0 - Pedro AI tomari. 
1 7  - José Vieira da Rocha. 
17 ---' Maria His Cruzeiro. 
2 4 ":""":' Jonas Bontempo. 
2 7 '':''- Walte,r Rocha Peres. 
2 9  � Krenack I. A. do Brasil. 

Em Noveinbro : 

I - José Amorim. 
- Euro Albino de Souza. 
- Roberto Dias Paiva. 

Joãc Valerica Leite . 
3 - Pedro Assis

' 
Ribeiro. 

11 - Carlos Simões Louro Filho. 
2 0  - Manoel Vieira Neto. 

Em Dezembro : 
5 - Augusto Lamy de Miranda. 

1 2  Sinesio Silva. 
- Edmundo M. Melo. 

22 - Djalma !reno Silva. 
25 - Aymone Badaró. 

e. 1' . ./l. :2. 
Chefiados pelo Dr. ' Alcebiades Cartaxo êstive

ram conosco por 20 dias os alu�os do 3 .o arto . do 

Curso Superior da Escola Supenor de Agriéultura 

de Lavras. 
" d I ' Vieram , os rapaze� fazer um estaglO . e a�tl-

CIntOS na ' Escola Candido Tostes, que teve, asslm� , 
a grande satisfação de cooperar com a ESAL no 

Êste pode ser obtido em barricas de ma
deira . próprias à finalidade. 

23 ...:- Centrifugador - para prova 
de gordura. . 

24 � Armário' de madeira laqueada 
de branco com ' portas d e  vidro, ,para 
guarda de

'
material de análises. 

25 - W. C. - com bacia de -louça; 
e, caixa de descarga, com água em apun
dância. 

26 - Cabides com s�portes para rou
pas. 

27 - Chuveiros � quente e frio. 
28 � Sala de lnspeç�o Federal óu 

aprimoram.ento · 'd.os .. .. conheciment?� técriicos 
sos moços, contribuindo, dessa forina, para . o en��raÍr;;� 
deciÍnento' dO . .  Brasil. . ..•

. .. . •. 

Forapl . os seguintes ' os ahmos que'. aqu� 
ram : . .... .

.
. . ' , . ' ...

.. . . • . . ... . . . • • :< � . , 
Eduardo Carr,� �Herb�rt )vL . A • •  �Costa, JQs� 

dro Alves de Souza, Fabio 
,
Dias i':Faria.! �lfre4o 

reirã Figueiredo, Rómeu f� Bastos; . Cairo 
,
Fernand�s! 

Rubem K. da NQgueira, Silas .. Macha4o . Ll1!la;
, 
M0l-'l 

da R. Lima, Henrique Pinto : da Costa é AllJontO lVI., 
Castelo Branco. r" . ' .  ,y ' . " ... . .. . , 

AGredítamos que tenha sido grande o , aprov�lta:: 
·inento dos rapazes de La:vras e patenteamos JaCI,UL a 
grande satisfàção que . tive,mos ',orn a sua . ��tadla .na 

F.E.L.C.T., onde deixaram amigos verdadetros . . , 

Faculda�e de 'Medicina Veterinarip na 
Universidade de São Paulo 

Acómpanhados pelo Dr . ... Pascho�l . 
grande amigo dá F.E.L.C.T . •  e expoente nos .· me.lOs 

veterinários do país. estiveram na . Escola . ' Ç;a�dldo 

Tostes I O aI unos da Faculdade . de Vetermana de 

São Paulo. Aquí  ficaram os rapazes uma . . semana 

fazendo um estágio.. Esperamos que tenha sld,? pro

veitoso o seu trabalho em nossa , Escola e enVlamos

lhes nosso abraço, colocando-nos, como s?mpre, a 

disposição . . dos grandes amigos da Faculdady. 

escritório -:- com mesa, ca.deiras, estan:.. 
te, guarda-chapéú, com e.spelho,,: etc: 

29 - Esérit{prio · � com mesásr c�
deiras . estantes, etc. (Nas pequenas .,fa.;. 
bricas

'
ficará em conjunto · · com· a ' Inspe-

ção) .  . ' . . .. ' . , 
30 -' Armário .para . guarda de

.
' etI-

quetas,. rótulos, selo.s de chuml>0' etc. 

NOTÁ : --,-. Exige�se água . canaliza
da i desde >a nascente , e de:pósito de

. 
2 

3.0.00 litros j unto 'à fábri'?a. . . 9 . . > ... , 
dependências' anexas e as . Hlstalaçoes 
abastecimento de água

, 
p,ot�vel e� <;le 

coamento .' das ' águas ref:uduals, çleven;t 0 
decer . as · demais . instruções previstªs 
regulamentação vigénte�. 

. 
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DR, HOBBES ALBUQUERQUE 

Transcorreu a 8 do corrente, o aniversário do 
Dr., Hobbes Albuquerque, professor de Tecnologia 
e chefe do Serviço de Ensino da Escola Candido 
Tostes. 

Seus amigos da F.E.L.C.T., e são todos os que 
trabalham ou estudam nessa Escola, o cumprimentaram 
afetuosamente, o mesmo fazendo o " FELCTIANO " ,  
que lhe deseja uma vida longa e feliz, proveitosa e 
eficiente como te.m sido até agora. 

Seus amigos na sociedade ofereceram-lhe uma 
festa íntima no Club Juiz de Fora. constituindo 
essa reunião uma prova de como é estimado o ani
versariante pelas suas qualidades. 

E S PO R T E S  
Cumprindo seu programa de estimu

lar a prática de esportes, um dos fatores 
de melhoramento da raça, o. Departamen
to Esportivo do D iretório Acadêmico da 
Escola " Candido Tostes " promoveu com 
o apôio da Diretoria da Escola, duas ex
cursões de Foot-ball às vizinhas 10caH
dades de Argirita e Guaraní .  

ARGIRITA 
Uma caravana composta de 17 pes

soas rumou para essa localidade às pri
meiras horas do dia 14 de S etembro. Ca
rinhosa recepção foi dispensada à nossa 
turma que ficou hospedada em casa do 
vigário local, o Rvmo. Sr. Padre José. 

Depois de terem sido obsequiados 
com um esplêndido almôço, os nossos ra
pazes estiveram em v;isita, à Usina de 
Beneficiamento de Leite, pertencente à 
Cooperativa de Leopoldina. 

J á refeitos da viagem, os felctianos 
entraram em campo com grande dispo
sição e vontade de vencer. 

Graças, porém, à sua m elhor técn i
ca e conjunto, o esquadrão de Argirita 
saiu vencedor pela contagem de 5x2. Os 
nosso " goals " foram feitos por Lavora
to e Pedro. 

Nosso " team " foi assim consti tuido : 
Mavignier ; Jonas e Aluízio ; Augus

to, Mário e J ason ; Horacy, Lavorato, Lu
crécio, Pedro e José Pedro. 

O j uiz foi o sr. Carlos Corrêa, fun
cionário da D . I.P.O.A., atualmente fazen
do um c u r s o de aperfeiçoamento na 
F.E.L.C.T. 

Após o j ôgo, que se revestiu de carac
terísticas emocionantes, com belas joga
das e muito cavalheirismo, foi oferecido 
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um " lunch " aos nossos rapazes. Nessa 
ocasião, o Dl'. S ebastião Andrade, como 
diretor da F.E .L. C.T.  e chefe da embai
xada agradeceu as gentilezas recebidas 
e colocou a Escola à disposição dos ami
gos de Argirita. 

Houve, em seguida, um baile ofere
cido à nossa turma. 

AquÍ ficam os agradecimentos da 
E scola Candido Tostes ao bom povo de 
Argirita pelo carinho com que fomos :te-
cebidos e tratados. 

GUARANí 

Chefiados pelo prof. Carlos A. Lott, 
seguiram os rapazes na madrugada do 
dia 5 de Outubro para Guaraní. Chega
dos às primeiras horas, ainda assistiranl 
à missa naquela localidade. 

Em s e g u i d a estiveram visitando 
duas usinas de beneficiamento de leite 
e uma fábrica de manteiga. 

Almoçaram magnificamente os felc
tianos e entraram em campo.  Mais fel iz 
que a nossa turma e possuidora de mais 
conj unto e j ôgo, a equipe de Guaraní 
saiu vencedora pelo " score " de 3xO. Foi 
uma partida boa, bem d isputada) onde 
imperaram a disciplina e o bom tom. 

Após o j ôgo, houve uma cervejada 
aos 110SS0S rapazes e, nesta ocasião fo
ram ouvidos vários oradores, entre os 
quais o Dl'. Geral Mendonça, Dt. Arman
do Xavier e o Rvmo. Padre Geral, vigá
rio de Guaraní. Agradeceu, em nome da 
F.E.L. C .T. ,  Jonas Pereira Bontempo. 

Visitaram os nossos rapazes uma 
instituição que honra GuaraÍlí e que é a 
" Casa do Livro ", sem dúvida alguma um 
índice do interesse dos seus habitantes 
pelos assuntos culturais. 

Houve, à noite, um baile oferecido 
à nossa rapaziada. Como o tempo estava 
hotrível, com muita chuva prevista, o 
prof. Lott retirou cêdo a turma do bail e 
e rumou para Juiz de Fora. 

Foram magnifican1ente tratados os 
felctianos e muito gratos são todos ao 
povo de GuaranÍ, que regiamente sabe re
ceber e grande saudade deixa na alma 
da gente. 

Espera a Escola Candido Tosteg qUe 
êsses laços esportivos entre a família 
telctiana e a família guaranÍ sejam cada 
vez mais esh"eitos e mais fortes. 
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P r o d u t o s  f a b r i c a d o s n a  Produtos d o  laborató rio da 

F. E. L. C. 'I�. 
Q UEIJOS 

«Minas» padro
nisado 

Tipo « Cavalo» 
» « Cabocó» 
» « Cheddar» 
» cDuplo Creme» 
» «Enzmenlaler» 
» « Gouda» 
» «Lunch» 
:t «Prato'" 

MANTEIGA 

Extra 
Mantez'ga de 1� 

c ParJ7Zezão" 
t: Paslezuizado» 
«Provolone» 
« Reno-Edam» 
«Roqzufort» 
« Suisso» 
« Creme-Suisso" 
«Reque-iião llfine11 o» 
«RequeiJão Criolo» 
«Ricota » 

C A S E I N A  

Por diversos pro
cessos 

Solucão .. Donzú; 
Solt:cão de socia décimo normal 

. Solz:cão décimo non;zalde ndrato de prata 
. ·Solt:ção de !e'};o!fialeina a 2% 

Solucâo de bicromato de jotasslo a 5% 
. .  ·Cuitura . de P. roqueJort,. enz pó 
" Fermento IdcNco� seleczonado, líquido 

Solução de ndrato de praia 
Corante líquzdo para queijos 
Cultura de Yoghurt (líqUldo) 
Grão de Iieilir 
Fermento selecionado · para queIJo Suisso 

(E1n prOJdo instalações para leite em 
pó, lede condensado e ladose) 
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