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ANO XVII 1- Jui�'de Fora, Novembro -Dezembro de 1962 I N. lOS 

Fábricas de Manteiga "SanCor" Cooperativas Unidas Ltda., 

em Sunchales (Santa Fé), República Argentina. 
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PARA A SUA INDÚSTRIA DE LATICINIOS 
uma Unha completa 

Tôdll a maqulnána de que V" S. necessita para aperfeiçoar 011 8UIIlt>ntar l'l produç,io da !lua 10. dÜ91n!l e auf�rlr re-ulladO!l cada vez maiores, 
enclIlIlra'3e à �ua l.!Jspo" .... iio na nova linha ALFA I.AVAI.: 

DE 5 N A T A D EI R AS F Il TR O S E 

PADRONIIADORAS AlfA·LA VAl 

Novo modêlo 11I,,,eado DOS me.mos 
princípios dOIl I!nlel·e�.ort'lI. Maio .. eficiência e moior MimpliCicação 

�a� operal:õctl. 

PASTEURIZADORES 

E APARELHOS DE 
PLACAS INOXIDA VEIS 

ALFA-LAVAl 

Rel'lultado dI" 70 "nOli 
no �ampo da pngenharia 
apli('acla 001'1 ll'lli(·ínioll. 
Po"l('urizlI e resfria 
leite (ml cir('uilo f("rho(lo 
a diVt�I'�llIl tell1lH'rlllura!>. 

Oe dois 11 quatro 

rlliodros. Dt' :l.OOO .. 

1.000.000 Kt"ftl/honil. 

�"Ionl\mt"nlo rom polia 

BATEDEIRAS 

AI.FA·LAVAL 

Tipo I\.\'O.R. de 
n\'o inoxidável, 

Dfltrlbuidor •• r 

elA. FÁBIO BASTOS 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

.Rio de Janeiro - São Paulo Belo Horizonte - Pôrto Alegre 
- Juiz de :Fora Curitiba - Pelotas - Uberlândia - Ribeirão 

Prêto - Ponta Grossa. 
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Xllleu lemana d() La�ti(:ini�.ta 

Estado de Desenvolvímento da 

Indústría Leíteíra na Ar�entína 

In9. Júlio L. M ulvany 

Conferência do Ing. Júlio L. Mulvany, 
professor de Indústrias Agrícolas de Ladi
dnios na Univ,ersidade de La Plata, Ar
gentina, pronunciada durante a 13� Semana 
do Lacticinista, no dia 10 de julho de 1962, 
no Instituto de Lacticínios "Cândido Tos
tes", Juiz de For.a, Estado de Minas Gerais. 
Brasil. 

* * * 

o tema é demasiado amplo para ser en
cerrado totalmente no breVie ,lapso de uma 
conferência. Por esta ,razão algum dos fa
tôres incidentes serão papsados por alto. 
Espero, de qualquer manejra,· que minha 
exposição lhes permita formar uma idéia 
da indústria .Ieiteira argentina, ficando s,em
pre a cargo dos senhores solicitar a 'amplia
ção dos aspectos que não tenham sido su-. 
ficientemente claros. 

Em nosso país, a produção de le:ite se 
iniciou ·como ·um imperativo de satisfaz,er à 
necessidade, para a população das cida
des, de contar com ,leite fresco para seu 
cons'umo. Daí a razão pela qual, nos tem
pos da colônia e de nossa independência, 
dedarada em 1816, a obtenção de leite li-

mitava-se aos arredores de Buenos Aires 
e outros. centros povoados. O leite era le
vado em latões em lombo de cavalo, pais 
as disfânci'as não eram muito grandes; du
rante êsse trajeto, o leite era batido. nos 
latões e separava-se em manteiga, recurso 
que permitia contar com êste alimento. . 

Desde ,essa época' até o presente século, 
o gado . leiteiro não era tal, pois, para or
de,nhar se amans!avam vacas comuns de ro
deios para carne. Daí a razão pela qual, 
até tempos mui recentes se tenha consi,de
rado a pro,dução de leite como subsidiária 
da exploração do gado. A introdução de 
raças leiteiras de, gado vacum, tem vindo 
modificando, pouco a pouco, êsse conceito 
equívoco e nossa exploração granjeira já 
entrou definitivamente na senda da espe
cialização, que lhe confere a fisionomia de 
uma or.ientação especializada e intensiva 
do vacum. 

I - LOCALIZA CÃO COROGRAFICA DA 
INDúSTRIA L EITEIRA 

A Argentina continental t,em uma super
fície de 2.797.113 Km2, isto é, sem a Antár
tida. Oferece uma 'forma alongada, com 
uma longitude de 3.650 Km. de N. a S., 
e uma largura máxima de 1.214 km, sendo 
seu perímetro de uns 14.000 km. Geogràfi
camente, encontra-se entre os paralelos Sul 
21930' e 55913', e os meridianos Oeste de 

. Greenwich 53°38' e 73°25'. Isto proporcio
na ao país os climas que compreendem des
de o subtropical ao temperado-frio. 

Em tôda esta vastidão de iatitudes obtém
se leite de vaca, desde Terra do Fogo afé 
Salta e Formosa, mas, nas regiões extremas, 
a tão alto custo, que só se produz, precària
mente, para satisfazer parte das necessida
des do consumo. 

A população ,do país alcança a 21.000.000 
de habitantes. . 

1. - A zona leiteira, e s uas características 

A produção de leite ·em grande escala 
e a ,elaboração industrial de produtos lác-
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teos, está limitada, porém, a uma zona que 
oferece as características'J: adequadas para 
sua implanl"ação econômica. 

Essa zona está compreendida entre os 
paralelos 29°30' e 39° e os meridianos' O. 
de Greenwich 57° e 64°30'. Isto signifi.ca 
que abarca quase tôda a província de 
Buenos Aires, exceto a parte Sul, e a  maior 
parte da província de Santa Fé, com exce
cão da fracão Norte, a metade Sul da pro
�íncia de Éntre Rios, a franja oriental da 
província de La Pampa, e a metade Este da 
província de Córdoba até a lagoCl de Mar . 
Chiquita. Afeta uma forma quase retangu
lar cuja altura é de uns l.100 km. e sua 
largura máxima chega a 530 ·km. Estas di-o 
mensões lhe conferem uma superfície de 
aproximadamente 450.000 km2., -o que repre
senta cêr-ca da sexta parte da superfície do 
país. Numa comparação, é equivalente a 14 
vêzes a superfície da Holanda e a 10 vê
zes a da Dinamarca. 

Esta zona ocupa tôda a planíóe pampea
na ú.mida e parte da planície chaquenha, 

-----.---- . --------,----:--�:__r_--

Figura 1. - Croquis da localizacã.o coro
gráfica da zona leiteira argéntina. 

cuja altura média é inferior aos, � 20 m. Fa
zem excecão as serras de Tanddla, ao Sul 
de Bueno's Aires, .cujo ponto mais oito é 
de 500 m e 150 km. a .oeste as Serras da 
Ventana, lcuja altura' n:áxima � de 1.280 
m. A Oeste da províncIa de Cordoba. en
contram-se as serras do mesmo nome, vlnd.o 
a constituir o limite da zona leiteira. 

t claro que esta zo�a. não é ,excIusivan:t�n
te leiteira, pois constituI tambem ·o�, .rE?gloes 
produt.oras 

de cereais e de gadó ?o país. 

Dentro dela há subregiões de: maIor den
sidade tambeira, onde a indústria leiteira 
está mais desenvolvida. 

O clima ideal para a criação do gado 
vacum destinado à produção d� ,leite, e?tá 
compreendido pelas t,empe:atur:�s médIas 
anuais de l20 a 18°e. A maIs baIxa corres
ponderia em nosso país. ao �olfo d� Sã? 
Jorge, na Patagônia, e a maIs aJta- a latI
tude da cidade de Santa Fé. Mas� não bas
ta a temperatura; é necessário ,co.ntar c,?m 
um regime pluv'iométric,? de modo alQ�m Jn
ferior a 500 mm. Por ISSO, na reglao de 
São Jorge é difícil a criação do gado va
cum sendo dado o limite inferior,' compa
tível

'
com o cultivo de forrageiras, pela iso

terma de 14°, que passa um pouco ao Sul 
da cidade de Bahia Blanca. A zona se há 
exl'endido um pouco ao Norte, pois chega 
à isoterma de 19,5°e. A temperatura média 
geral de verão é de uns 26°C e a de inver� 
no de 11 0e. 

Com referência ao regime pluviométrico, 
os valores extremos são dados pela isohie
ta de 500 mm., que correndo de S.SE. a 
N.NO. passa pela cidade de Bahia Blanca 
e pelo O. da província de Córdoba; e pe
la de 1.000 mm, que em igual direção toma 
a parte oriental de Entre Rios e ch.ega ao 
N. de Santa Fé. Constata-se que BahIa B,lan
ca já está no limite das possibilidades da 
exoloracão tambeira, .tanto pelas chuvas 
es�assas como por sua ·distribuição algo ir
regular. 

Compara-se com Dinamarca, com uma 
média de 650 mm. de chuvas bem distribuí
das, e com Holanda cujo regimen é de 600 
a 800 mm., com uma mé,dia de 730 mm. 

As terras da zona leit,eira são aptas pa
ra o aproveitamento das pradarias e a im
plantação de cultivos de forrc;tge.iras, com 
a excecão bem notável da franla que abar
ca desde o Sul da cidade de Buenos Aires, 
ampliando-se algo até o .S.· O. e que 
chega até cêrca de Mar dei Plata, pois seus 
campos são baixos e inundáveis. 
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2. - Regiões da zona leiteira. 

Já disse que, se bem a zona leiteira com
ppeenda o território indicado, não se pra
tica a criação de animais 'Ieit.eiros, com in
tensidade, em tôda sua extensão. Dentro 
dela ex·istem várias regiões, não de todo 
diferenciadas, as quais se caracterizam por 
uma maior densidade na produção de leite. 
A formação dessas regiões obedece ·a d}
versas causas, podendo desta,car, como maIs 
importantes as seguintes: aptidão dos cam
pos para produzir leite, cercanias de cen
tros de consumo, meios de ·transporte, divi
são da terra, regimen de propriedade da 
terra, pref,erências do homem do campo, etc. 

Assim destacam-se: 
a) A bacia de abastecimento à cidade de 

Buenos Aires que, embora de terras não 
aptas em muitos s'etores, formou-se e man
tém-se para prover de lei�e a êsse grande 
conglomerado urbano com mais de seis mi
lhões de habitantes. Seu raio de influência 
alcança, como média, a 140 km. 'na pri
mavera e no verão, e a 250 km. no outono e 
no inverno; compreende uma superfície de 
uns 54.000 km.2. Está tão ligada ao abas
tecimento de leite esta região, que deriva 
na lentidão de seu deslocamento para cam� 
pos mais aptos, que se operará tarde ou 
cedo com os progressos no transporte de 
um produto de tão fácil alteração como é 
o leite. 

b) A grande região do centro de Santa 
Fé, que se vai estendendo e abarca parte 
de Córdoba. Seus campos são mui aptos, 
sem grandes desperdíç,ios, a terra está mui
to subdividida e grande parte dos tambei
ros são proprietários. 

Esta região :está pràticamente dedicada 
às indústrias da manteiga, de cas:eína, e de 
queijo, com propensão a diversificar com 
leite em pó e outros produtos lácteos. 

c) A região de abastecimento à cidad,e 
de Rosário, que tem um raio bastante am
plo, destinando-se parte da produção à ela
boração de queijos e leite em pó. 

d) A região N. O. da província de Bue
nos Aires, que abarca de Santa Fé a Cór
doba, com especial dedicação, também, à 
fabricação de manteiga, queijo ,e caseína. 

e) A pequena região de Tandil e distri
tos vizinhos, em Buenos Aires, preferente
mente dedicad�a à fabricação de queijos. 

Fora destas regiões importantes existem 
outras de produção de leite para abasteci
mento do produto às populações, e disse-

minados, no resto da zona, numerosos tam
bos e fábrkas de produtos lácteos. 

Em Entre Rios não há uma ,região dife
renciada, embora se destaquem por suo 
importância os departamentos de Nogoya, 
Paraná e Concepción dei Uruguay, que não 
alcançam por certo o volCJme de produção 
e industrialização de departamentos ou dis
tritos das outras três proV'íncias nomeadas. 

Não obstante .o exposto, com fins esta
tísticos a zona I,eiteira se divide em r,egiões 
que estão formadas por cada uma dessas 
províncias. Ao fazer as referências a essas 
estatísticas, vamos incluir na de Buenos Ai
res as cifras correspondentes à Capital Fe
deral, e[l1 virtude de que a quase totalida
de do leite ou creme utilizados provém des
sa província. 

I I - ESTAnSTICAS DA iNDÚSTRIA LEITEIRA 

As estatísticas relativas. a gado leiteiro 
serão vistas ao considerar sua qualidade. 
Agora vamos nos referir à produção de lei
te, quantidade de fábricas e à elaboraçãof 
consumo e exportação de produtos lácteos. 

1. - A produção de leite, total e por des-
tinos. 

. 

A produção total de leite, no país, tem 
ido em aumento progressivo de ano para 
ano. Têm ocorrido ligeiros altos e baixos, 
o mais destacado dos qúais teve lugar en
tre os anos de 1953 e 1957. O máximo ab
soluto operou-se em 1956, com 4.856 milhões 
de litros, havefóldo-se estabilizado nuns 
4.300 milhões nos dnos de 1958 'e 1960. In
ferior a 1.000 milhões de litros em princí
pios do século, em 1914 chegou a 1.096 
milhões. As condições que favoreceram à 
exportação de produtos lácteos depois da 
primeira guerra mundial, deu lugar a qu'e 
em 1921 já se havia duplicado essa produ
ção. A média dos últimos dez anos (1951/60) 
foi de 4.465 milhões de litros anuais. 

Uma questão digna de ser analizada é 
o desHno dado a essa produção. Enquanto 
em ,1914, o leite utilizado na elaboração 
de produtos lácteos alcançou 29A% da ob
tida, os anos favoráveis à exportação de
pois de 1918, permitiram que em 1921 se 
houvesse dado êsse uso a mais da metade, 
isto é 56,6%. Nos anos ulteriores, o declínio 
na exportação, particularmente de queijo, 
fêz que êsse nível descesse abaixo de 50% 
do total de leite, mas já em 1942 chegou a 
superá-lo e continuou em aumento até re
presentar 71,5% em 1959. 
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Quadro 1. - PRODUÇAO ARGENTINA DE L EITE 

(MHhões de litros) 

Fonte: Direção de "Lecheria" da Nação. 

I Destino do leite 
Anos 

Indústria Consumo I 
i -

, 1914 784 312 
1921 878 1.149 
1928 1.091 1.014 
1935 1.265 1.014 
1942 1.510 1.826 
1947 1.632 2.412 
1950 1.520 2.367 
1951 1.736 2.174 
1952 1.764 2.537 
1953 1.816 2.862 
1954 1.644 2.932 
1955 1.649 3.099 
1956 1.547 3.309 
1957 1.552 2.970 
1958 1.444 2.899 
1959 1.237 3.106 
1960 1.257 3.118 

Figura 2. - Gráfico da produção argen
tina de leite, por destinos, durante o pe
ríodo 1914-1960. (Pág. 26) 

Cabe pôr em ev.idência que, com o in
cremento surpreendente na elaboração e 
consumo interno de produtos lácteos, foi-

� I Total I % indústria 
total 

1.096 29,4 
2.027 56,6 
2.105 48,1 
2.279 44,5 
3.336 54,7 ' 
4.044 59,6 
3.887 60,9 
3.910 55,6 
4.301 58,9 
4.678 61,2 
4.576 64,1 
4.748 65,2 
4.856 68/1 
4.522 65,7 
4.343 66} 
4.343 71,5 
4.375 71,2 

. 

se operando uma sensível diminuição no 
consumo de leite, em estado -nat,ural, muito 
mais notáv,el que o .assinalado pelas esta
tísticas pois, paralelamente, a população 
tem vindo aumentando. 

Quadro 2. - DISTRIBUiÇÃO DE FABRICAS DE LACTICrNIOS POR PROVrNCtAS 

Fonte: Ministério de Agricultura da Argentina 
--

1895 1938 1943 

Quantidade I % Quantidade I % �antidade I % 

Buenos Aires 306 85,7 638 50,4 830 50,0 
Santa Fé 24 6,7 341 27,0 445 26,7 
Córdoba 7 2,0 169 13,3 296 17,8 
Entre Rios 3 0,8 44 3,5 . 22 1,3 
Re�to >do país 17 4,7 73 5,8 ' 65 3,8 

- - --

Total 357 1.265 1.658 
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2. - Quantidade de fábricas de lacticínios. 

As estatísticas disponíveis ,a êste respei-

de queijo para 628 enquanto a's fábricas de 
manteiga se, reduziram para 49. 

to não são completas. Em 1895 hovia, 357 Com o auge da indústria leiteira em San-
estabelecimentos fabris de ladidnios, dos ta Fé e Córdoba! até 1935! mudaram êsses 
quais 224 eram ,"cremerias"! 14 fábric.as de númer' os e Buenos Aires já não representa 
manteiga e 48 fábr.icas de queijo. A maio- mais que a metade do total de fábricas! co-
ria! 306 ou sejam 85,7% estava localizada mo se aprecia no quadro 2 para os anos 
ria Capital Federal e província de Buenos de 1938 ,e 1943. Dados por províncias!' mais 
Aires. Com o impulso da indústria! ao fina- recentes, não foi possível conseguir. 
lizar a primeira guerra mundial, êsse núme-' Também se reduziu a quantidade de fá� 
ro havia au:mentado dentro de uma impro- ' bricas, como se pode comparar Ciom os 
visaçã' o e o afan de prover a Europa dos anos de 1918 e 1923. Isto pareceri,a pamdo-
produtos lácteos que reclamava. Em 1918 xal, pois a e,laboração de produtos lácteos 
havia 3.035 fábricas, das quais 1.009 "cre- tem prossegu,ido em aumento. MaiS é que 
merias", 203 fábri,cas de manteiga e 415 ' 'as fábri,cas têm aumentado sua capacidade, 
fábri'cas 'de qu'eijo. Poucos anos depois, em por razões de custo e de melhores proces-
1923, ,a quantidade .total se mantinha mais sos técnicos, dando isto lugar a que fôs-
ou menos igual, 3.042 fábricas, mas as "cre- sem desaparecendo as improv,isações na in-
merias" aumentaram para 1.569, as fábricas dústria. 

Anos 

1903 
1910 
1918 
1920 
1923 
1926 
1929 
1932 
1935 
1938 
1941 
1944 
1947 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Quadro 3 - ELABORA ÇÃO ARGENTINA DE PRODUTOS LACTEOS 

(Em toneladas) 

Fonte: Direção de "Lecheria" Ida Nação. 

� 

Manteiga Caseína Queijo Leite Leite Doce de 
em Pó condensado Leite 

8.835 319 1.188 
7.537 2.973 2.742 

24.460 7.864 20.417 
28.670 9.547 25.211 
40.947 10.289 21.436 
34.496 19.864 15.320 
27.884 16.828 15.476 
36.874 19.630 18.630 ' 
27.899 17.274 22.594 
29.852 16.702 42.657 1.491 1.195 
43.711 26.517 64.484 1.522 3.173 
47.458 28.340 73.363 4.592 5.229 
51.121 34.454 83.334 8.001 5.701 
45.195 29.560 96.738 5.649 7.614 
43.051 28.150 84.540 6.490 5.369 
46.433 28.714 106.311 7.196 8.384 
57.715 35.493 109.190 9.357 8.776 
60.768 38.195 108.600 9.537 8.716 
56.946 34.808 127.270 10.678 11.429 
65.9n 41.024 124.148 11.429 11.822 
56.480 35.774 119.879 10.677 10.333 23.354 
52.310 32.757 122.198 11.193 12.302 26.670 
61.454 37.112 116.255 11.206 12.071 22.551 
59.862 36.304 119.024 15.512 9.891 
53.437 31.541. 128.997 12.329 10.205 23.125 

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Quadro "4 - PR OD lJÇÃ O DE MANTt:IGA ,E QUEIJOS, .. POR PROVrNCIAS 

1926 

Tonel. I % 

(Em toneladas) 

Fonte: Ministério da Agricultura da Nação. 

1937 

Tonel. I % 

1944 1957 

T�nel. I % I Tonel. I % 

MANTEIGA 

1958 

Tonel. I % 

1959 

Tonel. I % 

Buenos Aires 27.440 79,6 17.174 55,S 17.912 37} , 10.466 , 18,6 10.805 20�6 11.378 18,5 _ 

Santa Fé 6.121 17} 11.267 ' 36A 
Córdoba 434 1,2 1.953 6,3 
Entre Rios 454 1,3 137 OA 
Resto do País 47 0,2 389 1,3 

-- --
TOTAL 34.496 30.920 

Buenos Aires 10.584 69,3 22.887 
Santa Fé 3.313 21,6 7.190 67,8 
Córdoba 863 5,6 3.284 21,3 
Entre Rios 136 0,8 47 9} 
Resto do País 424 2,7 318 0,1 

0,9 
TOTAL 15.320 33.726 

21.702 45} 
7.444 15} 

120 0,2 
280 0,5 

--
47.458 

QUEIJOS 

4 
2 
1 

7 

0.811 
0.242 
0.888 

200 
1.222 
--
3.363 

55,6 
27,6 
14,9 

0,2 
0,6 

27.787 
17.885 

322 
20 

--
56.480 

34.609 
48.139 
36.303 

172 
656 

--
119.879 

49,1 25.329 48A 30.297 49,3 
31,6 15.855 30,3 19.446 31,6 
0,6 313 0,6 327 0,5 

8 6 
-- --
52;310 61.454 

28,8 39.819 32,6 35.531 30,S 
40,1 44.850 36} 40.482 34,8 
30,2 36.759 30,0 39.451 33,9 

0,1 178 0,1 141 0,1 
0,5 592 0,5 650 0,6 

-- --
122.198 ! 116.255 

Quadro 5 - PRODUÇÃO DE D OC E  DE LEITE, LEITE EM PÓ E LEITE CONDENSAD O, POR PROVrNCIAS 

(Em tonelada) 
Fonte: Direção de "Lecheria" da Nação 

I
_

D O� E L E I T E  

I 1957 I 1958 

Buenos Aires 9'.059 10.841 
Santa Fé 11.322 12.739 
Córdoba 2.461 2.789 
Entre Rios 398 301 
Resto do País 114 -

TOTAL 
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com 65.977 toneladas. A fabricacão de ca
seína, em sua quase totalidade éeseína lác
tica, corre mais ou menos paralela com a 
de m.anteiga, embora com: cifras algo me
nores. O máximo absoluto foi de 41.024 to
neladas no ano de 1956, com uma média 
durante os últimos 9 anos (1943/61) ,de . .  
35.890 toneladas. O gráfico da figura 3 
mos.tra-nos a evolução operada, na pro
dução de manteiga e caseína, durante o 
período compreendido entre os anos de 
1903 e 1961. 

Figura. 3. - Gráfico da produção 'argen
tina de manteiga e -caseína, durante o pe
ríodo de 1903-1_961. (Pág. 26) 

A produção de qu'eijo experimentou um 
aumento extraordinário, em particular des
de J 938 até 1950, para ser menos sensível, 
embora continuado, até o ano de 1961. De 
42.657 toneladas em 1938, foi triplicado em 
23 anos, ao alcançar a cifra máxima abso
luta de 128.997 toneladas em 1961. A fi
gura 4 representa o gráfico de como foi au
mentando a produção de queijo desde 1903 
até 1961. 
: Figura 4. - Gráfico da produção argent)na de queijo, durante o período 1903-
1961. (Pág. 26) 

Dispõe-se de poucas estatísticas sôbre ela
boração de doce de leite, mas pode s'8 as
sinalar que, dos dados conseguidos, o má
ximo foi de 26.670 toneladas em 1958. A 
média geral -dos últimos anos deve ser ao 
redor de 24.000 toneladas. 

I: de destacar que a elaboração caseira 
de doce de leite está muito difundida em 
nosso país, em particular no interior, não 
sendo as cifras recém-indicadas um reflexo 
real do consumo 'dêste produto. 

Em conjunto, a elaboração de produtos 
lácteos tem oscilado nos últimos 8 anos en
tre 230.000 e 280.000 toneladas, exduídos 
os sorvetes ,e os leites f.ermentados. 

Estimamos que o -lugar ooupado pela Ar
gentina, no concêrto <da indústria leiteira 
mundial revelada nas estatísti-cas, é aproxi
madamente. o que segue, com O'S porcenta
gens que dentro do conjunto de uns 28 p.aí
soes produtores poderiam corresponder-lhe e 
consoante os 'dados relativos 'aos últimos 
anos: 

L'ugar ocupado 
V.acas leiteiras 13 
Leite' 16 
Manteiga 18 
Queijo 8 
Leite em pó 14 
Leites condensados 16 

porcentagem 
2;0 
1,8 
1,4 
3,7 
0,7 
.0,3 

b) Elaboração de produtos lácteos por 
provincias 

Conhecer a participação das províncias 
no volume de produtos lácteos e-Iaborados, 
permitirá destacar a importância ,que cada 
uma delas -representa para a indústria leitei
ra. Será feita' à luz dos dados esttatísti
cos de qU-e se dispõe que embor,a não se
jam muitos, porão em ;evidên.cia a evolução 
operada por essas difelientes regiões. Dei
xamos exposto, uma vez mais, que a pro
dução -da Capital Federal será considerada 
com a da província de Buenos Aires, em 
razã.o da procedência quase exdusiva do 
leite e do creme utilizados; por outra par
te, exceto a -rri'anteiga, as cifras r-epresen
tativas não são muito elev,adas. 

Das cifras que se -acompanham no qua
dro 4, depreende-se que, há 35 anos, a he
gemonia da província de Buenos Aires na 
elaboração de manteiga e queijos é bem 
evidente, estimando igual situação para a, 
caseína. Com efeito, em 1926 obteve-se nes
sa província quase 80% da produção de 
manteiga e quase 70% da produção de 
queijo do país. Na atualidade, Buenos Ai
res alcança apenas 20% e só 30% da pro
dução nacional de manteig,a e queijo, res
pectivamente. Em troca, Santa Fé, de escas
'sos 20% de manteiga elaborada há 35 anos, 
já chegou qu'OSe à metade, e .córdob.a de 
pouco mais de l% há s'uperado já 0,51 30% 
da produção do país. N9 que respeita ao 
queijo, as três províncias se disputam o lu
gar de privilégio, na atualidade, com uma 
leve vantagem para Santa Fé e Córdoba, 
com quase 35% cada ,uma. ' 

As J1azões mais importantes desta mudan
ça são, em primeiro lug-ar, um grande de
senvolvimento do copperativismo, entre os 
tambeiros de Santa Fé e Córdoba, favore
cido por condições que têm sido propícias, 
tais como a subdivisão da terra, me,lhores 
caminhos,idiosincrasita dos produtores, etc. 

Com referência -a outros produtos lácteos, 
como leites donden·sado e em pó e -o' docel de 
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leite, nao se cont,a com cifras que permitam 
comparações em períodos distanciados. 
Com as cifras do quadro 5, fica ·demonsfr,a
do que, no que concerne ao doce de leite, 
nos anos ge 1957 a 1959 destaca-se em pri
meiro lugar Santa Fé,oom apr()ximadamen
te a metade da produção e depois Buenos 
Aires com cêr-ca de 40%. Em igual período" 
45% do le,ite em pó se produzem em Bue
nos Aires, 32% em Santa Fé e 20% em 
Córdoba. No que respeita ao leite conden
sado, nesse período destaca-se em primei
ro lugar Entre Riüs, com 50 a 55%, depois 
Santa Fé com 25 a 30%, e Córdoba com 
cêrca de 15%. 

4. Consumo de leite e prod utos lácteos 

Durante muitos anos se considerou que o 
cons'umo de leite, no país, era de uns 100 
litros por pessoa, por ano. Tomando como 
base o cons-umo na Capital Federal, 'as ci-

fras foram de 89 litros em 1950, de 1 05 li
tros em 1953, de 87 litros em 1956/57 e des
ceu a 66 litros em 1959. 

Este consumo por pessoa - é baixíssimo, 
manifestando-se a -urgente neoessidade de 
estimulá-lo 'Por constituir um a'limento fun
damentaI. A aplicação de normas para o 
pagamento do leite por qualidade, a que 
me referirei dentro de um momento, e o 
incr.emento do consumo de leite pasteuriza
do, podem criar, com uma adequada edu
cação popular, o ii)centivo paJ1a um maior 
consumo. 

Compare-se com os da,dos de outros paí
ses, para 1954, e se a'Preciará o baixo con
sumo de I,eite na Argentina': Alemanha Dci
dent-al 117 litros, Canadá 193 litros, Dina
marca 170 litros, Finlândia 234 litros, Grã 
Bretanha 159 litros, Holanda 196 litros, Ir
landa 168 litros, Noruega 253 -litros, Nova 
Zelândia 224 litros, Suécia 237 litros, Uru
guai 158 litros, etc. 

Quadro 6. - CONSUMO DE PRODUTOS LACTEOS 

(Queijos per capita ao ano) 
--

1924 1933 1938 1948 1950 I 1955 1959 

Manteiga 
Queijo 
Queijo fundido 
Doce de Leit-e 

(industrial) 
Leite condensado 
Leite em pó 

1,0' 
1,6 
- ' 

-

-

-

1,5 
2,0 

-

-

-
-

Paralelamente com a descida no consu
mo de leite, tem ido aumentando gradual
mente o de produtos lácteos, em particular 
o queijo. Com efeito, de 1,6 kg. por pessoa 
por ano, em 1924, chegou a 6 kg. em 1955. 
Pode-se estimar que no último decênio o 
consumo de queijo oscilou ·entre 5 e 6 qui
los por pessoa. No uso dêste produto na 
alimentação, poucos países superam 'a Ar
gentina, não muito acentuadamente, porém, 
como Suíça e Suécia com mais de 8 kg. por 

Reino Unido, Dinamarca, Ho·landa, 
e Bélgica têm um consumo aproxima

,.1,.. ..... ". .... +.." igual ao nosso; em troca, muitos 
países são menos consumidores de 

1,7 
2,3 

-

0,3 

0,1 
0,1 

---

2,0 2,2 2,4 1,7 
4,1 5,3 6,0 I 5,3 
0,10 0,15 0,10 0,16 
10,8 1,1 1,2 1,1 
0,3 
0,3 0,4 0,6 0,5 

0,3 0,5 0,5 

... 

o consumo de manteiga tem-se mantido 
mais ou menos estacionado, mas com visí
vel tendência a aumentar. Com efeito de 1 
kg anual per capita em 1924, 2 kg em 1948, 
chegou ao máximo de 2,4 kg no ano de 
1955, para descer a 1,7 kg em 1959. Estas 
cifras são muito inferiores a outros países, 
em alguns dos quais o consumo de mantei
ga supera os 10 kg e a'inda chega a 18 kg 
por pessoa por ano. 

Como se pode a'Preciar no quadro 6, o 
consumo de outros produtos lácteos é bas
tante reduzido, pois não chega a mais de 
0,5 kg de leite em pó e de. leite condensa
do, cada um, por pessoa por ano. O de 
doce de leite é de aproximadamente 11 kg 
ou algo mais, mas devemos recordar que 
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o pr.oduto industri'al é objeto de grande 
competiçã'O pela elaboração de cas,eína. 

5. Éxportação de produtos lácteosC 

A Argentina é exportadora de produtos 
lácteos desde fins do século passado. Já em 
1903 exportou 4.595 tonela'das de manteiga, 
quantidade fabulos,a para aquela . época e 
que representou mais da metade da produ
cão' a pouCla caseína elabomda, 319 tone
(ad�s, exportou-se em sua totalidade, e hou
v� incipientes embarques de queijo com a 
modesta quantidade de 4 toneladas. Essa 
foi uma' boa inióação, e abriu o oaminho 
par'a a colocação de maiores volumes no 
exterior. 

consumo interno e pelas possibilidades de 
colocacão de nossos saldos exportáveis. Os 
altos preços logrados na exportaçôo ,em 
1959 e 1960 deram lugar a uma senslvel 
diminuicão �o consumo interno habitual
mente regulador da ,colocação da 'manteiga. 

figo 5. - Gráfico da exportação argenti
na de manteiga dur.ante o período 1903-
1960. (Pág. 26) 

Das 30.900 toneladas de manteiga exporta
das em 1923, umas 26.000 foram adquiridas 
pelo nosso, naquel.a. época, tr.a, dic}onal co�
prador. Com declinlos apreclavels a partir 

. de 1927, desde 1948 até 1952 Grã Bretanha 
não comprou manteiga arge,ntina. Nos 'anos 
subsequentes, recomeçaram os e.mbar�::lU'es O envio de manteiga a outros países man- I f teve mais ou menos êsse ritmo, com algumas para êste país, mas sem a cançar as CI r, as 
anl"eriores para chegar em 1960 a 18.340 to-vari1ac,ões, até que aiO finalizar a prim.eira ' 

d b'l d 1962 neladas. Para o pedo o a fi e a guerra mundial houve uma procura extra- marco de 1963, nosso país tem proposta ordinária do produto em países europeus, par� enviar à Grã Bretanha, uma quota de muito em particular Grã Bretanha, alcan-
9.652 toneladas, das 396.240 que importará cando o máximo absoluto com 30.900 to-

�e!'adas em 1923. Depois dessa época as êsse país. 
oscilacões estiveram entre 8.000 e 24.303 . 

• tonel'a' das, quantidade esta última que re- Fig. 6. - Gráfico da exportação argentl-

\presentou a manteiga exportada em 1960. na de caseína durante o período 1903-1960. 
fEstas variações têm sido influenóadas pelo (Pág. 26) 

Quadro 7. - EXPORTAÇÃO ARGENTINA DE PRODUTOS lÁCTEOS 

(Em toneladas) 
Fonte: Centro da Indústria Leiteira e Direção de "Lecheria" 

.� 

I Queijo i Queijo Leite Leite Anos Manteiga Caseína em pó condensado fundido , 

1903 4.595 319 .4 
1910 2.480 2.973 0,3 
1918 14.570 3.565 6.430 
1923 30.900 10.691 5.271 
1929 17.031 17.034 460 27 7 
1932 25.363 17.668 693 0,2 6 
1936 10.269 19.700 1.276 7 4 
1941 14.342 32.990 11.726 269 1.215 295 
1944 17.613 :;5.515 9.006 2.402 1.360 977 
1946 13.195 33.295 18.903 1.971 991 1.636 
1947 '14.598 28.787 9.512 2.973 811 871 
1950 8.785 28.469 5.622 134 228, 7 
1953 15.000 39.820 4.683 94 132 33 
1954 15.374 33.624 3.399 1.497 388 36 
1955 11.188 39.567 3.009 1.527 395 30 
'1956 15.760 34.294 3.421 362 129 19 
1957 15.158 34.728 2.704 726 1.697 20 
1958 8.524 29.353 2.968 500 668 14 
1959 23.202 33.619 3.425 271 429 14 
1960 24.303 35.673 3.075 180 611 9 
1961 12.027 29.463 4.106 .. . . . . . . . 

-

Ex-Felctiano NOVEMBRO-DEZEMBRO Página 1 3  

O maior volume de exportação de produtos lácteos corresponde à caseína, cujas cifras oscilam par'a os últimos '20 anos entre 28.000 e 39.820 toneladas, quantidade esta última que representa o máximo absoluto, ,alcancado em 1953. Até o ano de 1933 a produç60 de caseína era tot'almente exportada, já em 1934, porém, houve um pequeno consumo interno de 250 toneladasi manteve-se neste nível até o ano de 1942, em seguida al:Jmentou até cheg,ar 'ao máxi
mo de 6.272 to.neladas, em 1957. O consumo médio de caseína durante o. decênio 
1950/59 , foi de 2.900 toneladas anuais. 

Fig. 7 . ..;.. Gráfioo da exportação argentina 
de queijo durante o período 1903/60. 
(Pág. 26) 

A exportação de queijo sofreu grandes oscilacões. Mantida em cifras mínimas durante �nuitos anos, na última fase da primeira guerra mundial começou a aumentar em 
1917, com 2.728 tonel'adas, al,canoa o máximo de 10.092 tonel,adas em 192Ó e declina até 1924, em que se exportou somente 1.284 toneladas . 

No envio a outros países mantém-se por baixo das 1.000 toneladas anuais 'até 1933 para aumentar ligeiramente até o início da segunda guerra mundial, com cifras em ascenção que culminam com o máximo absoluto de exportação de que'
ijo, em 1946, com 18.903 toneladas, para declinar uma vez mais até 1950. A partir dêsse ano, os embarques variam entre 2.550 e 4.683 toneladas,com u'a média para o decênio 1951/ 

60 de 3.163 toneladas. Nossos principais mercados de queijos são: os Estados Unidos da América do Norte, que importaram até 80% do volume anual e outros países americanos. 
A exportação de outros produtos lácteos é pequena. O leite em pó supera 1.000 toneladas anuais nos anos de 1943 a 1948, 1954 e '1955. O máximo 'absoluto foi 2.973 toneladas em 1947, e a média do decênio 1951/ 

60 foi, ,de 526 toneladas anuais. 
A remessa de leite condensado para ou

tros países é ,ainda algo menor, ultrapassan
do 1.000 toneladas anuais só em 1941 a 
1944 e 1957, com o máximo absoluto de 
1.697 toneladas, e a média de 478 tonel,a
das por ano para 'O decênio 1951/1960. 

No que se refere 'a queijo fundido, as cifras de exportação são insignificantes, pois, poucas vêzes, superaram as 1.000 toneladas anuais. O máximo foi de 1.636 toneladas em 1946, mas a médi,a do decênio 1951/60 aloançou a modesta quantidade de 20 toneladas 'anu,ais. 

III - EVOLUCAO DA INDÚSTRIA LEITEIRA 
NÓS úLTIMOS ANOS 

O comentário estatístico da indústria lei
teir,a recém terminado é, de certa forma, 
uma parte importante -de su'a evolução. , pois, mostra-nos esta mesma evolução quanto 
ao volume da produção. Agora, vamos con
siderá-Ia particl!l,larmente sob o ponto de 
vista da qualidade e .do progresso técnico 
operado num período de vários a'nos en
carando também alguns fatôres inciden:
tes de ordem econômica. 

1. - ,Qualidade da fazenda leiteira 

A Argentina contava em 1895 oom 
1.800.799 vacas leiteiras. Em 1930 chegou 
a 3.738.488 cabeças, par'a declinar para . 
2.847.000 de acôrdo com o ,cens ' O agropecuário de 1937. Não se realizaram outros 
censos publioados, podendo estimar-se fun
dadamente que na atualidade há cêrca de 
3.500.000 vacas 'leiteiras. Segundo o últi
mo censo indicado, a distribuição por ra
ças em 1937 era a seguinte: 

Shorthorn 
Crioula 
Holandesa 
Hereford 
Outras racas 
Indefinida� 

1.790.000 
605.000 
170.000 
119.000 

1.000 
162.000 

TOTAL 2.847.000 

tsse gado estava distribuído por provín
cias da seguinte maneil"'a: 

Buenos Aires 
Santa Fé 
Córdoba 
Entre Rios 
Corrientes 
Resto do país 

1.205.000 
382.000 
359.000 

• 192.000 
153.000 
556.000 

TOTAL 2.847.000 

E de se assinalaç que nos 25 anos transcorridos desde 1937, a realização de um censo dari'a lugar a uma distribuição bastante diferente, tanto por regiõe,s como por raças de g,ados , mais rodeios leiteiros em Santa Fé le Córdoba, e menos em Buenos Aires. Basta percorrer os campos das regiões tambe.iras, par'a constatar a difusão que conseguiu ,a raça holandesa, que por adaptacão ao meio é conhecida com o nome de Hólando ArgentinGl. Já antes de 1937 come9ararm a explorar oada vez mais esta raça como. o revelam 'os dados do censo 
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mencionado. Não seria surpreendente afir
mar que das 3.500.000 vacas leiteiras esti
madas na atualidade, mas de 1.000.000 se
jam dessa raça e outra grande parte em 
sua plena etapa de cruzamento com outras 
raç-as existentes, dando 'assim lugar a um 
tipo próprio de aptidão leiteira bastante 
aceitável. A raça _ Crioula que res�a, fica 
relegada às regiões cálidas do país, fora 
dos limites que. fixamos para a zona lei
teira. 

A Argentina contra com numeros·as "Ca
bafias" em particular de holando-argentino 
que proporcionam reprodutores e plantéis 
para a difusão e melhoramento da raça, 
que encontrou em nosso meio condições 
favoráveis para seu desenvolvimento. Essas 
"cabafias" importam continuadamente pro
genitores de alta qualidade da Ho·landa e 
do Canadá,encaminhando uma ação inten
sapara melhomr os rodeios de tambo. 

A qualidade dos rodeios leiteiros é de
terminada,numa grande média, pelo rendi
mento em leite. Durante muitos 'anos, esti
mou-se. que 'não era superior a 650 Is. por 
vaca por ano. Com os dados de 1930, . .  
2.242.000 toneladas de leite, e ,a quanti
dade de vacas mencionadas há pouco, o 
rendimento unitário foi de 600 litros. Em 
troca, em 1937, com os dados do censo e 
uma produção de 2.654.000 toneladas 
de leite, o rendimento por y.aca chegou a 
930 Is. Atendo-nos ao cálculo de 3.500.000 
vacas par-a os últimos anos e segundo os 
dados de produção apresentados no qua
dro I, o re,ndimento por vaca foi de 1.370 
I itros em 1956, de l.290 I itros em 1957 e de 
1.280 litros como média anual do decênio 
1951/60. 

Embora ess'a,s cifras não sejam muito ele
vadas, muito em particular comparadas com 
as de outros países, podemos considerá-Ias 
aceitáveis se se I'evam em conta 3 f,atôres 
importantes: 

a) - a -ordenha se pratica com o terneiro 
ao pé, que consome 600 litros de leite; 
b) - est' amos em plena etapa de melhora
mento ,dos rodeios leiteiros, podendo-se in
serir que os da raça holando argentina de
finidos e com alto nível de qualidade, o ren
dimento é muito superior ao indicado; e 
c) nosso produtor não evoluiu contudo, a 
um grau de cuidO' do de seus animais e de 
aproveitamento dos recurso's forrageiros dos 
campos, que lhe permitam extrair do ro
deio tudo o de que potencialmente é capai. 

2. - Os estabelecimentos produtores de leite 

Os estabelecimentos produ,tores de lei·te, 
ou tambos, alcançam em nosso país a uns 

45.000 a 50.000, o que lhes confere uma 
produção média anual de 80.000 a 100.000 
litros cada um. Com uma superfície que va
ria entre 50 ou 60 e 250 ou mais hectares, 
têm uma média ao redor de 100 a 120 hec
tares cada um. 

Nossos tombos ·se têm caracteriz' ado por 
carecer das instalações qdequ,adas para 
produzir leite de boa qualidade, situ'ação 
acentu, ada pela maneira , de trabolhar. Nos 
últimos qU1inze anos, vêm se realizando es
forços para conseguir que disponham dos 
meios que humanizem o rude trabalho da 
ordenha e,com bons métodos de trabalho, 
propender para melhorar a qualidade do 
leite. 

Não somam grande qu'antidade os tam
bos que possuem telheiro ou galpão de or
denha, mas é fácil constatar que há mui
tos que fazem 15 .ou 20 anos. A orde
nha mecânica tão pouco se há difundido 
muito, calculando-se que não chegam a 
5.000 (10%) os que contam com êsse a,dian
tams'nto técnico. Uma -das razões que se 
opõem a êsse adiantamento, é o sistema de 
exploração com uma espécie de contpatado 
para a ordenha, denominado "mediador", 
praticado por muitos proprietários de tom
bos. Essa oposição do mediador, obedece 
tanto à rotina como a uma questão legal; 
esta consiste em que com a ordenha à 
mão, recebe uma porcentagem da venda 
do leite, estabelecido por um Estatuto, van
tagem que se perde com a implantação da 
ordenha a máquina. 

Outro aspecto, descuidado por uma gran
de maioria, é o relativo à cultura de for
r-ageiras, em particular para a formação de 
reservas de O'limentos de,sti'nados a manter 
o gado em boas condições de produção 
durante o inverno. Pode-se afirmar que nos
so gado leiteiro não é bem alimentado, sal- -
vo excecões no inverno e nos verões secos 
que nã� permitem prosperar as pradarias 
naturais. tste f,ato é, em parte, responsável 
por não renderem nossos rodeios leiteiros, 
em leite, o de que são potencialmente ca
pazes. 

A criacão dos animais leiteiros se faz ge
ralmente ' a campo, não sendo necessário ou
tro tipo de Gbrigo que o natural ofereci
do por plantações de árvores florestais. 
Não obstante, nas r,egiões muito fri-as da 
zona leiteira, especialmente na província 
de Buenos Aires, não viria mal uma espécie 
de telheiro, para o abrigo dos animais nos 
dias muito frios e chuvosos do inver,no. 

Muitos tombos são d ot,a dos de abrigos na
turais para os animais, mas, são muitos tam
bém, os que não dispõem dê,les. Isto origina, 
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junt'amente com uma má alimentação, um 
estado de s,aúde não propí.cio para O enor
me esfôrç.o a que estão submetidas as va-. 
cas ao terem que manter-se a si mesmas, a 
cria' que leva no ventre e, além disso, dar 
leite para benefíc:io de seu proprietário. 

Felizmente, estamos passando por um mo
mento que, apesar das dificuldades de or
dem financeira, considero transcendente para 
o progresso da produção leiteira. A inquie
tude das organizações de produtores por to
dos êstes problemas e pelo da qualidade do 
leite, abre um horizonte que estimo propí
aio; têm compreendido que, se se quer man
ter um ritmo de' exportações de 'acôrdo com 
uma maior produção, esta deve ser, defini
tiva e categoricamente, encarada com cri
tério técnico e higiênico e com sentido eco
nômico, isto é, elevar a qualidade do leite 
e ,aumentar o rendimento dos campos des
tinados a tambo. 

3. - Fomento da Prod ução leiteira 

O fomento da produção leiteira é exer
cido por repartições estatais e em menor 
grau por organizações privadas, mesmo 
quando algumas destas co,laboram com os 
funoionários públicos. 

A direcão de "lecheria" da Nacão está 
integrada' por outr,as 3 direções: 'De Pro
dução, de Tecnologia Leiteira e de Econo
mia Leiteira. A primeira realiza o fomento, 
principalmente, com seus serviços de pro
dução de vacas leiteiras, que em registro 
oficial o pratica sôbre uns 8.000 animais. 
Propicia e assessora0 formação de asso
ciações de produtores, com iguGI objetivo, 
que amplia 'O marco da ação oficial dire
ta, o qual, como é sabido redunda na sele
ção dos animais mais aptos. T.ambém pres
ta seu apoio e ajuda às Associações de 
Produtores, que estabelecem estações de 
inseminação artificial do gado leiteiro. A 
primeira estação desta índole começou a 
funcionar em 1946, havendo se rea'lizado em 
1950 a primeira exposição de exemplares 
obtidos por êsse meio. Existem atualmente 
várias Associações -de ambos os tipos, par
ticularmente nas províncias de Santa Fé e 
Córdoba. 

Além de suas funções de inspeção e cer
tificação dos produtos lácteos destina-dos à 
exportaçôo, a Direção de Tecnologi,a Leitei
ra estabelece as condicões e habilita as fá
bricas de jurisdiçã.o federal, prestando tam
bém assessoramento em matéria de técni
ca industrial. 

A direcão de Economia Leiteira faz o re
gistro dás fábricas, compila as estatísticas 

e realiza estudos economlcos e de custos 
de produção; êstes últimos, em geral, a re
querimenf.o ,�e . r�partições p�blic.9s na�io
nais ou provinciais e de organlzaçoes pnva
das; estudos que incidem nos convênios Sô
bre preço do leite. Outras, repartiç�e� �?
cionais, dependentes tambem do MlIllsteno 
da Agricultura, intervêm no fomento ao 
aconselhar relativamente às matérias de sua 
incumbênci'a. Tal é ' O caso das Direções de 
Forrageiras, de Saúde Animal, ,etc. 

Em Santa Fé desenvolve uma atividade de 
fomento a direcão de granja e "Iecheria", 
tendo-se promu'lgado em 1961 a lei 5.290 
que cria o conselho provincial de "lecheria" 
com participação de industriais, cooperati
vas de produtores, sociedades nã.o coope
rativas dos mesmos, e do Ministério de 
Agricultura e do Instituto Bromotológico Pro
vincial; é de esperar que êste flamante con
selho preste um valioso apoio ao melhora
mento da produção leiteir-a. 

Córdoba e Entre Rios também contam com 
servicos de assessoramento ,aos produtores 
lomb'eiros. 

A ação de tôdas estas dependê'ncias esta
tais está, em boa parte, limit,adà pelos pre
cários recursos com que contam. 

Um importante serviço de assessorame�to 
foi impla.ntado, a partir de 1956 ,com a cna
cão do Instituto Nacional de Tecnologia 
Ágro Pecuária (I.N.T.A.) pelo decreto-lei 
21.680. tste Instituto, que apresenta a van
tagem de gozar de certa autarquia compre
ende 2 aspectos importantes: a .tarefa expe
rimentai e ü servico de extensão. tste últi
mo é o que re- aliz'a a tarefa de assessora
mento, e no aspecto experimental se en
saiam espécies e variedades de forrageiras, 
em várias estações experimentais localiza
das nas 5 províncias que compreendem a 
zona leiteira. Entre as estações experimen
tais que levam a cabo úm trabalho intenso, 
pode-se mencionar a de Rafaela, no cen
l-ro de Santa Fé, onde se experimentam espé
cies forrageiras e aproveitamento de pra
darias,s.e assessora aos produtores em tudo 
o que se relaciona com a exploração do 
tambo, realizam-se estudos sôbre fisiol'Ogia 
e alimeniacão de vacuns, etc. Tem tido es
pecial part'icipação na medida para o pa
gamento do leite por qualidade, a que me 
referirei em seguida, e no projeto de criar 
um Instituto de Tecnologia Leiteira. 

Tal Instituto, c.uja realização está por ago
ra em projeto, teria por objeto o estudo tec
nológico de problemas técnicos, relaciona
dos com a produção e as indústrias do lei
te. Tenho fundadas esper'anças de que esta 
i,niciativa se cristolize numa realidade que 
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seja benéfica para a indústria leiteira ar
gentina. Meu otimismo nasce da firmeza 
posta em evidência por seus inicia,dores en
tre os q uais é dign'o de as'sinalar as organi
zações de tambeiros dessa região. 

4. - O pagamento do leite por q ualidade 

O pagamento do leite por qualidade não 
constitui, nestes momentos, uma prática mui
to generalizada. Por convênio entre as par
tes, algumas fábricas bonificam, desde há 
muitos anos, os leites que apresentam me
lhores qualidades para o objeto a que se 
destina. Mas, em têrmos gerais, o leite se 
recebe ou se condena, pagando-se por êle 
um preço combinado. Isto se estipula na 
base do seu conteúdo de gordura butiro
métrica, pagando-se pois, quilogramas de 
m,atéfÍ 'a gorda entregues num lapso dado 
que pode ser de 15 dias ou um mês. 

Excetuam-se as remessas a distribuidores 
de 'leite cru, nas ,cidades que pagam por li
ti"o. Desde muitos anos se vêm insist'indo sô
bre a necessidade de se pagar 'O leite por 
gualidade, tanto para estimul,ar  os tambei
ros que traQalham bem, como pela finalida
de de melhorar a qualidade do leite e po
der elaborar melhores produtos lácteos. 

Por fim, creio que se há chegado a um 
entendimento unânime entre as p'artes in
teressadas, funcionários, produtores e indus
triais. Esta unanimidade, fru'to de vários 
anos de tentativas, foi originada pelo De
c"eto 'n9 4.432 oriundo do govêrno nacional 
em 21 de maio de 1962. Su,as cláusul'as são 
de aplicação gradual e estabelece um pe
ríodo de 5 anos para sua vigência em to
do o país. tste decreto assinala um p'adrão 
de dassificação do leite em 3 , categorias: 
Gmu A, Grau B e G rau C. O primeiro 'é 
para leite obtido em tambos qU'e apresen
tam certos requisitos relativos a instalações, 
tais como, dispor de curral e telheiro de or
denha, ambos com piso de material, e lo
cai para o resfriamento e a conservação 
do leite. Ao cheg'ar ao destino (Usina de 
Lacticínios ou FábricaL o leite deve dar 
pl'ova de redutase negativa no fim de 5 
1/2 horas pelo menos, qu'er dizer, não des
corará o azul de metileno antes de tmns
corrido êste lapso. O leite Grau B, é o 
obtido em tambos que possuam curral e te
Iheiro de ordenha; na prova de redutase, 
praticada no destino, não des,corarão o azul 
de metileno em menos de 2 horas. No G rau 
C, se incluem os leites que sendo aptos pa
"a o cons,umo não conseguem ser classifica
dos no Grau B. 

Nos lugares onde se aplica o decreto, o 
contrôle será exercido por associações mis-

tas de produtores e industriais, que serão 
responsáveis pela qualificação do leite. Os 
convênios de preço serão para o leite Grau 
B; par'a o leite Gr'au "A" se dará uma bo
nifi,cacão mínima de 10%, e G rau C, sofre
rá um' desconto mínimo de 10%. Como adi
donal, para qualquer grau de qualidade, 
estabele,ce-se um prêmio de 5% do preço, 
para o leite de t,ambos cujos rodeios te
nham sido declarados livres de tube,rculose 
e outro prêmio de 5% se são declarados 
livres de brucelose. 

E: de desejar que êste primeiro passo seja 
cumprido no prazo estabelecido, por suas 
enormes projeções par'a o futuro da indús
tria leiteira, e porque servirá para dar oü
tro passo mais tendente a melho,rar a qua
lidade do leite no país. 

5. - O preço do leite. 

O preço do leite se estabelece por convê
nios entre comprador e vendedor. t'Sses con
vênios, em gemi, não são individuais; es
tabelecem-se' entre as partes por intermédio 
de 'suas entidades representativas, no que 
respeita ao leite de consumo. O destinado 
a uso industria'I, o convênio é ent, re as fá
bricas e os tambeiros que a 'abaste,eem, em
bora isso se torne extensivo a uma região e, 
com não rara frequência, a todo o país. 

tsses convênios sã'o de duração limita
da, sendo o mais frequente, dada's as cir
cumtâncias atuais, que o prazo fixado seja 
relativamente curto. Em oufr.as épocas, de 
estabilidade monetária, os preços er'am qua
se fixos por épocas, dando lugar ao que 
se conhecia como preço de verão e preço 
de inverno. 

Sôbre êsses preços, alqumas fábricas bo
nificam os leites de melhor q ualidade. 

Ilustremos 'com um exemplo do que ocor
re nestes momentos. O leite para com'umo, 
pôsto em destino (Buenos Aires, La Plata,' 
Rosário, etc.) foi pago até fins de , abril a 
4,20 pesos o litro 'ao produtor, ou seu equi
valente quando se paga por seu ,conteúdo 
de matéria gorda. tsse leite se vendia cru e 
a granel ao consumidor, pelos distribuido
res a domicílio ou leiteiros, 'a um preço va
riável entre 6,40 e 7,20 pesos o litro, e, 
se era engarrafado vendia-se até a 7,80 pe
sos o litro. O leite pasteurizado e envasado, 
em Usinas de Beneficiamento, era entre
gue ao público a 10 pesos o litro, se era 
entregue a domicílio e a 9,40 pesos o li
tro em negócios instalados, como leiterias, 
etc. 

Realizado um nôvo convenlO, concordou
se em paga r ao tambeiro 5,80 pesos o li-
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tro de leite pôsto no destino, durante o pe
ríodo de maio a agôsto de 1962, ou seu 
equivalente quando se paga por matéria 
gorda. tste pagamento é na base de 3,2% 
de matéria gorda para os 3 primeiros me
ses, o que equivale a 181,20 pesos o kg de 
gordura; e de 2,9% em agôsto, quer dizer, 
um equivalente ,de 200 pesos o kg de gor
dura. 

Na venda ao público, o preço é de 8 a 
8,30 pesos, se vendido cru e a granel. O 
leite pasteuriz'ado e envasado em Usinas 
de Beneficiamento, entrega-se ao público 
a 12,50 pesos o litro, quando levado ao do- ' 
miôlio, e a 11,50 pesos se é obtido nos lo
cais de Vlenda. Por ora, e até que entre em 
v : �l ência lo 'al uma portaria municipal da 
cidade de Buenos Aires - a que me referirei 
den'tro em pouco - êsse leite pasteurizado 
pode ser vendido a granel, caso em que 
o preço a domicílio é de 11 pesos o litro. 

O envase a que me ten!�o referido até 
agora ó ,a garraf.a de vidro. Nos envases 
de papel', pelo sistema Tetra Pak, o leite 
pasteurizado é vendido a uns ' 16 pesos o 
litro. Um tipo de leite especial, pago ao pro
dutor cêrca de 40% do preço da praça pa
ra o leite comum, pasteurizado e envasado 
em recipientes de vidro de côr de 'caramelo, 
vende-se ao público a 18' ou .19 pesos o li
troi  mas, claro está, é um leite de alta qua
lidade, , cujo pagamento ao produtor é na 
base de uma contagem bacteriana máxima, 
em pla cas, de 30.000 por cc. 

Os preços indicados vigoram também em 
várias cidades da zono leiteira, como La 
Ploto, Rosário, Santa Fé, etc., mas em ou
j'ras cidades do interior, como Mendoza, 
Tucumã, inclusive Baía Blanca em Buenos 
Aires, o preço é um t,anto mais elevado. 

O preço do leite para ' usos industriais não 
é o mesmo. E: sensivelmente inferior, esti
mando-se que pode estar oscil,ando entre 
80 e 100 pesos o kg. de gordura butiromé
tr ica. tstes preços resultam de convênio 
acordado entre as pO'rtes. 

6. O abastecimento de leite às cidades 

Desde que um decreto da ciqade de Bue
nos Aires estabeleceu, em 1910, a pasteuri
zação obrigatória do leite destinado ao 
consumo, muitas alternativas sofreu o abas
lecimento de leite a numerosas povoações 
importaintes. 

Talvez êste decreto tenha sido prematu
ro, pois a distribuição de leite da Capital 
Federal, iniciot!J-se somente em 1915, e não 
com possibilidade de cobrir, certamente,as 
necessidades do consumo. Mas foi ,em au-

mento gradual, até superar mar,cadamente 
a ·venda de leite cru a 'granel. Nesta opor
tunidade é que devia ser ,ditada wma dis
posição como a mencionada e foi o que 
aconteceu. 

Ou'tras iniciativas proGuraram dar uma 
solucão ao a bastecimento .de leite. A Pro
vínda .de Buenos Aires, ditou em 1915 a 
lei 3.607, l1egulament,ada só em 1933 e pos
ta em vigência, com a instalação de esta
bele,cimento de pasteurização em cêrca de 
-, :2 Cidades e durante o período que abarca 
os anos de 1937-194l. 

Apli,cou-se, pois, de uma forma parcial e 
com enorme resistência pelos distribuidores 
do leite cru, deslocados de sua posição he
gemônica com a vigência da lei. Pràtica
mente caiu em desuso, a tal ponto que, um 
publicist,a de nota expressou naquela épo
oa, que se tratava de limá fortuna de uma 
boa lei". Contudo, deixou algum saldo, pois 
desde sua aplicação mantém-se a venda 
quase total de leite pasteurizado, pelas pre
ferências do consumi,dO'r, em várias cidades 
q ue cir,cundam a capital federal. 

1'1::1 c i dade  de SCl n tcl Fé, impuhionou-se o 
C O :i s u m o  ele le l ie pasteurizado por decreto 
m u n ; cipal  n9 2.340 cio ano de 1926 data a 
1� C1 rti r , da q Clal está em vig ência Clté agora, 
a pesa r d') haver sido objeto de algumas ten
tativas de deixá-Ia sem efeito. 

Em outras cidades do interior procurou
se dar a mesma solução, como Tucumõ e 
Córdoba, onde o consumo de leite pasteuri
zado, supera o de leite cru. 

Volvendo à cidade de Buenos Aires, o 
consumo médio dos últimos 12 anos (1948/ 
59) foi de 886.500 litros diários, dos quais 
cêrca de 500.000 l i tros er'am de leite pasteu
rizado e,nvlasado. Na 'atualidade, êsse nú
mero se aproxima dos 600.000 litros. O 
transporte do leite à ,cidade se faz em ca
minhões, 40 a 50%, e em estr,ada de ferro, 
50 a 60%. O uso de tanques isotérmicos 
está bastante difundido, mas, p rovàvelmen
te não alCl:lnça a 50% do leite remetido; 
n.ão dispondo de estatística sôbre êste par
ticular. O resto é recebido em latões, con
duzidos em veículos com caixa sem isola
mento. 

No ano de 1960, promoveu-se na cidade 
de B U 8 :l 0S A i res, um g m n d e  movimento de 
opinião, com intervenção de técnicos, cam
panha jornalística e até por televisão. tste 
movimento, que atraiu acaloradas discus
sões ,e pontos de vista dispares, deu seus 
frutos. Em fins dês'se ano, o conselho deli
berativo votou uma deliberação que impõe 
a pasteurização obrigatória do leite para 
consumo, a partir .  de 120 dias após su'a 
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promulgação; isto sucedeu a 23 de janei
ro de 1961, sob o h9 17.342, devendo por

. tanto entrar em v igência a ' 21 de maio se
guinte. 

Aqu i  se vei o  pl,antar um problema. As 
usinas de benef iciamento contavam com ca
pacidade para pasteurizar �odo o leite, mas 
não para eng,arrafá-Io. 

Essa c i,rcumtânóa originou um parênte
s'es. Tiveram que 'acei,tar a situação de fa
to e por aplicação do artigo 15 do de,creto, 
pe'rmitiu-se a venda de leite pasteurizado a 
granel, tal c omo relatei ao tr.atar dos pre
ço.s. 

Legalmente, ,as permissões acordadas ca
ducaram no lano de entrar em vigênci ' a a deliberação, isto é, a 20 de maio de 1962. 
Como a's usinas de beneficiamento não con
clu íram a instalação dos equ ipamentos e 
engarrafamentos, para a�ender a ,totalida
de do consumo, fi·cou postergada a vigência 
integr'a'l do decreto. Esperemos que seja por 
pouco tempo. 

Não obstante estas dificuldades, por ou
tra parte, próprio de tôda obra ,de grande 
envergadura, foi dado um grande passo, 

pois em pouco tempo terão desaparecido 
das ruas de Buenos Aires, os anacrônicos 
çarrinhos distr ibuidores de leite integral. 

Um grupo de seis ,cooperativas de t-ambei
ros, da região centro oes,te de Buenos Ai
res, que adotou o nome "Uncole" e com 
uma produção de seus sóc i os de cêrca de 
200.000 l itros de leite diários tem já muito 
ad iontado um projeto que se vem estudan
do há cinco anos. Consiste no seguinte: ins
talar estações de recepção no campo on
de o leite será clas'sif ioado, higienizado e 
esfriado, para ser remetido a ,uma central 
em tanques isotérmicos, cêrca de 90% por 
estradas de ferro e o resto por caminhão. 
A Central instalada num entroncamento fer
roviário com acess'o a 3 Ii'nhas, nas proxi
midades da cidade de Buenos Aires; na 
Central se instalarão equ ipamentos moder
nos, que incluem a automatização na recep
ção das garrafas vazias, no movimento e 
empilhamento ' das caixas com garrafas 
cheias, n,as câmaras frigoríficas, e no , car
regamento de ,caminhões para descentrali
zar a entrega de leite, na distribu icão, por 
meio de subcentros dentro e fOT' ; da cidade .de Buenos Aires. 

Na cidade de Rosári o  tomou-se uma ini
c iativa de igual naturez,a, mas, em plena 
execução, onde já existe uma Central mas 
sem capacidade para atender todo o con
sumo. A Sociedade de �ambeiros ,da Zona 
de Rosário, iniciou la a construção do Es
tabelecimento/ com uma superfície coberta 

de cêrca de 3.000 m2 e uma capacidade de 
pasteurização e env-asamento de 30.000 li
tros/hora, ou seja, uns 200.000 Is. diÓ ' rios. A 
recepção do leite será totalmente 'automá
tica, inclu indo a cinta gravada com o pêso 
para entregar ao remetente, dispÕ'em-se de 
tanques isotérmicos para armazenar 75.000 
litros ,de leite cru resfriado e para 100.000 
Is. de leite pasteurizado. 

As câmar.as frigoríficas terão. um volu
me que permitirá armazenar 100.000 l itros 
de leite e,nvasado. Uma parte do leite, apro
ximadamente 20%, se venderá homogeni
zada. 

Figura 8 - Estado da obra para a Cen
trai Leiteira, que a Cooperativa de Tambei
ros instala em RosÓ'r i o . (Santa Fé). Fotogra-
fia de março de 1962. (Pág. 26) ' . 

Na cidade de Tucumã, que já teve uma 
central leiteira, ,as Cooperativas de Tambei
ros de Tucumã e de Trancas, fundidas, estão 
a ponto de levantar um Estabelecimento de 
Pasteuriz,ação com ,capacidade par' a 10.000 
litros/hora, ,estando em condições de co
brir o consumo da cidade, que é de 50.000 
a 60.000 l itros diário's. Cabe assinalar que 
êsse grupo de produtores é o atu'al -abas
tecedor da referida capital. 

Está em projeto' adiantado e em vias de 
execução, a instalação de outros Estabele
cimentos de pasteuri.zação de leite, ,nas cer-· 
canias de La Pl,ata, em Rufino (Córdoba), 
em Resistência (Chaco), em Trénque Lau
quen, Las Eras e em Tandi'l (Buenos Aires), 
em Sal�a, em Paraná (Entre Rios), etc. 

No mês de agôsto de 1961 fó i sansa,cio
nada na província de Buenos Aires a Lei 
6.51 4, pela qual eram destinados créditos a 
CooperativO'S Tambeiras numa soma total 
de até 500.000.000 de pêsos com o fim de 
constru i r  estabelecimentos de past,eurização 
de leite para o consumo, e de instalar es
tações na campanha, para higieniz'ação e 
resfriamento dêsse leite, assim como tam
bém para a industrialização do leite de so
bra. Estabelece as arrec.adações par'a sua 
aplicação, e inclu i a i'nstalação por conta 
do Estado, se os produtores não a co.ncre
tizarem nos prazos estabelecidos; em tal ca
so, deverão ser entr' egues, para su' a explo
ração, às Cooperativas que decidirão sua 
aquisição ao preço de custo. O pouco tem
po transcorrido desde a s'anção dest,a lei ,  
não permiti u i r  muito. a,lém das gestões pré
vias para sua aplicação. Esperemos que a 
lei se cumpra e contribua, eficazmente, pa
r,a resolver os problemas relacionados com 
o fornecimento de leite 'sadio à população. 
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A União Cooperativa Tambeiros de Fran
ki, que parti cipa com ,a maior parte do 
abastecimento de leite 'pasteuriza,do à c i da
de Santa Fé i naugurou no ano passa-dó um 
moderno Estabelecimento, em substitui ção 
00 que instalara há mais ,de 35 anos. 

7. - A ind ustrialização do leite 

A técnica leiteira vai incorporando, lenta 
mas sensivelmente, seus princípios à sl,abo
racão de produtos lácteos, com o resulta
do de que, no correr dos 'anos, os deriva
dos vão melhorando 'em sua quálidade. A 
produção de manteiga goza de especial pri
vilégio Inestes progressos, a cujo respeito 
basta dizer que 96% das partidas destina
das à exporFação., são qualificadas na ca
tegoria "Extra", e o mercado i,n tern o conta 
com o produto que mantém o interêsse do 
consumidor, por sua boa qualidade na qua
se maioria da oferta. 

A produção de queijo é 'a que mais está 
sujeita a .variações de qualidade. F i cam to
davia, alguns fabricantes que, sleja por ro
tina ou por qualquer outra razão, não apre
ciam as vant-agens de padronizar a qu,ali
dade e que esta qualidade seja boo, enca
rando a elaboracão com essa Hnalidade. 
Por isso, no comé�cio costuma-se ver, ainda, 
-alguns queijos que não apresentam bo.as 
qualidades. 

Contudo, num sentido geral, também es
ta indústria tem progredido tecnicamente, 
havendo numerosas fi rmas que se esmeram 
por melhorar a qualidade do queijo e tra
tam, dentro das difi culdades do país para 
o equ ipamento, de renovar suas instalações 
e de incorporar ou�ras que contribuam pa
ra obter um me,lhor produto. A êste res
peito, são numerosas as fábricas de quei-

jos moles e de pasta firme. que.,! aprecian.do 
as vantagens da pasteunzaçao ,�o ' leite, 
têm incorporado modernos pasteunzadores 
de placas, eliminando os velhos ou 'então 
eliminando o errado processo de pasteu
rizar o leite no tanque de elaboração. 

A qualidade da caseína lácti ca tem me
lhorado notàvelmente nos últimos 20 anos, 
tanto . por que foram melhorados o.s pro
cessos de elaboração como pelo uso cada 
vez mais difundido de secadores 'artifi ciais 
qUie pe·rmitem "sortear" o conti ngente se
cado ao sol. 

As o.utras indústrias do leite, como as de 
leite em pó, ' leite condensado, e leites fer
mentados estão proporcionando cada dia 
produtos melhorados na sua qualidade. Na 
obtencão do doce ,de leite, mu itas fábricas 
adota'�am o processo de passá-lo por um 
homogenizador, estando aind<:l quente, com 
a intenção de melhorar o seu brilho. 
8. - Os valores na ind ustria de lacticínios 

t pouc o  conve,niente fazer comparações 
entre os valores atuais e os de outra épo
ca, com o fim de apreciar a evolução eco
nômica. Esta se aprecia mu ito bem pelas 
c ifras estatísti cas, que nos dão o volume 
da produção, apreciàvelmente aumentada 
nos últimos vinte anos. Mas é inteTessante 
conhecer que valores de inversão há na in
dústr ia leiteira, para conhecer seu poten
cial e,conômico e igualme.nte -a quanto as
cende em ingressos à riqu'eza nacion·al os 
produtos desta indústria. 

tsses valores, por certo, são estimativos 
em sua maior, parte, e se fôr ' retifica.do por 
quem esteja melhor informado, estou dis
posto a ceder no meu ponto de v ista. 

Os bens de inventário são estimados da 
segu inl'e maneira: 

5,6 m ilhões de hedares de campo a 7.000 pesos ($) 
3.500.000 vacas leiteiras e 100.000 touros, . a 6.000 ($) 

$ 38.500 milhões 
$ 21.600 milhões 
$ 6.000 milhões 
$ 13.500 milhões 
$ 13.700 milhões 

1.500.000 "vaqu illonas" e novilhas pl reposição a ($) 4.000 
Melhoria em 45.000 tambos a $300.000 cada um 
2.284. fábricas a 6 milhões de ;pesos cada uma 

$ 93.300 milhões 
O valor da produção obtida com êsses bens é ap'roximadamente 

o seguinte: 
1.300 milhões de Is. de leite pl consumo a 5,80 o litro 
Aumento de valor por pasteurização de 30% 
3.000 milhões de Is. de leite pl indústria, valor de produtos 
1'.500.000 "terneros" em desmama, a 3.500 $ e 300.000 vacas 

nisntes do tambo, a 5.000 
75.000 porcos de "cremerias" e fábricas de queijo, a 6.000 

$ 7.540 milhões 
$ 980 m ilhões 

ládeos 15.300 milhões 
prove-

$ 6.750 mi,lhões 
$ 450 milhões 

$ 31.020. milhões 
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Estes val'ores são também estimados e 
?ceitam retif icações de quem esteja melhor 
Informado. 

E digno destacar que os lactidnios 
são, na Argentina, a indústria agríco
la mai,s poderosa, seguindo-se em or
dem e muito de perto, na atuali dade, a in
d ústri ' a vitivinícola e um tanto mais dis
tanciada a indústr ia acucmei ra. Em outra 
época, há uns 30 anos, 'estimava-se que pa
ra ·um valor � 00 da ind ústria lei�ei ra, as ou
tras duas representavam, respedivamente 
70 e 40. Acho que hoje em d ia essa diferen
ça não é tão grande em particular para a 
ind ústria vitivinícola. . 

IV - NOVIDAD'ES DO 
EQ UIPAMENTO INDUSTRIAL 

J á  alud i à incorporação de noV'os equipa
mentos de pasteurização em centrais de 
abastecimento à cidades e em fábricas de 
queijô. Também têm s ido instalados vári'Os 
evaporadores em equi pamentos de pl,acqs. 
Mencionamos, igualmente, o remodelamen
to de várias fábricas de manteiga e a ins
tplàção de outras novas, mas, embora mui
to modernas em sua c oncepção, os equipa
mentos são do sistema clássico. 

Agora nos referi remos ao que concerne à 
incorporação de equipamentos que cond i
cionam técnicas n'Ovas, como a instalacão 
de estabelecimento para ,a esterilização ' de 
leite por sistema contínuo, a elaboração de 
manteiga por sistema contínuo, novos tipos 
de envases para leite de consumo, a meca
nização na elaboração de queij'Os, e, em
bora não seja propriamente uma novidade, 
modernas i nstalações para leite em pó. 

1 .  - Leite esterilizado por sistema contín uo 

O moderno e interessante sistema contí
nuo Stork, de origem holandesa, para a 
esteril ização de leite em garrafas, incorpo
rou-se ao equipamento industrial no ano de 
1 959 com uma instalacão loca,lizada na ci
dade de Rosário (Santa Fé). 

Pertence à fi rma Cindor S/A. e tem uma 
capacidade de 1 .1 00 garrafas/hora. Os 
resultados favoráveis alcançados levaram 
a referida emprêsa a adqui r i r  outra ins
talação completa, co:n capaci dade para 
2.500 g-arrafas/hora, não instalada ain
da, mas já em vias de instalar-se por se en
contrar o maquinário no país. 

Fig. 9. - Vista interior da sala de proces
samento, no Estabelecimento de esteril iza
zação do leite pelo sistema Stork, instala- ' 
do em Rosário (Santa Fé) .  Da esqueda pa
ra a d i reita: Máquinas lavadoras e e nche
doras de garr,afas, com o setor de capsula
mento e as partes laterai s  da tÔíre de este
ril ização. Em cima, par.te inferior de um 
tanque de armazenar leite cr u .  ( Cortezia 
Cindor S/A.). 

A fi rma Caprole S/A está a ponto de ini
ciar suas atividades, com outro equipamen
to do sistema Stork, em plena · instalação 
em Lujan a 70 quilômetros de Buenos Ai
res. Este estabeleóme,nto é de · mai'Or capa
ci dade, pois pode processar 5.000 Is./horcl 
de leit'e. Outras características desta planta 
são a recepção semi-automática do leite e 
os tanques isotérmicos para armazenar . .-
50.000 litros de leite C'ru. como no caso de 
Cindor, 'O fechamento das garrafas é ,com 
tampa em coroa. 

O govêrno da ProV'Í'ncia de S. Luiz tam
bém ,adqui riu uma instalação Stork, para 
esterilizar ,de forma contínua 2.000 garra
fas/hora de leite. 
. Ainda não está instalada, mas o será na 
cidade de Mercedes da mesma província. 
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A emprêsa E. R .A. . S/A tem i n stalada e r" 

"Pozo dei Molle" (Córdoba) um estabeleci
mento

"
rara. S esterilização d o  ieite �'3 : ?  � is

t,ema Sta!) ! I , que oferp',-3 a C Clr,:, c , ::; r . st lcCl 
do fechamento ao váC'JO da s g ar ra;:Js  com 
tampa em coroa. 

Outra emprêsa, - UP.ERLAC S R L, i nstalou 
na estrada 35, ' a 44 km de Buenos Ai res 
e nas proximi d ades d a  Tri s tão Soarez, um 
equi pamento rl� uo2 rizaç:"1n.  mm convóm es
clarecer que distribue o leite em envases d 2  
papel mas não como esterilizado. 

2. - Fabricação de manteiga por sistema 
contín uo 

A elaboração de manteiga por sistema 
contínuo está ganhando terreno 'cada vez 
mais. Bastante d ifun d ido nos países euro
pe,us, seu ap.arecimento na Argentina é bas
tante recente, pois o pr,ime i ro  equipamento 
foi instalado pela fi rma LA MARTONA 
S/A faz uns 2 anos. Tal equipamento fun
ciona na fábrica que tem inst,alada em Jo
vitas, ao sul de Córdoba. Corresponde ao 
con h 8ci do método Fritz m.arca "Conti
mab" de procedência fran.cêsai sua capa
cidade é de 500 k/hora e como sabem, ofe
rece a caraderística de contar com o dis
posi,tivo para 'lavagem dos grãos ,de man
teiga. 

Figura 1 0. - Máquina para e'laboração 
contínu.a de manteiga pelo método Fritz, 
instalada em uma fábrica de La Marto
na S/A em Jovitas (Córdoba). ( Pág. 26) 

De acôrdo éom a informacão recolhida 
outras f i rmas adotam o sist�ma contínu'o 
pelo método Fr itz, pois instalaram máquina 
de marca "Westfalia" de fabricacão ale
mã. Estas máquinas apresent,am a ' caracte
rística de contar com 2 )cil indros de bate
ção, o primeiro em alta velocidade e o se
gundo de m.archa lenta. 

As fi rmas mencionadas realizaram a ins
talação das novas máquinas nas localida- ' 
des de V,ila Maria e "Pozo ,dei Molle" am
bas na província de Córdoba. 

3. - Envazamento de leite de consumo 

A novidade em matéria de recipiente Ull r
tó r io para leite de consumo, está constituí
da por haver se introduzido o envase de 
papel pelo sistema Tetra Pak que, 'como é 
sabido, é fabri.cad o  pela própria máquina 
no momento · do enchimento. 

Desde 'um ano aproximadamente, ou um 
pouco mais, ,duas emprêsas contam com 
essas máquinas para envasamento de lei
te pasteurizado e outra para levar ao con-

sumo o leite uperizado, embora sem dar
lhe, êste caráter. Tais emprêsas são as per
. ' '":O' · ... l es ns f i rmns Kasdorf S/A com duas 
�áquinas i'nstaladas em seu estabeleci n:en
to de Hurl1inghan, perto de Buenos Aires, 
Guilherme Decker, em Abasto perto de La 
Plata e Uperlac-SRL já cit,ada no tratamen-
to d o  leite esterilizado. . 

Consi dero que tôdas essas máquinas têm 
capaci da,de de 3.600 enva�es/hor:a. Te�h.o 
ouvido que oukas 3 ou 4 firmas industriais 
têm projetado adotar o envase de papel 
pelo sistema Tetra-Pak, 3 delas na Provín-

' cia de Buenos Ai res e uma em Salta. 
Também foi introduzida uma máquina que 

forma uma cinta ,com arame, soldado elé
.fricamente, num gôrro de papel colocado 
sôbre a bôca das garrafes de leite. Esta 
máquina que entendo seja para garrafas 
com tampa de papelão encontra-se instala
da numa central le itei ra de Mar ,dei Plata. 

4. - Mecanização na fabricação 'de q ueijos 

A i,nst.alação de tanques com d ispositivos 
mecânicos e ,de prensas pneumáticas util izq
dos na fabricação de quei jos, já foi reali
zada no Estabele,cimento pilôto de Galvez, 
a que me referi rei ao tratar do ensino da 
ind ústr ia leitei ra. 

Posso assinalar que uma fábri,ca impor
tant,e, em Trenque Lauquen (Buenos Ai res) 
tem em vias de execucão a instalacão de 
tanques mecânicos e prensas p'neu�óticas. 

5. - Fabricação de leite em pó 

Embor.a tecnicamente não seja uma no
vidade, c itamos a fábri·ca para leite em pó 
que instala . em Sunchales (Santa Fé), a Or
ganização "SANCOR" de Coor1erativas Tam
bei ras, por ser muito moderna e de gran
de capacidade. 

Este Estabelecimento tem uma capacida
de de processamento de 70.000 a 80.000 
Is. de leite em 8 horas, o que equivale a 
um rend imento aproxi mado de 1 0.000 litros 
por hor,a. O equipamento de deshidratação 
é de "NI RO ATOMIZER", a evaporação 
prévia se realiza em aparelhos "WEI 
GANO" de duplo efeito, contando também 
com pasteurizador e desnatadei ras da co
nhecida marca "ALFA LAVAL". 

O pó passa em segui da pelo equipamen
to que o torna ,de solubilidade instantânea
pc:ra ser conduzido por um sistema a vácuo 
aos silos de armaze·namento. 

Para sua venda o leite em pó é envasa
do em 'latas de fôlhas de fland res cuja fá
brica está se instalan d o  no mesmo estabe-

arvoredoleite.orgdigitalizado por



Página 22 NOVEMBRO-DEZEMBRO Ex-Felctiano � 

lecimente. Uma vez pôste em latas abertas 
celeca-se a tampa sôlta e entra em u'a má
quina dende se extrai e ar per meio. dç 
vácuo. substituindo-e pele gás nitregênio. pa
ra, finalmente, terminar e vedamente da 
tampa de envase. 

Per esta descriçãe creio recerdar que é 
muite parecida cem a fábrica de leite em 
pó que vi  'na cidade de B.ragança Paulista. 

Figura 1 1 .  - Maquete da fá5rica de leite 
em pÓ" que a 'Organização SANCOR está 
levantande em Sunchales (Santa Fé) (Certe
zia "Nire Atemizer"). (Pág. 27) 

Figura 1 20 - Estado. da censtruçãe da fá
brica de leite em pó a que se refere a figo 
11 ne mês de abri'l de 1962 "Certezia SAN
COR". ( Pág. 27) 

Estabelecimentes meneres <para leite em 
pó e.,stãe cem projetes adiantades para ins
talaçãe perte de LA PLATA, em Rufine (Cór
deba) e em Charata (Chace). 

Ouvi dizer que a firma FINACO instala
rá uma neva fábrica de leite e m  pó pele 
sistema "Anhydre" e cem capacidade de 
2.600 litres/hera de ,leite. Essa' instalacãe se 
verificará! em sua fábrica de Trenqu,é Lau
quen (Buenes Aires) que funciena há mui
tos anes. 

'iEmbera instalada há váries ·anes já, nãe 
pesso deixar de me,ncienar a impertante fá
brica de leite em pó, pele sistema de ne
blina (spray) qu.e a firma NESTLE: ARGEN
TINA S/A tem instalada em Vila Maria (Cór
deba), tante per suas medernas instala
ções ceme per elaberar, apreximadamente 
a têrça pO'rte de leite em pó de país. 

V. - O ENSINO DA INDúSTRIA L EITEIRA 

O ensine s�stematizade da indústria leitei
ra, na Argentina, divide-se entre as Univer
sidades, Escela Agrícela e Estab,elecimentes 
privades. 

1. - Ensino Superior Universitário 

Os curs'es de I.ndústria Leiteira nas Uni
versidades, se realizam nas Faculdades de 
Agrenemia. A cátedra de Indústrias Agrí
celas de Lacticínies, na Universidade Nacie
nal de La P,lafa,está a ,carge dêste cenfe
rencista, realizande-se curses similares na 
Faculdade de Agmnemia e Vet·erinária de 
Buenes Aires. Na Universidade Previncial 
de La Pampa a referida matéria é leciena
da na Faculdade de Agrenemia, cem pre
grama igual ae de La Plata ; na realidade 
seu ensino cemeçará a partir de próxime 
ane, em virtude de tratar-se de uma ,Casa 
dSl Estudes de recente criaçãe. Ouvi dizer 

que na Faculdade de Agrenemia de N. E. 
também se re,aliza curse igual i ae centrá
r io, na Fa'culdade de Ciências Agrárias de 
Mendenza, faz parte, muite limitada certa
mente, de um cur$e de Indústrias Agrárias. 
tstes curses nãe sãe de Especializaçãe, nãe 
estabelecidas até agera nas Universidades, 
mas, ceme parte de plane de estudes para 
a carreira de Engenheire Agrôneme. 

Na cátedra a meu cqrge espere centar, 
em breve praze, cem uma mederna inst,a
laçãe pilôte de pasteurizaçãe e envase de 
leite para 'consume, cem .equipamentes de i 

frie, de alta eficiência e também para ela
beração de I·eite em pó, leite cendensade 
e queijo fundide. As gestões para cense
gUir 'Os fUlndes 'estãe bem encaminhadas e 
assim centames ser faverecides cem ês.f,e 
meie de melherar e ensine. 

Os médices veterináries em meu país, ce
me penso que também ne Brasil, desenvel
vem 'um ample laber ,na Inspeçãe Sanitá
ria das fábricas e des tambes, ceme ·tam
bém 'na de leite e predutes ládees. Per isse 
realizam estudes sôbre o I'eite e derivades, 
para encarar cem eficiência essa funçãe de 
inspeçãe sanitária, ,Ievande e neme de " Lei
te e derivades" a matéria que se leciena 
na Faculdade Veterinária de La Plata, na 
Escela de Veterinária da Faculdade de Bue
nes Aires, antes mencienada e acredite . que 
na pertencente à Universidade de N.E. tam
bém. 

Em nessa cátedra de La Plata, encaram
se as tarefas cem um critério de de·dicaçãe 
exclusiva, razão perque se estão realizan
do diversos trabalhos experimentais, tais 
como, um estude cemparative das provas 
bio-químicas em leites, tanto para confren
lá-Ias cem a centagem bacteriana come pa
ra apreciar , sua pessível incidência nes pa
drões de classificação de leite, adaptação 
de um tipo francês de queije de reduzide 
tamanho, com e fim de fócilitar ao censu
midor a aquisiçãe de peças inteiras; estu
do de métedos para a preva de impurezas 
em cremes ;  estude de um, métode coleri
métrico para c 1assificaçãe de 'cremes; estu
do da incidência da higiene dos recip,ientes 
sôbre e ·conteúde micrebiane de leite ; es
tude de levedes em manteigas; e 'Outros que, 
esperames, co.ntribuam par'a o pregresso da 
indústria leiteira no país. 

2. - Ensino nas Escolas Agrícolas 

Trafa-se das Escelas Agrícolas Prátioas, 
dependentes do Ministérie da Agri,cultura 
da Nação e de algumas Prevíncias ceme a 
de Buenes Aires. 
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Na realidade, nenhuma ·dessas Escelas 
prepara técnicos espec.ializades,ceme ocer
re cem e Instituto de Lacticínies "Cândido 
Testes" · o ensino de I'acticínios é parte dos 
planos ' de estudos gerais. Há uma ,escela 
prática deneminada DE PRODUÇÃO E IN
DUSTRíALlZACÃO DO LEIT'

E, localizada em 

Tandil, provín�ia de  Bue�es Aires, cuje. en
sinamente é mais intenslve e preperclena 
prepare prático para atuar .na . exploração 
tambeira e para trabalhar em fabnc�s, mas 
nãe chega a revestir um nív'el técnlce. 

, Nossa indústria leiteira, com uma produ
ção de mais de quatre milhões de t�nela
das de leite em 45 a 50.000 estabeleclmen
tos e uma 

'
elaberacãe de mais de 250.000 

ten'eladas de prod�tes lácteos em . q�ase 
2.300 estabelecimentes requler pessoal , Idenee 
para encarar cem critérie técnico a ?bten
cã'O de leite e produtes láctees de qualidade. 
Constitui uma sentida necessidade a forma
çãe de escolas para êst� e�sinam�n.te �sp�
cializado, a fim de proporcl�nar a mdustna 
'Os técnicos q ue cem urgênCia reclama. Te
nhe me preecupade cem êste assunte e des
de 1937, procurei interessar 'Os p�dêres pú
blicos da Pr.ovíncia de Buenes Aires. Pare
ce que agora, se tem a mtençãe, ne Insti
tute Agrário de insta.lar , 'uma me�er,�ia Es

cola Técni·ca de Ladlcímes, ·no distrito de 

Villegas, ou seja ne rincão N.O .. dessa pr.,?
víncia. Ouvi dizer que os preletos estae 
adiantados e em vias de execuçãe. 

3. - Ensino Privado 

Afora várias Escolas privadas de práticas 
agrícolas, em que 'Os laticíni<;>s s?o. e!1sinados 
muito sumàriamente, uma Instltulçao espe
cializada, digna de mençãe, é _a Escela de 
Queijeiros, 'Organizada pelas FAB�ICAS D.E 
MANTEIGA "SANCOR", Coeperatlvas Uni
das Ltda. Esta Escela funciona ·numa mag
nífi�a e recém-terminada fábrica pilôte de 
pasteuriZ'ação de leite e elabor?ç�e de quei-' 
jos instalada em Galvez, preVInCla de San
ta Fé. 

Figo 1 3. - Edifície 'Onde funciena a fábr�
ca pilôto de pasteurização e escola de quel
jeires de "SANCOR". (Pág. 27) 

Em um moderno edifície de 2 pavimentes 
cem 400 m2 de superfície ceberta, êste esta
belecimente :tem capacidade para 4.000 a 
6.000 litres de leite per dia. Se·us equipa
mentos censtituem a última palavra em m�
téria de adiantamente técnico. O recebi
mento de leite é tetalmente au,tomátice, a 
pasteurização realiza-se em 'equipament.os 
de circuite fechade, para prever de leite 

a cidade de Galvez e para elaboraçãe de 
queijes. 

Figo 1 4  - Recep�ão d� ,leite tet�}mente au,; 
temátiGa na fábrica pilete que SANCOR 
possue �m Galvez. (Pág. 27) 

O equipamente de .past�urizaçãe inclui a 
hemegenizaçãe do lel,te,d.�spondo-se na sa
Ia de ,elaberaçãe de queq e  de. um ta�que 
mecânico, cem prens�gem préVia, realizan
do-se .a prensagem final em prensas pneu-
máti.cas. 

Co.nta além disse, com 5 pequenas câma
ras frig�rífi.cas, de . diferen!es te�p�raturas, 
para fj.ns de e�perlm�n!açae que.qem?, ��
pi es laboratónos qUlmlces e bactenelegl-

- ces separades, -sala para aula� eu cenfe
rências, ·etc. 

Figo ' 1 5  - Vista da Usina Pilôte de Pas
teurizacãe de Leite, instalada per "SAN
COR" �m Galvez. (Pág. 27) 

Os cursos principais sã'O para queijeires 
da Organizaçãe "SANCOR". Com uma du
racãe de cêrca de 4 meses, cempreendem 
desde e estude do leite e sua , 'Obtenção, 
manipulação, transpe.rt�, análises, et.c. a!é 
os precessos industriais de . pasteunzlC!çae 
de leite e elaboraçã� de diferentes , tlpes 
de queijos. A aprendizagem, nes!e. ultime 
assunte, abrange, o tempo necessano .. p.ara 
e desenvelvimento eficie·nte des que qelres 
nas fábricas de cooperativas filiadas à Or
ganizaçãe. 

Figo 1 60 - Sala para aprendizagem de ela
beracãe de queijes, da ESCOLA DE QUEI
J EIRÓS DE SANCOR, à esquerda pode-se 
ver o tanque mecâni'ce. (Pág. 27) 

E: para mim ,uma satisfação dar meus �a
rabéns por esta inicia�iva, qu.� .fará mUlte 
pele progresse da técnloa que qelra na pre
víncia de Santa Fé. 

V I - O COOPERATIVISMO NA INDúSTRIA 
L EITEIRA 

A organização �:l,?s. predutores �� I.eite, 
em Ceeperativas, InI Cleu-se faz �ultls�lmes 
anes. Sancienada 'e m  1926 a lei Naclon� 1  
n9 11.388 d e  Ceeperativas, 7 anes depe�s 
em 1933, já havia 51 ceeperati�as �ambel
ras das quais 17 em Buenes Aires, 27 e m  
Sa�ta F é  e 4 em Córdeba. Per êsses anos, 
as duas prevínóas nemeadas por últime 
converte ram-se num centre de  ·aumente ,ex
,traordinárie dessas 'Organizações, por con-

] I 
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dições do. . meio. e de idio.sincrasia do. ho.mem de ,campo., que o. favo.receram. 
J á  ,no. ano. de 1942, em Santa Fé havia 63 dessas co.operativas, de um teta I de 121 no. país, co.rrespondendo. 20 a Bueno.s Aires e 31 a Córdo.ba. Em 1933 o. n ú mero. teta I de sócio.:s era de 3.081 , do.s quais 2.179 co.rrespendiam a Bueno.s Aires, 590 a Santa Fé e 204 a Córdo.ba. Em 1942 o.s sócio.s ,nas co.o.perativas tambeiras de Bueno.s Aires eram muito. po.UCo.s mais, 2.507, enquanto. e� Santa Fé aumento.u para 2.744 e em Córdo.ba 1.778. 

Fig. 1 7  - Interior da safa oe desnate, ae 
uma moderna "Cremeria" Co.o.perativa fi
liada à Organização. SANCOR. Inaugurada 
faz Po.uco tempo, é a primeira que conta 
com corrente elétrica própria para o funcio
namento das máquinas. 

Prontamente perdi um pouco das cifras 
estatísti,cas, mas, mantive uma observação. 
p<?no.râm.i�a dêsse movimen:to. que me per
mite emitir um segundo. l uízo.. Enquanto. 
durante muito.s ano.s, a maio.r parte das co.
o.peratiVas tambeiras de Bue,no.s Aires não. 
passavam de entida,des de no.me, em Santa 
Fé e Córdoba lancaram-se a instalar "creme
rias" até que se ' fo.rmaram so.ciedades co.
qperativas de 29 grau, ten d o.  ,iniciado. uma ' 

delas a elabo.racão. de manteiga, Fábricas 
de Manteiga SANCOR Co.o.perativas Unidas 
Ltda., no. ano. de 1940 e sôbre a base de 
16 sociedades fundado.ras. 

Fig. 18 - A fábrica ,de manteiga mais im
po.rtante de SANCOR em Sunchales, Santa 
Fé, co.nta cem depósito.s, fábrica de caseína, 
.oficinas· de repares e fabri,cação., de algu
mas máquinas, laho.ratório.s, etc. (Veja feto. 
na capa.) 

Outras o.rga·nizações pro.grediram extra
o.rdinàriamente nesta's duas pro.vírncias, par
ncularmente, po.rém, em Santa Fé e cem ex
pansão. em Córdo.ba. São. as Co.o.perativas 
Associadas Fábrica de Manteiga rde rreyre, 
a União. Tambeiro.s de Frank, a Co.o.perativa 
de Ceres, a União. Co.o.perativa S. Carlo.s, 
cenho. e a Co.o.perativa de Tambeiro.s da 
Zo.na de Ro.sário.. Várias co.o.perativas, in
clusive per sua maneira de o.perar co.mo a 
última no.meada, não estao. filiadas a o.r
ganizações de 29 grau. Vejamo.s algu,ns da
do.s rece·ntes sôbre a mais po.dero.sa dessas 
o.rganizações SANCOR. Co.nta atualmente 
cem 325 co.o.perativas filiadas, das quais 36 
são. que,ijeiras e as restantes "cremerias" e 
fábricas de caseína, ,cem um total de cêrca 
de 16.000 sócio.s. Integram a o.rganização., 
po.is, 289 -cremerias, 36 fábricas de queijo.s, 
5 fábricas de manteiga, 2 fábricas de do.ce 
de leite, fábricas de caseína, uma pequena 
fábrica de leite em pó (mas está instala
ela uma grande, a que já me referi) um 
grande depósit.o para 2.500 to.neladas · de 
queijo., a Usina Pilôto. e Esco.la de Queijei
ro.s, Agê,ncias em várias ·ci,dades do. país, 
em Lo.ndres e em Neva Yo.rk, etc. 

No. exerdcio. 1960/61 esta o.rganização. ela
bo.ro.u 30.000 tone'ladas de manteiga, 6.300 
to.neladas de queijo., 1.700 to.neladas de do.
ce de leite, 376 to.neladas de queijo. fundi
do. e 73 to.neladas de leite em pó. Nego.
cio.u per co.nta de seus asso.ciado.s 20.700 
to.nela,das de caseína e 81.000 quilo.s de po.r
coso Expo.rto.u 11.500 to.neladas de mantei
ga, 436 to.neladas de queijo.s e 18.700 t.one
ladas de caseína. O fetal de ve,ndas nesse 
exercício. chego.u a 3.000 milhões de peses. 
Tem, além disse, perto. de 120 caminhões e 
cêrca de 100 veículo.s auto.mo.to.res. 

Ex-Felctiano NOVEMBRO-DEZEMBRO Página 25 

Quadro 8. - PARTICIPAÇAO DAS ORGANIZAÇÕ ES DE COOP ERATIVAS DE 

TAMB EIROS NA ELABORAÇAO DE PRODUTOS LÁCTEOS 

Fo.nte : Direçã'O de "Iecheria" da Nação.. 

PRODUÇÃO N OS ANOS I 
1 9 5 7  

, i on�ladas I % 

Manteiga 35.973 63,7 
Qu,eijo. 18.831 15,7 
Queijo. fundido. . 309 10,3 
Caseína 26.773 74,8 
Rico.tta 104 11,3 
Do.ce de leite 2.669 11,5 
Leite em pó 15 0,2 I Leite co.ndensado. 49 0,5 

... �-!II IlIs.'1i11i -

A União Co.o.perativas S. Carlos, centre, 
cem 15 cooperativas filiadas, conta cem o.u- . 
tras tantas cremerias, 2 fábricas de mantei
ga, 3 fábricas de queijo., fábri,cas de do.ce 
de leite, queijo fundido e leite em pó, e 
uma instalação para caseína. 

União Tambe iros d e  Frank, embo.ra co
operativa de 19 grau co.nta cem uns 700 
associado.s, possue fábrica de ma,nteiga e 
doce de leite e uma mo.derna central de 
pasteurização, que co.bre a maio.r parte do. 
abc: stec :m8nto de leite à cidade de Santa 
ré. 

Na pro.víncia de Bu·eno.s Aires não. há co.
o.perativas de 29 grau, mas as existentes e's
tão. ativamente entrando na fase industrial. 
Uma parte delas participa do. abastecimen
to de leite à cidade de Bueno.s Aires e zo
na circunvizinha com vários pestes de res
friament.o 'no campo, uma impo.rtante cen
trai de pasteurização. em S. Fernando. e vá
rias fábricas de pro.duto.s lácteo.s em Tren
que Lal:Jquen, General Pinto.. ,Além, J unin, 
Villegas, etc. Em vias de execução., já ex
plicamo.s ao. tratar do. abaste,cimento. de lei
te a cidades, há uma central leiteira co.o.pe-

. 

1 9 5 8  1 9 5 9  

To.nela'das I % To.neladas I % 
,,,,,," 

32.289 61,7 38.163 i 62,1 i 21.362 17,5 '22.972 i 19.3 
432 12,9 540 15,9 

25.513 73,9 27.760 74,8 
233 20,6 133 16,4 

3.194 12,0 -. 3.114 13,8 
'1 77 1,6 202 1,8 
31 0,3 25 0,2 

rativa em Tucumã e outra em projeto. adi
antado., perto da ci,dade de Bueno.s Aires, 
que seria construída per 6 co.o.perativas de 
tambeiros; e na cidade de Ro.sário. já se 
está erguendo. a Central da Co.operativa 
que abastece esta cidade. Da importância 
que assumiram as Co.operativas Tambeiras 
na elaboração. de Pro.dutos Lácteo.s, ,no.s úl
times 'ano.s, dão. conta as cifras do. quadro. 
8. De uma rápida análise depreende-se que 
êSS8 s e tor da indústria leiteira elabora um 
pouco mais de 60% da manteiga, acima 
de 15% do queijo,. perto de 15% do quei
jo fundido., mais eu meno.s 75% da caseína 
e mais de 12% do do.ca de leite, percenta
gens que co.rrespondem a.o to.tal de pro.du
to.s lácteo.s, elaborado.s no. país. 

Fig. 1 9  - Um do.s laboratório.s que a o.r
ganização. SANCOR tem em sua sede Cen
trai , em Sunchales, Santa Fé. (Pág. 27) 

Fig. 20 - Sala de fracionamento. de man
teiga, na fábrica que a Organização. San
cor po.ssue em Devo.to., · Córdo.ba. ( Pág. 27) 

(Traduzido. por H. A.) 
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D O n i I D e  I n d ú s Ir i a  
e 

C o m é r e i  o L t d o. 
TUDO PARA A INDÚSTRIA DE LEITE 

AS MÁQUINAS MAIS MODERNAS 

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE 

Coa l h o  " G LAD" - Pa rafi n a  

Fermento Lá ct ico - Prod utos para a ná l i se d e  l ei te - Pasteur i 

zadores - Resfr iadores - Homogen izadores - Máq u i nas  para 

fazer sorvete - Com p ressores " G RAM" - Enga rrafa mento 

Bated e i ras - Fô rmas para que i jo  

DOS FABRICANTES MUNDIALMENTE CONHECIDOS 

L. C.  Glad & Co. AIS - Dansk Voksfabr ik  

Paasch  & Larsen, Petersen B roed re n e  Gram 

Robert H a nsens  Laboratori u m  Perfora 

Ra n n i e  Mach i n e  Wo rks - Novo I nd ustri  

Tel.: 32-0692 

Rua Barão de Itapetininga, 221 - 109 

Caixa Postal 4514 

São Paulo - Brasi l  
End. Telg.: "DANALAC" 
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Al i me ntos e Po pu lação 
o Combate Contra a Fome e a Desnutricão • 

A CAMPANHA M UNDIAL CONTRA A FOM� C ULMINARA N UM '  
CONGRESSO MUNDIAL DA ALlMENTA ÇAO 

Um Congresso  Mund ial da, Ali mentaçã o, 
convocado pela F A O, reun i r-se-á em 
Washington, c.apital dos Estados Unidos, 

. ·de 4 a 18 de junho de 1 963. Sua finalidade 
é desperta·r a at·e nção do povo para a Cam
panha Mund ial contra ,a fome e, em geral, 
para ·a necess i dade ·de atuar enérg ica mente 
para fazer frente a êsse pr-oblema premen
te, que se ag rava incessantemente. 

Permiti rá insisti r ante os governos e an'
te o público em geral sôbre quão impor
tante é desterrar a fome e a má alimenta
ção, como med ida p révia de todo plano 
de desenvolvi mento econôm.ico e sôbre a 
necess idade de atuar, em escala nacional, 
contando, para i sso, com ·a ajuda exterior 
p i sponível. O Cong resso aspi ra reuni r dele
gações representativas da população d os 
p.aíses adiantados ass im como d os países 
em desenvolvimento. Os delegados não le
varão a representação oficial de seus go
vernos, mas participarão na s ua qualidade 
de cidadãos eminentes típicos de um amplo 
setor interessado em atividades da Campa
nha. Espera-se que seja ass ist ido por um 
total de  1.200 pessoas de tod o  o mundo. 
O propós ito é descobri r com sua ajuda as 
lacunas que existem nos atuais conhecimen
tos e ass inalar em que d i reções há necessi
dade de aplicar um maior esfôrço. 

A CAMPANHA MUNDIAL 
CONTRA A FOME 

O Cong resso  Mund ial da Alimentação é 
uma derivação da Campanha Mund ial con
tra a Fome. Por sua vez esta é C'onsequen
te da s ituação atual e previ sível do mundo, 
em que a FAO está interessada. 

Em p rimeiro lugar, a explosão demog rá
fica. Calcu'la-se que no ano de 1600 .a po
pulação mund ial era ' de 400 milhões ; que 
dois séculos após se havia d uplicado, e 
que um século mais  tarde, i sto é, em 1900, 
ascend ia ,a 1.500 milhões de pessoas. Trans-

corr idos só sessentà anos, as cifras volta
ram a duplicar-se. Aumentando a popula.
ção m undia'l na razão de 60 m.ilhões por 
ano, após o trans,curso de apenas t rinta e 
cinco , anos aquela cifra se d uplicará uma 
vez mais.  Os p rogressos da med i cina e a 
hig iene são os principais responsáveis por 
êstes rápidos aumentos · de populaçã'O que 
se prod uzem, em g rande parte, nos países 
do mundo, que se acham em fase de de
senvolvimento. 

Em segundo lugar, esta exp'losão tem se 
verificado ,coincid ind o  'com o despertar po
lítico d'0S antigos países coloniais de Asia 
e Africa, nos quais habita, aproximadamen
te, a têrça parte da humanidade. Exigem 
u ma vida melhor que ,aquela que a sorte 
lhes reservou por espaço de séculos, e g ran
de parte da tensão que constatamos nas 
novas nações é consequência das pres
sões sociais que esta asp i ração engendra. 

PANORAMA ALIMENTAR 

Eis  aqu i o panorama que qpresenta o 
mundo do ponto de vi sta ali mentar: 

Quantitativamente, enquanto na Europa, 
América do Norte e Oceânia, as calorias 
d i sponívei s  excedem 20 por cento das ne
cess idades, no Oriente Próximo, Africa e 
América Latina ' apenas ,alcançam o s ufi
ciente para sati sfazê-Ias e no Oriente Lon
gínquo s ã o  inferiores em 11 por cento. Qua
litativamente, as relações a'limentícias do 
Extremo Oriente e Africa são mu ito insufi
cientes. Mai s  de 8 por  cento ,das calorias 
são obtidas de cereai s, raízes feculentas e 
açúcar. A ingestão tot,al ·de proteínas é 
mu ito escassa. E, o que é p ior, as -méd ias 
estatísticas ocultam deficiências ainda em 
reg iões em que o panorama parece, à pri
mei r,a vi sta, sati sfatório. 

O mundo consegu i u  que a comunicação 
entre os contjnentes seja questão ' de horas 
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e admitiu a tôdas as ações independentes, 
em pé de igualdade, nos conselhos interna
cionais. Não pode ,consentir po.r "

muito tem
po, êsse mesmo mundo, que persistam tão 
acentu.adas diferenças nas que, atualmente, 
se consideram necessidades humanas bási
cas. Ante uma população que cresce ràpi
damente, é preciso atacar sem demora a so
I,uçõo do problema da alimentacão mundial 
q.u� �do ainda não foram excedidas as pos
sibilidades de uma ação concertada nem de
sembocou numa crise. 

A Campanha Mundial contra a Fome se 
·desenrola em três frentes : a informacão e 
a edu,cação, a investigação e os prog�amas 
de ação. " 

, � fase }nformatiV'o-educaitv:a, cujo objeto 
e lograr a compreensão universa' l de .todos os aspectos do problema da fome e do que 
se está fazendo para resolvê-lo, ,culminará 
precisamente no Congresso Mundial da Ali
mentação. 

O programa de investigação da Campa
.nha cumpre o propósito de analizar todos 
'ps dado's disponíveis sôbre o problema da 
fome e da alimentação mundi.ais e promo
ver novas investigações que permitam pre
encher as lacunas existentes nos conheci
mentos que a humanidade tem sôbre êste 
assunto. 

Fina,lmente os programas de ação con
sistem na exec:ucão de atividades encami
nhadas a fOJ!1e�tar a economia agrí.c,ola 
dos p'aíses em desenvolvimento, v:dlendo-se 
de fundos arrecad.ados em coletas fe'itas 
dur,ante a própria Campanha Mundial con
tra a Fome. 

MAIS SOBRE b CONGRESSO 

o Congresso será inaugurado numa ses
sãO' solene pl'enária, depois da qual se fra
cionará em quatro ,comissões (Técnica; Eco
nômica e Social, E,ducaçãO' e Investigação; 
Participação Popular ·e Ação Coletiva). 

O procedimentO' previsto para e trabalho 
das com.issões leva em 'conta a necessidade 
de dedicar e maior tempo possível à livre 
discussãO' dos assuntes. Portanto, haverá 
apenas du.as memórias sôbre cada matéria. 
Cada u ma ,de'las terá uma duração de quin
ze minutos. Seu objeto é ·apresentar e tema 
par·a discussão, destacandO' ,as questões prin
cipais que deverão ser censideradas. Tanto 
os pontos de vista dos países desenvO'lvidos 
como es dos que estão em fase de desen
volvimento serão objeto de igual atenção, 
pois das duas memóri·as que serõo lidas 
sôbre cada tema do PrO'grama, uma será 
apresentada por um participante de um 
país em desenvolvimento e a O'utra por um 
participante de um país desenvolvi,do, 

(Traduzido por H. A.) 
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Q .u e  i j O - M a n t e i g a 
Organização de Vendas de Laticínios na capital de São 
Paulo, procura fábricas de Queijos, etc., para forneci

mentos durante o ano todo. 

Pode-se fazer contratos e pagamentos à Vista. 

Estuda-se Financiamento ou Participação. 

Resposta para : LATICíNIOS PETER L�DA. 

Rua da Mooca, 2493 - Tel. 93-3268 
SÃO PAULO -- Capital 

CASA BADARACO INDúSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 

Apresenta 

a última 

palavra em 

Refrigeração _ 

\ Industrial e 

Comercial 

liesfriador para leite 

Instalações Frigoríficas, Câmaras, Sorveterias, Balcões Frigoríficos, Geladeiras para 

Açougue, Hotéis, Restaurantes e Bares em geral, Refrigeradores Comerciais e D omésticos. 

Máquinas para Café, Estufas para Pastéis, Vitrinas, Balanças automáticas, Cortador,es 

de Frios e Reguladores de volta gem. 

RADIOS DE DIVERSAS MARCAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LOJA : Avenida Getúlio Vargas, 367 - Fone, 1620 - End. Telegr. "BADARACO" . 
FABRICA: Avenida Coronel Vidal, 458 Fone, 5967 

J U I Z  D E  F O R A  - M I N A S  - B R A S I L 
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� " (Marca R�gistrada) � 

� Único premiado com" 10 medalhas de ouro � 
� l\-IANTIQUEIRA - : - E. F. C. B. - : - MINAS GERAIS � 
� � 

�,".�"' 
FABRICA E ESCRITÓRIO: RIO DE JANEIRO � 

MANTIQUEIRA - E. F. C. B Caixa Postal, 342 � 
� MINAS GERAIS � 

� SÃO PAULO � 
� Correspondência: Caixa Postal, 3191 � � Caixa Postal, 26 � 
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, À venda em tôda parte. Peçam amostras grátis aos representantes 
ou diretamente aos fabricantes. � 

� Criadores de bovinos da raça holandêsa. Vendemos ótimos animais puros de pedigree, � � puros por cruza, etc. " � 
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S O C I A I S  
Aniversários de ilctianos 

Outubro 

.4 - J oaci r  Rodrigues Lima - Técn i·co em 
lacticínios. 

5 - Moaci r  Monte i ro dos Santos - Técnico 
em Lacticínios. 

8 - Hobbes Albuquerque - Professor de 
Tecnologia Especial. 

1 0  - José Divino de Figueiredo - Técn ico 
em Lacticín ios. 

1 2  - Waldom iro de Castro - Técnico em 
Lactiéín ios. 

1 5  - Essio Messora - Técn ico em Lacticín ios. 
1.7 ;- Hél io Bell in i  - Técnico em lacticínios. 

- J osé Vieira da Rocha - Técnico em 
, ; Lacticínios. 

1 8 · .... : Renato Lucas Teixeira Vieira - Técn ico 
em lacticín ios. 

. - Hélio ' Paulo Pereira - Técn ico em Lac
ticfn ios. 

J 9 · ...:. Fernando Cabral Viana - Técn ico em . 
Lacticínios. 

- Wagner Luiz Pes'soa - Aluno do 2<? 
ano do C.T.L. 

24 - Jonas Pereira Bomtempo - Professor 
de Química Aplicada. 

- Oto Rafael Arantes - Técn ico em Lac-
ticínios. 

- Roberto Vieira da Silveira - Técnico 
. em Lacticínios. 
- Dario Esperidião - Técn ico em lacti

cín i os. 
26 - Wander J u n queira - Técnico em Lac

t icín ios. 
27 - Jean Jacques Rousseau Malachias -

Alu no do 29 ano do C.T.L. 
28 - Pau lo Marques de Oliveira - Técnico 

em Lacticín ios. 
- Walter Silvei ra - Técn i co em Lacticí

n i as. 
29 - Humberto Rodrigues Gomes - Aluno 

do 29 ano do C.T.L. 
Novembro 

1 Q - Nélson dos Santos Rodrigues - Fun
cionário do I LCT. 

2 - Ormeu Medei ros Toledo - Técnico em 
Lacticínios. 

3 - José Alves de Barros - Técn i co em 
Lacticín ios. 

5 - Jorge Marcondes de Souza - Técnico 
em Lacticín ios. 

6 - Milton de Castro Leal - Funcionário 
do ILCT. 

- Luiz Fernando de Araújo - Técn ico. em 
Lacticín ios. 

1 4  - Nélio da Cu nha Rosa - Técn i co em 
Lacticínios. 
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23 - Waldir Theodoro Maciel - Técnico em 
Lacticínios. 

26 - José Jacir de Menezes - Técnico em 
Lacticínios� 

- José Gomes Ribeiro - Técnico em Lac
ticínios. 

29 - Ivo Vicente Gonçalves Braga - Técni
co em Lacticínios . 

30 - José Gabriel de Souza - Técnico em 
Lacticín ios. 

PARTICIPA ÇAO DE CASAMENTO 
Recebemos as seguintes : 

Sebastião Andrade D rumond com a se-' 
nhorita Dilene Madeira, no dia 30 de ju
nho, em Monlevade - MG. 

Themistocles Vieira ,de Souza, com a se
nhorita Neuza Mariano, no dia 8 de j u nho, 
em Juiz de Fora - MG. 

Hélio Osório da Fonseca com a senhori
ta Alciony Rodrigues da Silva no dia 8 de 
julho, em Coqueiral - MG. 

Helvécio Caetano do Nascimento com a 
senhorita Dalva Albernaz, no dia 1 0  de ju
lho, em Goiân ia - Estado de Goiás . 

Vantuil de Paula Coelho com a senhorita 
Mirion Alves, no dia 1 1  de julho, em Quin
tino - Estado da Guanabara. 

Aldo Batista Godoy com a senhorità Ma
ria de Lourdes Gian i n i , no dia 22 de j ulho, 
em Aparecida - São Paulo. 

Waldir Jesuíno da Silva com a senhorita 
Glícia Carvalho, no dia 31 de julho em J uiz 
de Fora - Minas Gerais. 

Dezembro 

3 - Samuel Gontijo Garcia - Técnico em 
Lacticín ios. 

1 0  - Ana Madalena Chaves - Técn ica em 
Lacticíni6s. 

1 2  - Edmundo Monteiro de Melo - Chefe 
do Servico Auxiliar do ILCT. 

-' Sin ési.o de Queiroz Silva - Professor 
do ILCT. 

1 4  - Júlio Alberto Filho - Téonko em Lac
tidnios. 

1 8  - Dr. Vicentino . de Freitas Masini - Di-
retor do I LCT. . 

- Sebastião Andrade Drumond - Técnico 
em Lacti dn ios. 

20 - Lourenco Oton i Porto Sobrinh·o - Téc
. nico e'm Lacticín ios. 

21 - José Furtado P.ereira - Professor do 
ILCT. 

- Massahiro Sakuray - Técnico em Lac
ticínios. 

23 - Guido Jesus de' Assis Toledo - Aluno 
do 39 ano do C.T.L. 

24 - Luiz Carlos de Oliveira - Técn ico em 
Lacticínios. 

25 - Pa'ulo Juarez Enger - Aluno do 29 ano 
do C.T.L. 

26 - Augusto Pereira de Siqueira - Técnico 
em Lacticín ios. 

- Moacir Antônio de Freitas - Técnico 
em Lacticínios. 

29 - Pio Nascimento Soares - Técnico em 
Lacticínios. 

Para as grandes Indústrias 

- COALHO EM Pó -

.darca AZUL (forte) 
Marca VERMELHO (�xtra forte) 

E USO CASEIRO 
Coalho em pastilhas 

D (  concentrado) 
"K" (extra concentrado) 

Também LíQUIDO 
em VIDROS de 850 C. C. 

CiCIo Fabio Bastos 
Comércio e Indústria 

Rio de Janeiro s. Paulo - Belo Hori. 

zonte - Pôrto Alegre - Juiz de Fora -

Curitiba - Pelotas - Uberlândia - Ri

beirão Prêto - Ponta Grossa. 
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- Ch ristia n o  Machado de Lucca - Téc
n i co em Lacticín ios. 

31 - Dante Nolasco Perei ra - Técnico em 
Lactic ín ios. 

Janeiro 

- J esus da S i l va Bran dão - Téc,nico e m  
Lacticín·ios. 

5 - Wal,ter Rente Braz - Técn ico em Lac
tidn ios. 

6 - Car los Ta rcís io Nogueira - Técnico em 
L a cticín ios. 

7 - Mário Va ldez Anta's - Técn i co em Lac
ticín ios. 

- Ma noel Si lvin o  de Souza - A l u n o  do 
29 ano do CT.L. 

1 0  - Luiz de Melo Dias - Técn i co em La,c
tidnios. 

1 3  - J erôn imo P into Sa'nta n a  - Téc'n ico em 
Ladicín i os. 

1 6 - J osé Ma rce l o  de Araú jo  - Técnico em 
Lactidn ios. ' 

- Sebastião Dutra de Moraes - Fun cio
nário do I LCT. 

1 8 ,,- D r. Pau lo  Wanderl ey - Médico Vete-
I ri ná rio - Ex-a l uno do I LCT. 

- J osé J a der Dom ing ues Lea l  - Técn i co 
em Lacticín i os. 

20 - J osé Sebastiã o  Rabelo - Técn ico em 
Lacticín i os.  

- Sebastiã o  Fabi a1n o Ri bei ro .... Técn i co 
em Ladi cín i os. · 

23 - Alvaro Vituzzo - Técn i co em LÇl cticí
n i os. 

24 - Luiz Pa ul,o Fe rraz Ribeiro - A l uno do 
39 a n o  do CT. L. 

- Getúl io Campos Fins -:- A l u'l10 do 39 
ano do CT. L. 

27 - Lyoj i  Okad a  - Técn ico' em Ladicín ios. · 
28 - Gera ldo Gomes Pimenta - Professor' 

do I LCT. 
30 - Roberto Ben i g n o  de Ol ive ira - Fundo

nário do I LeT. 
31 - Zoreth Sa lomã o  -- Funcionári a  do I LCT. 

- J osé Geraldo da Cun h a  Ben in'e - Al u
no do 39 a no d o  CT.L. 

- Wa lter ,Estêves J ún ior - Aluno do 39 
a n o  do CT. L. 

Participação de casamento: 
Retificação 

Em 9 .de abri l  do corrente a n o  recebe
mos a pa rticipação de noivad o  d o  ex- a l u 
n o  e Técn ico em Lacticín ios Ca rl os Ta rcís io 
Nogueira e n ã o  a partic i pa ção de seu ca
samento. t:ste será p a ra breve. 
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I IRMÃOS CAVALCANTI & CIA i • • 
I ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E I 
I IMPORTAÇÃO .  DE PRODUTOS DE LACTICINIOS I 
I RUA DAS FLORENTINAS, 229 - RECIFE -PERNAMBUCO I 
� END. TEL. mCACIA � 
i i iilIIBIIBIIBIIBIIBIIBIIBIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIBIIBIIBIIBII8118UBU811BIIBUBII811811B111B"IIIIBU8118118118118118118118111111111.BII.IIBIIBIIBIIIIIIBIIBII8I1BIBIIBIIBIIBIIBIIIIIIBIIIII 

I n � ú s t r i a s H e u n i  � a s f a lU n � e s H e ti o S. A. 
"E�tamparia Juiz de Fora" 

Latas de todos os tipos e para todos os fins. 
Cartazes e artefatos de folha de flandres 

Máquinas para fechamento de latas, Pestaneir'as, 
carretilhas, placas, etc. 

Ru a Francisco Valadares, 1 08 - Telef,ones, 1 790 e 1 147 - Caixa Postal, 1 5  
E n d .  Teleg. "IRFAN" - Juiz de Fora - E Minas 

DESNATADEIRAS - PADRONIZADORAS 

T I T A N 
FÁCIL MANEJO - ALTA QUALIDADE 

Atendemos com a mâxima 
atenção suas consultas e pe
didos de assistência técnica. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 5.A. 

MATRIZ : 
Escritório: Av. General Justa, 365 - 3.0 andar - Enderêça Telegráfica "TRÓPICO" 
T e l e f o n e : 32-4 3 1 4  - C a ix a  P os t a l  5 2 9 4  - E s t a d a  da G u a n a b a r a. 

Fábrica : Estra d a  Vicente de Carvalho, 1468 - Estado da Guanabara. 

FILIÁ'IS : 
São Paulo: Rua Alameda Jaú, 740 - Telefone: 31-5239 - Enderêço Telegráfico "GLACIAL" - Caixa Postal 7984. 
Pôrto Alegre: Rua Voluntários d a  Patria, 527 - 5/3 1 /35/39 - Telefones: 8664 e 9-22 84 - End. Teleg.: "ATLAS". 

REPRESENTANTES : 
F o r t a l e z a :  G r o e n l a n d  L t d a .  - R u a  L e on a r d o  d a  M a t a ,  8 1 0  - C a ix a  P os t a l  9 8 6  - C e a r á .  
Salvador: Engebrás (En g enharia Especializa d a  Brasileira Ltd a .) - A v .  Estados Unidos, 6 - 5/809 Bahia. 
8 e l o  H o r i z o n t e :  E. M a r i n h o  S/A - Av. P a r a n á, 170/ 80 - T e l e f o n e :  2 - 0 4 8 4  - C a i x a  P o s t a l  192. 
Recife: Denis Pare d es & Cio. - Av. Guararapes, 1 54 - 5.0 andar - C a ixa Postal 469 " - Pernambuco. 
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METALÚ RGICA BARRA DO PIRAI LTDA� 
FÁBRICA DE VASILHAME PARA LEITE 

Rua João Batista s/no - Fones 460 e 1 1 6  

Enderêço telegráfico : "METAL ÚRG leA" 

BARRA DO PIRAÍ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FABRICANTES DE CARROS-TANQUES, TANQUES DE RECEPÇÃO, 

ESTOCAGEM, ETC. 

Facilidades de pagamento : 50 % com a encomenda 

50 % financiados em 12 meses. 

Latas i n teiriças, Baldes comuns, Baldes p ara ord enha, Baldes com bico e gra

-Iuação, Baldes graduados com bóia, Tanques de chapa estanhado, Tanques el e  

aço i noxidável, Tanques duplos p ara queijo em a ç o  inoxidável, D epósitos p a-· 

I a creme, Depósitos p ara manteiga, Fôrmas p ara queij o s  tipo min eiro e pra 

tn) Liras, Resfriadores, p asteurizadores, R eformas de vasilhame em gera] . 
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