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A Escola de Lacticínios "Candido Tostes" n ã o  p rocura es
conder as suas deficiências no que diz respeito ao trabalho prático 
de algu mas cadeiras. E ntretanto ela pràdígaliza aOs seus alunos 
excursões de estudos, por tôdas as regiões lacticinistas de . Mí"nas 
ou de outros Estados, com o intuito louvável de suprir ;tqudas 
deficiências. 

. 

Se, por um lado, o aluno encontra na fábrica, anexa à Escola, 
um laboratório onde êlc diariamente, vê fazer e faz, queijos dos 
mais variados tipos, manteiga, fermento láctico selecionado, casetna, 
qnefir, i9gu r t, etc.,  por outro lado tudo o que se refere à lactose, 
leite em pó. leite condensado. beneficiamento do leite de consumo, 
etc . .  o aluno vai observar nas demoradas excursões de estudos, em 
Santos Dumont, Lima Duarte, Bele Horizonte, Sul de Minas e 
São Paulo. 

Aos poucos a Escola irá se aparelhando, nesta parte. que, po
demos dizer. é mais especializada, porquanto. (Om exceção das usi
nas de beneficiamento do leiet, pouquíssimos são os nossos esta
belecimentos de lei te em pó. leite condensóJdo e mesmo lactose . •  

Uma das excursões mais proveitosas foi feita pelos alunos do 
Segundo Ano do Curso Técnico. acompanhados do Direr'"1r da 
F.E .L.C.T .. dos professores Hobbes Albuquerque. da cadeira de 
Tecnologia Aplicada; Eolo Albino de Souza. da cadeira de FJb6-
cação de queijos; Jonas Bon tem po. assistente de Qu í m ica aplicada 
e do Inspetor da D . I . P . O .!\ . Dl'. Paulo Wanderley. a Lim,] DUJrte. 
ende ficam os estabelecimen tos lac ticinistas da firma Jong f1 Cia . 
Ltda. 

E�sa excursão. ocortida em princípios de Outubro. te\'e. por 
finalidade principal, colocar os' rapazes do Curso Técnico em COIl
lacto com a fabricacão de lactosc. 

A firma Jon g' f1 Cia .. possui uma das maiores fábricas de 
lactose do Estado c, graças à gentileza dos seus dirigen tes. puderam 
ser observadas tôdas as  fases de obtenção da lactose bruta. bem 
como uma parte da SUJ refinação .  

Tudo o que foi  explanado nas  aulas teóricas pôde ser obser
vado na prática, pois. ao chegarmos ao . estabeleci mento. recebia 
êste o soro resultante da fabricaçã ,o de queijo. já passado em des
natadeira.  para ser conve!,\i entemen te defecado. afim de prepará -lo 
para a concen traçã o .  Outras fases, nilo só da obtenção da lactose 
bru ta, como também da refi nação. foram acompanhadas, como se
jam a concen tração. a cristalização, centrifugação e lavagem dos 
c,ristais. secagem em estufa e moagem. 

Os alunos não puderam esconder o seu en tusiasmo diante da 
realidade observada e comentada. pois a excursão teve o cancter 
de uma aula prática bem aproveitada . 

Durante a mais recente Exposição Nacional de Animais e 
Produ tos Derivados. realizada em S .  Paulo. na segunda quinzena 
do mês de Outubro, todos os alunos do Cu rso Técnico da F. E. 
L. C. T.  excursionaram ao Estado bandeirante, em companhia dos 
Drs. Sebastião Sena Ferreira de Andradi:, Dante Nardelli e Hobbrs 
Albuquerque, respectivamente, diretor, professor de Zootecnia ::.pli
cad... e professor de Tecnologia aplicada . 

Dois objetivos tiveram em mente os orientadores dessl ex
cursão : visitar a exposição e "isitar os .estabclecimentos de lacticí 
nios de S .  Paulo e arredores, incluindo as granjas l eiteiras de Cam
pinas. 

O programa foi cumprido graças ao esfôrço e alta camalada-
. gem do Dr. Pascoal M ucciolo, professor da Universidade ,ic São 
Paulo, que conseguiu ficasse à nossa disposição a "jardineira" da 
F�culdade de Medicina Veterinária . Dêste modo fizemos visitas 
mais ou menos demoradas às grandes Usinas de Beneficiamentc do 
Leite, União, Vigor, Cooperativa e Domínio, tôdas na  capital. Os 
alunos do Pdmeh'9 ,...1\no do Curso )"écnico, que estudam exbaus� 
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ORDENHA 
Ordenha é o processo de coletar o' leite, conhe

cido também pelos nomes de mugidura, tirar leite, 
pojar, etc. 

Ao natural a' cria faz a sucção com a línzua 
contra o VéÜi palatino, dando marradas contra o úbe
re, ou estendendo as têtas. O retireiro deve agir imi
tando o mais possível o modo natural (como faz 
a cria). , 

A ordenl'ía manual constitue uma arte ou ha
bilidade espl?cial para s\::r ,:::ficiente e econômica. ,Nem 
todos os retireiros oferecem as mesmas vantagens 
como ordenhadores, pois ,é uma arte dependente, de 
qualidades individuais, como destreza manual, ou tr\Õi-' 
'1lamentos, paciência e 'temp'eramento bondoso. Os 
proprietárioG de rebanhos leiteiros develU ser cau
telosos na escolha de ordenhadores higiênicos, pre
ferindo sempre treinar os moços de boas qualidades. 

O bom ordenhador deve ser: 
a) Ativo ou esperto; 
b) Honesto; 
c) De hábitos bigiênicos ou asseiados; 
d) Bem ágil ou trcinaào; 

, e) Paciente: 
f) Inteligente; 
g) Bondoso ou carinhoso; 
h) Assíduo ou permanente; 
i) Obediente ou cumpridor dos seus deveres. 
As pessoas já idosas ou viciadas nos seus mo

dos de tarbalhar, dificilmente se adaptam aos pro
cessos mais eficientes e mais higiênicos. Os aprendi
zes devem ordenhar primeiramente as leiteiras mais 
dóceis, de fácil tiragem e maio. velhas (depois da 2.a 
cria). Um retirciro deve ordenhar bem (a fundo) 
e ràpidamcntl', fazendo a mugidt1ra de 1 2  a 1 5  va
cas, d'2 5 a 7 lts., por hora, isto é, coletando de 60 
a 1 00 lts" conforme as condições do aparelho mamar. 
As 'vacas e cabras costumam reter (esconder) o leite, 
quando contrariadcts no sistema nervoso por qual-

tivamente o beneficiamento c'o leite, mas qll� não 
podem acompanhar, na Escola, os diversos trabalhos 
do beneficiamento (exceto a pasteurização), pude
ram fixar em minucioso relatóric, os frutos de suas 
observacões. 

A�sim foi obscrndo e anotado tudo o que se 
viu sôbre os prédios onde estão instaladas as usinas, 
do ponto de vista da Inspeção Sanitária, as diversas 
salas de reéepção do leite, filtração, pasteurização e 
resfriamento, armazenamento, engarrafamento e de
pósito do lúte, Sct!Js de lavagem de latões, cestas e 
frascos, etc. . 

Diversos aparelhos de pasteurização, conhecidos 
sàmente de gravuras, foram observados em seu fun
cionamento, aparelhos de placas alemães, ingleses e 
anl;er�icanos, apa'l'elhos do tipo Stassano, aparelhos 
para pasteurização lenta, etc. 

Em Campinas, onde estão instaladas modernís
simas granjas para prôdução do leite tipo A. tive
ram, os alunos, oportunidáde de observar talvez o 
único pasteurizador elétrico existente em nosso país,. 

Com estas excu rsões de estudo realiza a F. E. 
L C. T. o seu programa de ensino prático. E' um 
co'mplemento indispcnsável ao que se faz em Juiz 
de Fora. 

FELCTIANO 

DR. ' OS\VALDO T. EMRICH 
Ex-professor da F. E. L. C. T. 

quer motivo ou mudança de seus hábitos. Devem 
ser tratadas com carinho. 

Há dois processos de ordenha: 
a) Manual. 
b) Mecânico. 
Cada um dêstls processos apresenta modos di

ferentes de ação. O manual pode ser executado em 
linha paralela ou diagonal. coletando o leite de têta' 
em têt?, ou de duas em duas, isto é, usando sàmente 
uma das mãos ou as duas ao mesmo tempo (modo 
melhor). Há vários modos de segurar-se a têta, por 
€:xemplo: 

1 .° -, Tomá-Ia ,entre o dedo polegar e o in
dicldor, fazendo-os correr ao longo da têta; 

2. o -- Dobra r o polegar e comprimir a têta 
contra os outros dedoa no lado opôsto (não reco
mendável) ; 

3.0 - Segurar a têta entre o polegar e os de
mais dedos, fechando a mão ao passo que corre para 
a extremidade inferior; 

4.° -- Segurat a têta com os dedos contra a 
palma da mão, deixando o polegar para cima, com
primindo a base do mamilo, fechando de cima para 
baixo cada ded0 Po! sua vez (o melhor). 

A ordenha mecânica é executada por máquinas 
de diferentes tipos (Manus, Alfa-LavaI. Surge) e 
diferentes caoacidadt>s, (simples, duplas, coletivas), 
consL\ndo ele' boquilhas ajustáveis 3s têtas, tubos fle
xívcis c fixos, depósito coletor, bomba de sucção ou 
ele rre��ão e combinach5. O seu dispositivo tem por 
fim imita!' o trabalho das crias. O uso de ordeuha
deiras mcdnicas requer cmpi1êgo de capÜ;I'L local 
apropriado. boa tecnica, porém é mais econômico 
e mais higiênico, Os r;tandes est,Íbulos requerem boa 
ap"rrlbctgeJ11 !11ecJnicJ, , A tiragem, cio leite sendo mais 
rápida , evita o ll1aior contágio elo leite e abrevia o 
tem riO para ,na entrega ao consumo ou usinas. 

Para ef,'luar-se boa ordenha manu,1! devemos: 
a) Preparar o local onde vai ficar a leiteira; 
b) Pr';,'oarar a leiteira, _ fazendo a sua pcnsagcm; 
c) Prcr:\l"r (\ ordenhador com uniforme limpo 

claro : 
d) Preparar o vasilhame (lavar I! esterilizar) ; 
e) Lavar e enXl1gar as 111;)05; 
f) Tirar o [eite; 

g) Fazer a pesagem: 
h) Coar e depositar no tanque. 

O vasilhame d�ve [,('t próprio e de fácil limpeza. 
Os baldes devem ter a bóca estreita e não como os 
comuns, 

Pa ra a erdenba mecânica devemos: 
a) Preparar a orclenbadeira (lavar, esterilizar e ajus-

tar ;,,!s peças); 
b) Colocar as Jcíteiras no lugu; 
c) Pensar as' vacas; 
d) Ajustar a máquina e colocar as boquilhas nas 

têtas 
c) Verificar se as válvulas estão justas e se a bom-

ba tem a pressão necessana; 
f) Coletar o leite no. depósito; 
g) Retirar e transferir as_boquilhas ou as m5quínas; 
h) No fim, desmontar e bigienizar todo o aparelho, 

guarc1?ndo-o em local próprio. 
1\ ordenha mecânica não serve para as leiteiras 

que amamentam crias. Deve ser usada quando há o 
aleitamento "lrtificial. No princípio havia muitas 
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eeite condensado DR. JOSÉ DE ASSIS RIBEIRO 

Apesar de largamente difundido o uso do !dte 
condensado em nosso meio, onde a consumação está 
atingindo cifras eleva.

das, �ltrapassando as
, 

mais oti
mistas espectativas, alllda e grande o numero dos 
que desconhecem � fabricação dêste ?rodu

,
t�,. não sa

bem sua composlção, seu valor a11ment1Clo e nem 
sua utilização como substituto do leite integral. em 
tôdas as aplicações dêste. ' 

Dos componentes do leite, a água é o de maior 
volume, o de menor importância nutritiva e, o único' 

objeções ao uso das ordenhadoras mecânicas, porém, 
hoje acham-se muito aperfeiçoadas, oferecendo vá
rias vantagens como sejam: rapidez, economia, hi
giene, ginástica e maior renda de leite. Qualquer pes
soa pode dirigir uma máquina 'para a ordenha de 
muitas rêses. As mulheres, os velhos e as crianças 
prestam bom serviço. 

O nterinário dinamarquês Hegelund, imaginou 
um processo de ordenha, procurando imitar o mai<; 
possível, ao modo do bezerro, constando de retira
das sucessivas e alternadas, acompanhadas de massa
gens próprias, 

E' um processo racional, porém mais demora
do e complicado. Em qualquer modo de ordcnha 
deve-se observar: 
a) Não prejudicar a têta ou a leiteira; 
b) Evitar a volta do leite ao interior do úbere: 
c) Operar com brandura e rapidêz: 

'd) Esgotar completamente o úbere; 
e) Fazer pressões leves sôbre a base da têta ou úbere: 
f) Fazer o leite espumar, conservanclo-o sempre lim

po. 
Para a ordenh;l, ser asseiael2 (higiênica) é ne

cessário ser feita em lugar abrigado e limpo e não 
no meio do curral, entre os animais, Quando não há 
estábulo, deve haver um pavilhão (tclheiro) ao lado 
do curral, tendo o chão firme e limpo (pavimento 
se fôr possível), onde as vacas devem ficar durante a 
tiragem do leite. Para facilitar o trabalho', os bezerros 
devem ficar ao lado, em frente a entrada das vacas. 
Terminada a ordenha de cada grupo, as vacas 
e bezerros �;aem p,ua outro curraL. Não devem 
ficar outros ctnimais no curral, como bois dr: 
carro, burros, cavalos, porcos, cães. etc. O latão 
ou depósito elo leite den ficar afasta'do da poei
ra, abrigado do sol e da chuva, dentro de um 
tanqu\! dágua corrente ou gelada, tendo um filtro 
na bôca (coador). Ao começar a ordenha as têtas 
devem estar limpas e sêcas, bem como as mãos do 
l'etireiro. 1\s primeircts gôtJS de leite não devem ser 
aproveitadas e. quando o úbere está doente ou in
flamado, o leite deve ser tirado em outra vasilhJ e 
não atirado ao chão. 

As vacas de primeira cria devem ser ordenhadas 
com cuidado, fazendo-se o esgotamento completo do 
leite, não ficando por conta do bezerro sàmênte. 

E' de máxima importância ter horas certas para 
a ordenha, sendo feita à mais cedo possível e ,no me
nor tempo, sem interrupção: Não deve haver mu
danca de retireiro, de hoôrio c nem da ordem. O 
canto e a música em tons suaves favorecem a produ
ção do leite, ao passo que a gritaria, e máus tratos 
são prejudiciais, A vaca deve receber boa alimentação, 
asseio rigoroso e carinho, não encontrando motivos 
para ficar nervosa ou excitada. 

que pode ser retirado sem prejuizo para a constitui
ção físico-química dos demais elementos, e nem para 
o seu valor alimentício uma vez seja extrída em con
dições próprias. Em· consequência desta extração, o 
volume do leite diminui, facilitando seu acondicio
namento e transporte. Há perda da natural fluidez, 
e, o líquido denso resultante não sendo mais meio 
de cultura rão bom como o leite fresco, se torna so
bremodo resistente às condições de ambi&tes pouca 
favoráveis. Em 'vista das propriedades preservativas 
do açúcar em aI ta concentração, sua adição ao leite 
a condensar não se faz simplesmente para adoçar, 
como muitos o supõem, e sim, para aumentar a con
servabilidade do produto resultante, onde o hidrato 
de carbono ,�m alta porcentagem, inibirá o desen
volvimento ele germes termo-resistentes que resisti
ra� às fases de preparação do leitc condensado. 

No grupo dos leites conservados ocupam lugar, 
proeminente o leite condensado e o em pó. Ambos 
representam extração de água do Ieite - simples 
deshidratação - parcial no primeiro caso e quasi 
total no segundo. 

Da deshidratação parcial podem ser obtidas con
centrações de que resul tam leite evaporado (con:cn
tração de 2 :  1) ou leite condensado (concentração 
de 2,5 a 3: I) conforme a intensidade da evapora
ção. O leite evaporado, de grande difusão nos Es
tados Unidos da América do Norte, é resultante da 
condensação pctrcial do leite naturaL fresco, sem adi
ção de açúcar, c, tem por finalid:lde reduzir o vo
lumc do l('it�, aumenta!' sua resist.ência ao meio am
biente, barate:H o ;\Condicionamento e o transportc. 
c, I:m consequência, diminuir seu custo, facult:l1ldo 
sua aquisição pur preços pouco elevados. Leite eva
pondo, em nosso meio, é quasi desconhecido, cm� 
bora sem justa razão de o ser. 

Lei te condensado é o que passou por conden
sctção mais intem:.1, ao qual foi adicionado ou n5.o 
açúcar em ,.,Il" porcentagem suas finalidades são 
as meSl112S do evaporado, porém com maior proba
bilidade de conservacão, 

A condensação' pode se processar em leite sob 
uma elas quatro formas: 

l .n ---leite integr:lI, fresco, com açúcar (é o 
leite condemado comum, muito doce, empregado na 
alimentação de 12ctentes e utilizável em quasi todos 
os fins c1üinésticos onde se necessite leite integral) ; 

2 ,G leite integral sem açúcar (leite evapo-
rados, com as mi:smas utilizacões); 

3.° lLÍte desnatado � total ou parcialmente 
- com açúcar (para fins industriais - fabrico de 
balas, con{eitos, etc.): 

4 .c' -- 12ite desnatado - total ou parcialmen-
t:? ,-- srm açúcar (para fins industriais,' na fabri-
cação de holacbas, pães, etc.); 

Na obtenção dêstcs diferentes tipos de leite 
condensado, segue-se uma mesma sequenCJa de ope
racões. A base ef,tá na reducão do volume da água 
do' leite. A única possibilidade de se reduzir a agua 
de um líquido está na sua exposição à fervura, re
sultante da atuação do calor, até que a água seja eva
porada. Nas condições ambientais, a fervura se velj
fica a gráu� exces�ívament� elevados (97-98QC), 
tempcratud wbremodo prejudicial aos componentes 
biológicos do leite. Todos êstes são muito sensíveis 
às altas temperaturas, principalmente as vitamtnas 
termolábeis (B e C) c os enzimas, cuja maioria é 
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destruida a partir de 75°C; as albuminas. que se 
coagulam ultrapassando 80°C; a caseína.  c ujo con
jünto "caseíno-cálcíco" perde os. sais de cálcío solú 
veis, por precipitação acima de 70°C; a lactose, que 
inicia caramelização acima de 98°e, e ,  os gazes. que 
se evaporam na quasi totalidade. a partir de 80°e. 
Ademais, todos conhecemos que a simples fervura. 
ao meio ambiente, de leite adicionado de açúcar. nos 
dá doce de leite e não leite condensado.  Em resumo, 
pode-se considerar leite condensado com açúcar como 
doce de leite obtido em condições p róprias. Estas 
condições são dadas pelo aparelho de vácuo, onde 
em se processando redução de p ressão atmosférica. 
líquidos aquecidos podem entrar em ebulição entre 
55 - 60°e. Tanto leite com 'ou sem açúcar, como 
outros líquidos condensáveis podem ser concentrados 
a baixa temperatu ra. sem perda de elementos termo
lábeis ( enzimas ou vitaminas) ou modificação n a  
constituição de outros componentes. resultando pro
duto com água reduzida até 700/;) de seu volume 
primitivo. A base· de condensaçãp reside nessa 3 1ta 
redução do yolume da água do leite. de qU'2 resulta 
líquido denso. meio amarelado. mantendo a totali
dade de seu extrato sêco, e, capaz de restituir o leite 
origin3 1 com a simples adição da porcentagem de 
água retirada. E ntretanto esta simples redução n ã o  
torna o líquido resultante isento de possíveis alte
rações físicas ( separação da gordura .  que ainda se 
mantem em emulsão) e qu ímicas ( ações fermenta
tivas de germes termo-resistentes ou de contaminação 
posterior à condrnsação). Nem o estado de emulsão 
dos glóbulos de gordura do leite. nem sua carga 
bacteriana se alter::lm com a simples condensação no 
vácuo, e. quanto aos micróbios, êstes se concentram, 
com a evaporação a baixa temperatura. em menor 
volume de leite, provoc�\ndo nêste alterações mai� 
intensas que no leite integral. Daí os tratame11to� 
indispensáveis ao leite destinado à evaporação. cujas 
condições de higiene devem ser irrepreensíveis desde 
o momento da ordenha. Industrialmente. submete-se 
o leite a ser condensado à pasteurização ( para red u 
z i r  a carga microbiana de 99. 9  % ) ;  à adição d e  
açúcar ( para inibir. e m  vista de s u a s  p rop ried:1des 
preservativas em alta conce'ntracão.  o desenvolvimen .. 
to dos germes que r�sistirem às� fases de condensação, 
bem como os que contaminarem o leite depois de 
condensado); à homogeneização ( para evitar a se
paração dos glóbulos de gordura no leite sem açúcar, 
reduzindo êstes- glóbulos a menos de 2-3 micra de 
diâmetro, neutralizando sua fôrça ascencionaL e es
terilização (exterminando a flora microbiana em lei
te condensado sem açúc a r, para evitar alterações fer
mentativas) . 

As fases da obtenção do leite condensado. par
tindo-se do ieite integral fresco. com açúcar. são as 
seguintes: 

1.° - leiçe de clasisficação ótima. obtido 
transportado em perfeitas condições higiênicas. 

Somente leit!,! isento de qualquer contaminação 
pode !ler emprgeado na condensação. 

2.° - filtração - em filtro centrífugo ou sob 
pressão; 

3.c - pasteurização rápida e alta ( 90° e. por 
1--2 minutos); 

4.° adição de calda ou xarope ( açúcar refi-
nado. ótimo dissolvido em água ou em leite p:lS
teurizado). Aquecimento da calda a 90° C. Cal
cula-se a quantidade de açúcar a ser adicionada em 
12 - 15 % do total do leite a condenl;ar, o qual, 
depois de condensado, deve ápresentar, 110 máximo 
41- % de sacarose; 
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5.° pré-aquecimento - para' facilitar a dis-
wlução do açúcar no leite a condensar - em tanque 
cilíndrico, de  metal inoxidável. de paredes duplas com 
circulação de vapor, e provido de agitador interno. A 
mistura é aí mantida em agitação à' temperatura de 
95° e. 

6 .° - deshidrataçã o  - no aparelho de vácuo. 
Do pré-aquecedor o leite mais açúcar passa para o 
aparelho de vácuo.  Êste é ,um conju nto de ínstalélções, 
cuja finalidade é a de rarefazer a atmosfera onde o 
leite se condensará.  A condensação é feita no "eva
porador", grande peça com capacidaàe indo de 500 a 
5 .000 litros, de forma quasi sempre oval, de parede 
Íh terna inoxidável ( de cobre, aço i noxidável ou aI u 
mínio). provida d e  entrada d o  leite a ser condensado; 
de vapor; de aspirador de ar (bomba de v-ácuo e con
densador de vapores); termômetro; manômetro, aber
tu ra para entrada de operário par� p roceder a limpeza 
interna; tubulações para retirada da amostra e para 
saída do leite condensado, etc .  No interior desta peça , 
por meio da bomba- de vácuo.  a p ressão atmosférica 
é ct 10 cms . de  mercúrio; pela circulaçã o  de vapor é 
mantida a temp5!ratura entre 55 - 60°e, e o leite, aí 
chegado a 95°e., entra logo em ebulição, turbilho
nante, sofrendo uma evaporação ráp!da e intensa. da 
qual o vapor dágua é aspirado por canalizações pró
prias. À medida que o leite fluido <; c  concentra, a mo
vimentação vai. gradativamente, se tornando' mais len 
ta. mais pesada, até chegar o momento e m  que a con
densação está terminada .  Tiram-se amostras e se veri
ficam a consistência e a densidade do produto obtido. 

7.° - c ristalização - em aparelho cilíndrico, 
de paredes duplas, com circulação de água. e agitador 
mecânico -- o leite condensado· quente sai diretamen
te do evaporador para o cristalizador e nêste é man
tido em agitação constante e vigorosa. afim de evitar 
formação de c ristais de sacnose e lactose muito gran
des (superiores a 12 mina). Esta fase é importantís 
sima no sentido de prevenir o aparecimento do defeito 
"arenoso" ou "granuloso" no leite condensado. A 
princípio a temperatura da água que circula na parede 
dupla deve ser de 28 -3 O°e. Temperatura de água 
muito baixa e agitação lenta do leite darão formação 
de cristais grandes . Também cristais nesta condição se 
formam quando há excesso de sacarose . resu1tante da 
adição de muito açúcar. ou de concentração excessiv:l 
do leite. Obtida a c ristalização ao ponto certo . o leite 
é levado ao enlatamento. onde só podem ser empre
gadas latas esterilizadas as quais, depois de cheias, são 
herméticamente fechadas. 

No leite condensado sem acúcar. assim como no 
leite evaporado há a possibilidade de aparecimento de 
defeitos durante a conse rvado. Êstes defeitos são os 
resultantes de desenvolvimento bacteriano ( não evitado 
pela falta de açúcar) ou de separação de gordura ( tam
bém não evitac10 peI" falt;} de densidade do leite con
densado sem açúcar). Daí as duas providências na fa
bricação do leite condensado sem açúcar. ou evaporado: 
a homo�'eneização - reduzindo o diâmetro dos gló
bulos de gordura, não lhes permitindo separação du
rante o repouso do leite preparado, e, a esterilização 

exterminando a totalidade da flora microbiana. 
A fabricação do leite condensado sem açúcar. ou 

do evaporado. obedece às seguintes fases : 
1.0 leite ótimo integral (ou desnatado. 

con forme as fin<1Jidades) obtido em condições i1'1'e-
preensíveis; 

. 

2.° filtração -- filtro· centrífugo ou sob pres-
são; 

3 .° - p ré-aquecimento· - até 85°C; 
4.° - homogeneização - redução, em aparelho 

Con�i�ões �a a�ão �o· coalho. sôhre o leile na labrica�ão 
�e queijos 

Traduzido pelo 
Prof. E% Albino de Souza 

As condições sob as quais o coalho coagula o leite 
têm sido largamente estudadas. A rapidez' e conclusão 
dependem das seguintes condições: 

1) A presença de sais ele cálcio solúveis tem sido 
comprovado ser necessária. 

2) Efeitos de ácidos - O leite precisa ser de 
reação neutra ou ácida afim de ser coagulado pelo coa 
lho. Ácidos livres ou sais ácidos favorecem a acão. 
Quanto mais ácido houver nõ leite. até certo li�ite. 
mais ràpidamente a coagulação por coalho se verificará. 
Leite ácido bastante para coagular por si p róprio n ã o  
é coagulado p o r  coalho; similarmente. leitelho ácido 
não é coagulado, 

Todos os ácidos. quer orgânicos, quer inorgâni
cos, mostram um ac(;ntuado efeito sôbre a c'oagulação 
pelo coalho. embora êles difiram um do outro com 

próprio . sob pressão.  dos glóbulos de gordu ra. de 10 
micra a 2·-3 micra. mantendo o estado de emulsão 
porém. impossibilitando:! separação dos glóbulos pela 
gravidade; 

5.° -- deshidrataçâo parcial no vácuo reduzido 
(concentração de 2,5--1: 1 para,o'leite condensado. 

e 2: 1 para o evaporado) ; 
6Y - acondicionamento em latas esterilizadas e 

hermética mente féchadas: 
7.!l - esterilizacão em autoclave próprio, a 

li O- 1 15°C por 5�I O minu tos; 
8 .° - resfriamento gradativo e depósito em am

biente à temperal'llfa ('nrre 0° a 7°C. 
Composição média do leite condensado íntegral: 

Matéria gorda, 
Água 
Lactose 
Matéria azotada 
Açúcar 
Matéria� minerais 

Com açúcar 

9 a 12 % 
24 a 2::3 (/r, 
11 a� 120/0 

8 a 12 c,i<: 
40 a 44 % 
1 .5 a 2 (!é, 

Sem açeíror 

7 a 9.5 C;1" 
6 1  a 69 c!t) 
1 3 a 15% 
1 1 a 120/0 

1 .5 a 3 r;lcJ 
Do exposto se verifica que leite condensado nada 

mais é do que o produto resultante- da deshidratacâo 
parcial do leite integral. total ou parcialmente des�a
tado. adicionado ou não de acúcar, A deshidratacão é 
procedida no vácuo parci� 1 .  à temperatur; de 

55- 60°C e dela resulta um líquido denso. amare
lado. muite doce ou não (conforme a adido ou n ã o  
d e  açúcar), de fácil solução n a  água. restabelecendo � 
lei�e original. de larga conservação em vist,a da p ro
l?fledade preservativa de açúcar em alta concentração. 
Est: produto é empregado para fins industriais ( fabri
caça0 de bolachas. doces. balas. etc .) , na alimentação 
de J a�tentcs (substituindo o leite materno) . ç mesmo. 
na ahmentação de adultos, onde seja difícil a obte.n
ção de leite de vaca fresco .  ( Transcrito do Boletim da 
Comissão E xecutiva do Leite, para satisfazer aos pedi-
dos de esclarecimentos sôbre o assunto). . 

respeito à extensão da influência que êles exercem. . Êste efeito dos ácidos. sôbre a ação do coalho é devido 
à formação de sais de cálcio solúveis. 

3) A diluição do reite pela água não só retarela 
a ação do coalho como torna a coagulação menos com
pleta, porque a proporção de sais de cálcio solúveis é 
diminuida . A adição .de cloreto de cálcio ou ácido li.
vre ao leite assim dil uido não só apressa a coagulação. 
como também terna mais completa a quantidade de 
caseína coagulada. Aparentemente o leite pode ser di
luido com mais de 1 0  S'lo de água sem que a coagula
ção pelo coalho seja muito retardada. 

4) Diferentes compostos químicos e metais afetam 
a coagulação do leite pelo coalho de diversas maneiras. 
Sais ácidos. em geral. assim como ácidos livres. favo
recem a rapidez da coagulação. Alcalís e sais alcalinos 
retardt1m-nê\. 

Os seguintes são exemplos de subtâncias. as quais. 
presentes em certa quantidade. retardam a coagulação 
pelo coalho: cloreto de sódio ( sal comum). acetato 
de sódio. citrato de sódio. bórax. clorofórmio, forma
lina. etc. 

5) Substâncias inertes. finamente divididas, 
como amido ou serragem de madeira. adicionadas ao 

, leite apressam a coagulação pelo coalho. 
6) A temperatura do (eire afeta o tempo de coa

gulação e as características da coalhada. 
a) Para completa coaguiação. o tempo diminui 

quando a temperatura aumenta. A coagulação num 
tempo dado � mais completa à 4 1  - 42°e. e menos 
completa a temperaturas acima e abaixo dêstes limites, 

b) O caráter da coagulação é afetado pela tem
peratura em que o coalho age. Assim, à 15°C. a coa
lhada é fIcculenta. esponjosa e mole; de 25 a 45°e. 
ela é mais ou menos firme e sólida; à 50°e. e acima 
ela é muito mole. sôlta e com tendência a gelatinosa. 

c) Leite aquecido acima de 6 1 °e., por um con 
siderável espaço de tempo. coagula menos ràpidamen
te do que leite normal. O wágulo de tal leite aquecido 
é muito floculento. nunca uma massa firme e sólida. 
na ausência de sais de cálcio solúveis ou ácidos . 

Leite fervido não coagula normalmente ou não 
coagula de todo.  por coalho. a menos que seja tratado 
com algum sal de cálcio solúvel ou algum ácido. O 
calor precipita o fosfato de cálcio do leite e também 
faz desapareczr todo an ídrido carbônico presente. 

7) A e.'(posi'ção à luz do sol diminue o poder 
coagulante do coalho. 

8) As' soluções de coalho são afetadas pelo ca
lo: - Extr�to de coalho aquec�do por algum tempo 
aCima de 60 C .. torna-se permanentemente .mais fraco 
ou inativo. 

Os enz�mas do coalho começam a ,sentir a ação 
do calor a ce rca de 4 9°e. Soluções fracas são afetadas 
"_ temperatur�s baixas. como 40°e. Soluções fortes 
sa� enfraquecidas pelo aquecimento a 6 1 °e. por 1.5· 
'm1mutos . mas não são comp1etam('nte inutilizadas . 
Temperaturas altas destroem a atividade dos enzimas 
do coalho - gradualmente, não instantâneamente. 

9) Aumento em quantidade de extrato de coalho 
ou em fôrça do mesmo aumenta o poder coagulante 
sôbre o leite. / 

10) Leite recentemente. ordenhado coagula mais' 
. :omp�etamente _ do que quando deixadó f;sfriar, devido 
a. mais alt:l 

,
tL'r,npcratur� .e à presença de maior quan 

tidade d e  anldndo carbomco. Quando o leite fresco não 
coagula com coalho, é ,provàvelmente devido ou a 

arvoredoleite.orgdigitalizado por
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A gr�at school, the development of a grand ide a 

which must give enormous satisfaction of accomplish
ment to  the director and teachers. This school cannot 
but count heavilv in the development of a basic in
dustry in a g�eat country. Arttlr T. Benner 
(Marschall dairy laboratory, Inc .  Madison, Wisconsin. 

Depois de seis anos de funcionamento orgulho 
me cada vez mais pelo b o m  ê x i t o  dessa Escola no 
melhoramento e desenvolviment o  da i ndústria de lacti-
cínios do nosso país. Fabio Bastos. 

A niversários em Outub ro: 
Dia 27 - Dr. Walter Rocha Peres. 
Aniversários em Novembro : 
Dia 1.° -- José ·Araujo Amorim ; Euro Albino 

de S ouza ; Roberto Dias de Paiva e Dr. João Valença 
Leite. 

Dia 3 - Pedro de Assis Ribeiro. 

DR. DANTE NARDELLI-DR. AMLETO MOSCI 
Em virtude de haver terminado seu estágio no 

Exército, retornou às suas atividades na Fábrica-Es
cola de Lacticínios "Candido Tostes", o prof. Dante 
Nardelli, da Cadeira de Zootecnia do Gado Leiteiro . 

Durante sua ausência as aulas daquela Cadeira 
foram ministradas pelo D r .  Amleto Mosci .  Inspetor 
da Divisão de Defesi'. Sanitária Animal. do Ministério 
da Agricultura. 

estar ligeiramente alcalino ou ddiciente em sais. de 
cálcio; isto é, é um leite anormal. 

I I) Dilerenll:s leil('s cornporlam-se de modo di
L'erso com relacão ao coalho. Isto é verdade não so
mente com leit� de diferentes vacas, mas também com 
leite da mesma vaca em diferentes tempos . Resultados 
de trabalhos realizados na Estação Experimental de 
Nova York mostraram que na ordenha individual de 
17 vacas, o tempo de coagulação por coalho, do leite 
fresco, variou de 40 segundos a 5 O minutos. No caso 
de u ma vaca, as variacões em diferentes· ordenhas fo 
ram de 4 miriutos e 45 segundos a 50 minutos. 

Um estudo da composição ordinária do leite não 
mostrou as  causas de t;Jis diferenças. As causas espe
cíficas tão longe quanto são wnhecidas, são relacicma 
das com a quantidade de sais de dlcio e com a reaç,io 
do leite.  
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Écos �a excursão �os alunos �a L S. A. L. à
Fá�rica [scola �e lacticínios Can�i�o Tostes 

I11no. Sl'. Dr. Sebastião S. F. de An
drade, D.D. Diretor da Fábrica-Escola 
de Lacticínios "Candido Tostes". 

Prezado Senhor. 
Oportuno e pr.oveitoso foi para os 

alunos do 3.0 ano da E.S.A.L. o. estágio 
que fizeram na F.E.L.C.T., na última 
quinzena de Setembro. O mesmo se tor
nou uma realidade, graças à atenciosa so
licitude de V.S., contribuindo com elevada 
cooperação para efetivá-lo dentro de t1m 

,ambiente dê trabalho e camaradagem en
tre os senhores professores, alunos e co
legas visitantes. 

Deixámos Juiz de Fora, plenamente 
convencidos de que o construtivo progra
ma de trabalhos, adotado pela Fábrica
Escola, realiza firme e sistemàticamente 
a formação de profissjonais lacticinisb-1s 
que, pela técnica, saber e experiência, con
tribuirão para o progresso da indústria 
em que se especializam, trazendo com isto 
vantagens de grande alcance econômico 
para tão importante ramo de vida rural 
do país. 

De retôrno a Lavras e reintegrados 
nos afazeres diários. vimos a sua grata 
presença testemunhai'-lhe mais uma vez os 
nossos agradecimentos pelas atenções que 
nos dispensou aí, tornando-os extensivos 
aos prezados professores, funcionários e 
colegas da F.E.L.C.T. 

Ao ensejo apresentamos a V.S. as 
nossas mais cordiais saudações. 

Pelos alunos da E.S.A.L. 
(a) Oswaldo Antujo de Andnt,de 

Lavras, 4 de Outubro de 1946. 

s. A. Litográfica e Mecânica «União Industrial» 
MATRIZ : - JUIZ DE FORA CAIXA POSTAL, 63 - FONE, 1 6 O 7 

FILIAL : - BARRA MANSA ESTADO DO RIO - FONE, 5 6 

END. TELEGRÁFICO INDUSTRIAL 

Possui as seguintes seéções: Litografia - em fôlha de Flandres e - papel; Estampa
ria - em fôlha de Flandr.es; Tipografia - em papeis e cartões; Fundição de felT') 
e metais; Meeânica, para fabricação· de máquinas para lacticínios e Vasilhame em 

geral para transporte de leite. 
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Regulamento dos Cursos da .Fábrica Escola de Lacticínios Ca-ndido Tostes 

CAPíTULO I 

DOS CURSOS DA FABRICA ESCOLA DE LAC
TICÍNIOS "CANDIDO TOSTES" E SEUS FINS 

Art. J _. Os cursos da F.E.L.C.T. tem por 
principais finalidades : 

a) ,formar p rofissionais aptos ao exercício das 
suas atividades técnycas na indústria de lacticínios ; 

b) dar aos trabalhadores jovens e adultos da i n 
dústria d e  lacticínios e atividades correlatas u ma qua
lificação profissional que lhes aumente a eficiência c 
produtividade; 
. c) dar m.elhores conhecimentos especializados aos 

profissionais habilitados ao exercício de suas ativida
des na i ndústria de lacticínios ; 

d) divulgar conhecimentos de atualidade técnica, 
prestando assistência aos industriais de lacticínios (
criadores de gado leiteiro. 

Art. II - Dentro das finalidades referidas no 
artigo anterior, o ensino a ser ministrado nos dife� 
rentes cursos deve objetivar : 

a)- o e�tabelerim�nto de um contacto íntimo 
entre o estudante e as aplicações Técnicas na  indústria 
de lacticínios; 

b) a manutenção do interêsge do estudante por 
todos os meios apropriados como, projeções de filmes 
técnicos, con ferênciãs etc.: 

c) o desen','olvimento no estudante das qU1 li
dadcs de ordem r método no trabalho: cuidado e rigor 
nas re;:dizaç('ies experimentais; honestidade no registro 
de observação; critério na interpretação dos resultados; 

d) o desenvolvimento do espírito de observação 
e o senso crítico, assim como o espírito de i n iciativa, 
habilitando-o a tirar o máximo p roveito e rendimento 
da aparelhagem que possue; 

e) o enriquecimento do patrimônio de cultura 
técnic.1 dos profissionais já habilitildos, facilitando
lhes um estudo mais completo e perfeito dos p roble
mas da indústria de lacticínios. 

CAPiTULO II 

ORGANIZI\( ÃO DOS CURSOS 

Art, III Os cursos mantidos pela Fábrica 
Escola de Lacticínios "Candido Tostes" serão das se
guintes mocblid;Jdes: 

ti) Curso de técnico em lacticínios (curso ordiná
rio ou de formaç'ão técnico p rofisisona!) . 

b) Curso de especialização em lacticíníos (curso 
cxtr2ordínário ou de especialização profissional) . 

c) Cursos avulsos ou d� ilustração p rofissional. 
Art. IV - O curso ordi nário destina-se à for

mação de técnico em lacticínios e terá a duração de 
dois anos. 

Art. V - O curso extraordinário destina-se à 
cspecialização em lacticínios dos p rofissionais 'de agro
nomia, veterinária e química industrial, e terá a du
ração de um ano. 

Al't. VI - Os cursos avulsos são destinados a 
dar aos interessados em geral. conhecimentos de atua
l(dades 'técnicas de indústria de lacticínios, tendo uma 
duracão mínima de três  meses. 

- Art. VII - As matérias constituintes dos cursos 
da F.E.L.C.T. serão classificadas em disciplinas fun
damentais e complementares. 

DISCIPLIN AS COMP�EMENTARES 
1 - Mecânica aplicada. 
2 Economia, administração, legislação e escri-

turação aplicadas. 
3 Educação física. 

DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS 

I - Tecnologia aplicada. 
2 - Microbiologia, física e química aplicadas. 
3 - Zootec n ia do gado leiteiro . 
Art. VIII - Cada u ma da� _ disciplinas funda

mentais mencionadas n o  artigo anterior ficará a cargo 
de um professor auxiliado por tantos assistentes quan
tos forem necessários. 

§ ú nico As d isciplinas complementares ficarão 
a cargo de professores auxiliares. 

Art. IX - A distribuição das matérias pelos 
cu rsos será a seguinte: 

CURSO TÉCNICO DE LACTICÍNIOS 
1.a série 

Tecnologia aplicada ( I.a parte). 
2 - Microbiologia aplicada ( l .a parte - generali� 

dades) . 
3 - Físico- Química aplicadas. 
4 - Zootecnia do gado leiteiro. 
5 - Trabalhos p ráticos. 
6 - Educação Física. 

2.° �éri(' 

I -- Tecnologia aplicada (2_a parte) . 
2 - Microbiologia aplicada (2.a parte especial) . 
3 Quím ica aplicada. 
4 l\/lecân ica aplicada. 
5 Economia, administ racão, legislação e escrituração 

aplicadas. ' 
6 Educação física. 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
I - Tecnologia aplicada. 
2 - Microbiologia aplicada. 
3 Físico-Química aplicadas. 
4 -- Mecânica aplicada. 
5 - Economia, administração e legislação aplicadas. 
6 - Educação Física (facultativo) . 

CURSOS AVULSOS 

Art. X -:-- Nos cursos a\'ulsos serão lecionadas 
matérias d� cultura técnica, de interêsse do candid.1to, 
com um p rograma previamente organizado de acôrdo 
com a sua capacidade. 

CAPiTULO In 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E MATRÍCULA 

Art. XI Para admissão aos diversos c u rsos da 
F.E.L.C.T., o candidato deverá requerer <,o Diretor 
Geral do estabelecimento apresentando os seguintes do
c umentos: 

a) atestado de vacin a ;  
b )  atestado d e  sanidade física e 'mental til d e  que 

não esteja impossibilitado aos trabalhos de i ndústria ; 
c) certidão do regist ro c ivil de nascimento, com

provando idade mínima de 17 anos; 
d) atestado de boa conduta. 
Art. XII - Para 'admissão ao primeiro ano do 
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curso técnico de l acticínios. o can didato deverá 'apre
sentar. a inda. certificado de concl usão da 4.  a série do 
curso ginasial ou diploma de Técnico-Agrícola regis
t rado no Ministério da Agricultura. 

Art .  XIII -- Pa ra admissão ao curso de especi;;
lizacão o candidato deverá apresentar a inda diploma 
de �grônomo. veterinário ou químico-industrial regis
t rado na repartição competente.  

Art .  XIV Para admissão aos cursos avulsos 
o cartdidato deverá apresentar p rova de conclusão do 
curso primário . 

XV - A época de inscrição dos candidatos à 
admissão aos cu rsos técnico e de especialização será 
no período de 1 a 2 O de Fevereiro.  

§ único - Nos cursos avulsos n ã o  há época 
determinada para a inscrição dos candidatos. 

Art. XVI - O n úmero de matrículas ' será fixa " 
do anualmente pelo Diretor Geral da F.E.L.C.T . •  
a tendendo à capacidade d o  estabelecimento.  

§ único - Quando o n ú mero de candidatos ex
ceder ao n úmero de vagas terão preferência à matrí
cula os candidatos que t rabalhem na indústria de 
l acticín ios ou exercam a tividades correl atas. ou sejam 
filhos de criadores ·ou de i n dustriais de lacticínios . 

Art .  XVII - Para matrícula o candidato deverá 
requerer ao Diretor do Ensino. fazendo o respectivo 
pagamento dé's taxas correspondentes. 

CAPíTULO IV 

ANO LETIVO E EXERCÍCIOS E SCOLARES 

A r t .  XVII I - O ano letivo terá in ício em 1 .° 
de Março e terminará a 1 5  de Dezembro. 

§ 1 .° -- O período de 1 6  a 3 1  de Julho sera 
destinado a férias escolares ; 

§ 2 .° - Nos períodos de . 1  a 1 5  de Julho serão 
real izados os primeiros exames e de 1 a I ? de De
zembro. os exames firiais .  

Art .  XIX --- Durante o ano let ivo os alunos dos 
cu rsos técnico e de especial ização poderão realizar ex
cursões de estudo sob a direção de u m  professor .  

§ ú nico - O s  alunos q u e  tomarem parte na  
e xcursão ficarão obrigados a apresen tar ao professor 
que os dirigir.  relatório sôbre a mesma afim de cons
tituir u m  trabalbo escolar.  sujei to a' .iulgamento e a 
nota de exerc ícios práticos . 

CAPíTULO V 

REGIMEN ESCOLAR. HORÃRIOS E PROGRAMAS 

Art. XX - O regime escolar da F.E .L.C.T . .  
será d e  internato. externato e semi- i n ternato. 

§ único -- Os regimes de i nternato e semi - in ter
nato serão regulados pelo regimento interno do Re
gulamento Geral. da F .E .L .C .T. 

Art.  XXI - A frequência às aulas teórícàs e tra
balhos práticos é obrigatória para todos os alunos. 

Art .  XXII - A frequência às aulas de educação 
f ísica e jogos esportivos é obrigatória para os alu nos 
do curso técnico e facultativa para os dos cursos de 
especialização e avulsos. 

Art. XXII I �· () ,horário para funcioname n to dos 
cursos será organizado anualmente pelo Conselho de 
Ensino a submetido à aprovação do Dire tor Geral da 
F.E .L.C.T.  

§ ú n ico Depois de aprovado o '  horário s ó  po-
derá ser modificado. 'por  conveniência do eosino. a 
ju izo do C. E .  e aprovação do Diretor Geral.  

Art.. XXIV - As aulas teóricas s.?rão realizadas 
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no período de 8 as, 1 6  horas · c' terãó. a. duração máxima 
de 5 O min utos. 

Art.  XXV - Os trabalhos práticos terão duração 
variável de acôrdo com as .• neceSliidad€s do ensino. 

Art.  XXVI - o  período semanal destinado às 
aulas e trabalhos , práticos variará. conforme a natu,� 
reza do curso de 3 6  a 44 horas. . . " . .  

Art. XXVII ""- Os prógramas de ensino serão 
anualmente organizados pelos pr()fessores �às J:e.specti
vas disciplinas e submetidos ao e'xa!he . e., aprovação .do 
Conselho de E nsino, afim de qüe sejarri' coordenados 
sem deficiência ou tepetição de assuntos e' satisfaçam 
plenamente às finalidades ' dos cursos

, 
da F.EL.C:T. . 

§ úriko - Os progràma,s de .é�sino dever�o ser 
esgotados integralmente , . '  ' .. . ' ". Art.  XXVIII ----.: Os. professores chefes de secção 
p oderão distribuir  aos �eus assistentes u ma ,parte do 
pro gra'ma da respectiva secção.: 

CAPÍTULO VI 
DAS FALTAS E PENALIDADES 

Art.  XXIX - O aluno de qualquer curso quc 
tiver fal tado mais de 1 / 3 do número total de a ulas  
dadas ou trabalhos práticos realizados. n ã o  poderá ' fa·· 
zer exam� final de 1 .a- época. na m a tériá em que isto 
se verificar .  

§ único - Os alunos d o s  cursos avulsos q u e  es
t ivere m  nestas condições não poderão prestar o exame 
de sufici ê nci a .  

A r t .  XXX As fal tas dadas- e m  caráter coletivO' 
s€'rão computadas em dobro. 

Art. XXXI Aos al unos que não cumprirem 
as determinações do p resente regu lamento bem como 
do regul a mznto c regimento interno da F . E . L. C:r . 
pcck rão . ser apl icadas as seguintcr. penal idades disc i ·  
pl inares : . . 

a )  advertência reservada ( oral ou escrita) ; 
b') admO'estação em classe ; 
c )  suspensão temporária ; 

d) perda de ano ; 
e) expulsão do esta belecímeh to .  
§ 1 .° -- As penalidades das álíneas (( e h são im� 

çostas pelo professor ou Diretor de  ensino ; o da al í 
n e a  c será i mposta pelo Diretor , de ensin o ; o da alínea 
li será i mposta pelo Dire tor de (,'nsino por p roposta 
do C .  E .  

. 

§ 2 .c - As. penalidades serão apl icada� de acôrdo 
cem a gravidade das faltas .  

CAPfTULO VII 
EXERCÍCIOS 'E EXAMES ESCOLARES 

Art. XXXII - Mensalmente, durante o , an o  le
tivo. será dada em cada disCiplina e a cada aluno pelo 
réspcctivo p rofessor. u m a  nota resultante da verificq
ção do seu aproveitamento por meio de exercícios ..: es
colares. 

Art. XXX CII - Os exercícior; escolares em nú� 
mero d� dois por mês no mínimo poderão ser escrito�,. 
orais ' ou práticos. a critério dq ' professor da disciplina: 

§. Ónico - Não haverá exercíCios escolares n o  
mês d e  Julho. 

Art. XXXIV - A média aritmética das notas 
de cada mês será a média anual dos ':exercícios �scola
Járes dessa disciplina. 

Art. XXXV Haverá 2 em cada período letívo 
duas ordens ' de exames para�' tôdas as disciplinas : os· 
primeiros exames e os exame:> finais .  

(Continúa !!.o próximo nÚmero) 
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:eaet(J..�e 
MARIO ,,"OSÉ GUAZZELLI 
Aluno da ' F.E. L .e.T. 

O QUE ' É A LACTOSE 

A lactose é o a�ílcar do leite .  encont rado em 
maior ou menor p roporção n o  leite de todos os ma
míferos. \'ariando a p,Qrcentagem segundo a espécie.  

No leite de vaca à porcentagem média de lactose 
é de 5 ?'a .  , 

Quimica mente é um dissacarídeo da função dos 
carbohidra tos ou glucídeos. 

Sua fórmula bruta é C 1 2 H 2 20 1 1 .H 2 0 .  
Sendo u m  dos componentes do leite q u e  perma

nece em quasi sua totalidade no sôro resultante do 
fabrico de queijos e da .caseína ( exceção feita da ca
seína por p recipitação natural ) . desde cêdo se pensou 
em extra í - l o  do sôro, completando. assim.  o apro
veitamento quasi total da matéria sêca do leite. 

Conseguido que foi .  em 1 8 8 0 .  o processo de 
extracão em bases i ndustriais. tornou -se o cent ro de 
uma · n ova e poderosa indústria.  multiplicando - se 
seus empl'êgos . 

A tualmente é usada em medicina . . farmácia. na 
panificação. na fabricação de alguns l icôres. na p re
paração dos  le ites maternizados. na  fabricaçã o  de ca
ramelos. da válvula termo-iônica.  em saboaria. e m  
p irotecnía .  etc.  

Os p rocessos de extração da lactose são vários. 
todos obedecendo ao mesmo princípio.  al guns pa
tenteados c mantidos sob segredo. 

A matéria prima mais adequada e econômica 
para essa indústria é .  sem d úvida. o sôro resultante 
da fabricação de queijos e da case ína . 

Pode -se dividir em duas fases os trabal hos para 
extração da lactose : 

I .a - Obtenção da lactose bruta.  
2 .a - Refinação da lactose bruta.  
A primeira fase compreende as seguintes ope

rações ; defecação. concentração e cristalização.  
Se o açúqr vai perr.1anecer bruto. pode-se. em 

seguida, centrifugar. lavar. secar e moer.  Se poré m .  
na p rópria fábrica s e  opera a refinação. após a c ris
tal ização. dissolve -se o açúcar bruto. dondl' se parte 
para r2 finá-lo .  

DEFECAÇÃO 

E' a mais  importante das operações da primeira 
fase . Tem p o r  fim l ibertar o sôro. tan t o  quan to pos
s ível . da gordura. albumina e sai s .  Está enquadradc. 
póis. na  defecação. o desnate do : soro após o fabrico dos 
queijos . Isto .sé �<iz antes de ser enviado para os tanques 
onde se processará a defecação p ràpriamente dita. 

Diversos são os processos existentes para a de
fecação.  

O sôro.  recolhido n os tanques de madeira. 
é aquecido por injeção de vapor. ou pelo vapo;: ' 9ue 
circula em serpentinas.  a té u ma temperatura p roxlma 
do . ponto de ebulição : 9 0 - 9 8 °C .  A essa temperatura 
é jMitado então ou ' um ácido ou um alcalino. até 
atingir  a acidez de 1 5 ° Dornic.  O alcal í pode ser a 
soda cáustica e o ácido pode ser'  o próprio sôro áci
do. com mais de 1 0 Qo Dornic.  

. Naquelas temperat u ras e acidez. a albumina se 
precipita.  Após um período de repouso. afim de que 
o precipitado se deposite n o  fundo d o  tanque. o 
sôro é decantado para outro tanque. onde s ofre uma 
fervura l i geira .  sendo deixado. a seg u i r, em repouso, 
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para que se deposite o resto de albumina ou proteína.  
CONCENTRAÇÃO 

O sôro defecado é bombeado para o evaporado!'. 
passando a n tes por um filtro.  

No evapor,1dor. apai'elho idê ntico aos usados 
para a fahricação de lei te . çondensado. o sôro. é con 
centrado a té 3 2 - 3 5 ° . BauI).1é.  à p ressão reduzida de 
1 2  a 1 5  l ibras e a 6 5 - 7 q°C. de temperatura.  Tam- . 
bém se pode p roceder à co{lcentração do sôro em tan
ques abertos. à p ressão a�mosférica . Acarreta. entre 
tanto. maior gasto d e  vapor. l eva mais tempo e pre
judica. em parte. a quali�ade do produto final . 

CRISTA LIZAÇÃO 
Logo ' em seguida à conqentração. o soro é recolhido 

em pequenÇ)s tanques de madeira ou metal . onde per
manece em repouso · a té qué a lactose se deposite sôbre 
as paredes e fundo do tanque. sob a forma de cristais. 
O tempo para a cristalização está l igado a inúmeros fa
tores. p ri ncipal mente de ordem física e de caráter técni 
co. podendo ir de 1 a 2 dias até uma seman a .  

SEGUNDA FASE : REFINAÇÃO D A  LACTOSE BRUTA 
A refinação da lactose n ã o  é obrigatàriamente 

feita em fábricas de lactic ínios pois é idêntica à de 
outros açúcares. 

E m  s í n tese. a refinação da lactose consist/� em 
operações e adições de substâncias.  que têm por fim 
libertàr a l actose da col'oração escura e do restante 
de proteínas e sais .  

Para isso o açúcar  bruto é dissolvido <lté for
mar solucões de 1 2 ° Baumé. sendo colocado ,?m ta!1-
ques de {erro estanhado. profundos. estreitos. ou me
l hor. afunilados. onde se : c1eva a temperatura da s o 
lução a té 9 Q · 9 8°C . .  recol hendo-se a espu ma que se 
forma na superfíc il:: . J unta - se ,  então.  aos poucos ,  
I (/Í: de al ú men de  potássio e 1 /2 rlc. de carvão ani , 
mal . agi tando - se por a l g u m  t�mpo. 

Deixar. em segu ida.  em repousÇ) para que se 
resfrie até 2 0 - 3 0°C . .  facili tando. assi m, a retirada 
das i mp u rezas . 

A solução é então bombeada para o evapora 
dor, passando antes por um fil t ro sob p ressão. A 
mistura.  n êste ponto. deve estar incol or ou ligeira 
mente amarelada . 

Concentra - se a 3 2-3 5 °  Baumé, de ixa -se cristal i 
zar. e repe tem -se a s  mesma:s operações efetuadas até ' lue 
se considere o prod u to refinado. Geralmente depois de 
repeti r  trêt. vezes essas bperaçõe� (dissolver. juntar 
alú men e carvão. aquecer até próxirrio da fervura .  con 
centrar  e cristaliz'a r ) . a refinação está completa. 

CENTRIFUGAÇÃO E LA V AGEM DOS CRISTAIS 
Terminada a cristalização os cristais e água. ai.nda 

muito  rica em l actose. são sepa rados por meio de fôrça 
centrífuga.  Numa cen trífuga especial ( turbina )  . pro
vida de cesta .  após a separação. os cristais são l avados. 
perdendo. assim. uma parte das impurezas. 

A água de lavagem. juntamente com a água de 
cristalização.  ricas em l actose, são ,u n tadas ao sô ro 
que vai sofrer a c oncentração.  

SECAGEM E MOAGEM 
Essas d uas operações finais são fei tas. a pr i · 

meira em estufa e a segunda em moinhos de modêlos 
diferentes. sendo que nos mais modernos o pó sa i  
i mpalpável . E m  moinhos mais  antigos. a moagem 
é seguida de tamização. para u n i formizar o grão.  

O acondicionamento geralmente é feito em la
tas de folha de Flandr�s ou em sacos de  papel, im
permeável à u midade. 

( Extraído de u m  rel a tório sôbre uma e xcursão 
do Segundo Ano Técnico a Li ma Duarte) • .  
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P r o d  d t o  s f a b r i c a d o s  na  Produtos do  laboratório. da 

F:� E ,  L' - C',, · T,; , • • . , o " .  

Q UEIJOS 
«JJE-l7ias{> j/adro

JltSado 
JipO « Cavalo»  

» ' « Cabocó» 
» , «  Cheddar» . 
» ,  ' «  Dúplo �Cráne»: 
» «E7nmentà!er» 
,» « Gouda » 
» «Lunch» 
::. «Prato» 

MANTEIGA ' 
Extra, 

71ff ./. '  Je la. .LY.Lalllezga aI 

«Parme.zã.o» 
« Pas!euiú:ado» 
« Provo!olle» 

, ' «  Rello-Edam,» 
«Roqzúfort» , 
« SUtSSO)  , 
« Creme-Sul�sO» 
«Reque/ião Mi71ei? o» 
«Req;t�z;âo' Criolo» 
«Ricota» 

,C ' A  S E I N A  

Por diversos pro
cessos 

' I  
; � ;  

Solupão ,Do};Jlú; 
Solucão de soda décimo llornza/ 

, Solu�ão déámo norlJzatde hd:rato de prata 
Solu1:ão de fe(lO!fialúJla , a  2% ' . S;!u{âo de ' ÓiCr01JÚ!to ', , '  de ' potassú/ 
'Culturá de '  R roquejo:rf, e"z , ;/JrJ 
FerJ7zento ' 'láctico' selecionado.; : líquzao , '  
Solução ,de nl'trato '. de prata 
Corante líquido para r;ueifos , , 
Cultura de Yoghurt (líqztzao) 
Grão de Keflir 
Fermento selecionado para qUéljO SUtSSO 

(Eln prOjeto " z1zstalações para !ez'te em 
Pó" tet'te ' cond,ensado ,e lactose) 
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