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Deixamos Montevidéu numa chuvosa :t;nanhã, 
co:t11, destino a Colônia, ainda no território uruguaio. 
Nesta cidade esperamos o naviozinho que nos COI).
duziu a Buenos Aires. Chamava-se "Ciudad de Co-

� lonia" e levou cêrca dé 3 horas na travessia. 
Em Büenos Aires, o nosso primeiro dia foi de 

arnbientação, de tomada de contacto. Nosso primei
ro cuidado foi procurar o Engenheiro Agrônomo 
Julio L. Mulvany, na capital da vizinha Província 
de Buenos Aires - La Plata. 

O Engenheiro Mulvany, além de professor de 
"Lecheria" da Universidade de La Plata, é chefe 
da Seccão de "Industria Lechera" (Division In
dustrias y Comercio - Dire'cción de' Agricultura, 
Ganaderia v Industrias - Ministério de Obras PÚ
blicas de La Província de Buenos Air'es). 

Todo o êxito da nossa visita ao parque indus
trial lacticinista argentino foi devido, quasi exclu
sivamente ao Engenheiro Mulvany. Naturalmente 
não poden10s colocar' num plano secundário o apôio 
franco e positivo da DireccÍón de Lecheria do Mi
nistério de Agricultura de la Naéion, e do Centr'o 
de la Industria Lechera. 

N um plano harmonioso, organizado, podemos 
djzer, por estas três grandes entidades que consti
tuem o Estado Maior da Indústria Leiteira Argen
tina: a "DiI':ección de Agricultura" (Província df; 
Buenos Aires), a "Direceión de Lecheria" (Minis
tério de Agricultura de la Nacion) e o "Centro de 
la Industria Lechera ", pudemos apreciar, no curto 
espaço de 20 dias, vários aspectos da indústria de 
lacticínios do país irmão. 

Naturalmente não podemos ter uma idéia ver
dadeiramente r'eal de uma indústria tão in1portante, 
numa excursão apressada, como a que realizamos. 
Apenas focalizamos alguns instatâneos interessan
tes, demorando-nos, algun1as vezes� com mais feli
cidade, na apreciação de certos. aspectos. 

N a Capital Federal, propriamente, e num raio 
de éêrca � de 60 quilômetros, visitamos uma série de 
estabelecimentos lacticinistas, sempre acompanha
dos ora pelo Engenheiro Mulvany, ora pelo En
genheito Druetto, do "lVlinistério de la Agricultura 
de la N acion ", ora pelo Engenheiro Ackrich, do 
"Centro de La Industria Lechera". 

Foi assim �ue estiven10s na Cabana Santa Brí..; 
gida, grande usina de beneficiamento do leite� . que 

,produz, também, em grande escala) doce de leite e 
ice cream; em La River Plate, uma das grandes or-
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Defeito prpduzido pelo papel metálico utili zado 

como envoltório dos 

A elaboracão de queijo fundido no país (Ar� 
gentina) é dig�ê} de tonsideração e sua prod,:ção 
adquiriu nos· últimos tempos, em vista dos ped1dos 
dos mercados externos, um volume apreciável centro 
da industrialização dos produtos lácteos. 

De acôrdo com essa importância, os fatores que 
podem influir sôbre sua apre·sentação e qualidade, re� 

vestem�se de interêsse para o industrial e os serviços 
técnicos do Estado, cuja colaboração nessa classe de 
problemas redundará em uma melhor apreciação de 
nossos produtos. 

Neste artigo serão indicadas, em cumprimento 
ao plano de orientação que compete à "Dirección de 
Lecheria", as causas e maneiras de evitar um defeito 
muito comum nos queijos fundidos,' provocado pela 

ganizações ptodutoras de manteiga) com 
fábricas em outras Províncias. , 

A mais importante das excursões, nos 
arredores de Buenos Aires. foi realizada 
a La Martona, tradicional' e impo:étante 
organização que se dedica à criação de 
reprodutores da raça holando,-argentina, 
à pr'odução, beneficiamento e industriali
zacão do leite. 

� Levamos um dia inteiro percorrendo 
os hnnbos, cabanas e outras instalações, 
inclusive a grande usina de beneficiamen
to de leite e as fábricas de manteiga, quei
jo, etc. 

De tarde rumamos para a Finaco So
ciedade Anônima, grande fábrica de leite 
em pó, manufaturando êste produto pe
los "Spray and Roll Drying System". 

Mantemos ainda o mais vivo entu:
siasmo pelo grande vulto da indústria ar
gentina e, muito especialmente, pela fi
nura de trato e cavalheirismo de que tan
to deram provas as pessoas amigas com 
quem entramos em contacto. 

Sempre bem recebidos' em todos os 
estabelecimentos visitados) tudo nos foi 
mostrado com frànqueza e cordialidade. 

Nossa curiosidade foi sempre' sati�
feita, não só pelos dirigentes das fábri
cas e organizações, como pelos nossos dis
tintos companheiros, Mulvany, Ackrich e 
Druetto, durante as visitas que fizemos 
naquela primeira fase da nossa excursão. 

Por um lapso, em nossa crônica an
terior, deixamos de mencionar' o nome do 
professor Vicentino Masini, que também 
integrou a caravana da F.E.L.C.T. 

queijos fund�dos 

EngOs. AgrOs FELIPE DOMINGUEZ, ANIBAL 

H. MERZARI E IGNACIO R. PONCE 

Técnicos do L.T.E. dd Divisão de Inspeção de Fábricas 

deterioração do papel metálico usado como envoltório, 
mediante a aplicação prática na indústria, de normas 
técnicas baseadas em comprovações experimentais de 
seus laboratórios e em observações contínuas nos pró� 
prios centros de produção. 

A etapa finill de todos os processos a que é sub
metida a matéria prima na elaboração de queijo ftin� 
dido, é o seu envoltório. 

Foi êsse um problema que se apresentou para a 
difusão e elaboração em grande escala do produto e 
trouxe como consequência a necessidade de obter um 
material convenient; para êsse objetivo, o qual devia 
preencher uma série de condições, tais como: 

I - Prevenir a perda de umidade da massa do 
queijo. O contrário traria junto um endurecimento 
superficial e uma diminuição de pêso. 

2 Aderir uniformemente à superfície do queijo, 
evitando il acumulação do ar em espaços e cavidades 
que poderiam ser formadas si não se cumprisse essa 
condicão. 

'3 - Não transmitir ao produto nenhum sabor 
nem odor estranhos. 

4 -- Não produzir variações na coloração do 
queijo. 

5 ·-Não passar para a massa do pl'0duto, ele� 
mentos que entrem na composição do material en
volvente. 

6-- Ser um material cuja obtenção pOS1,;a ser 
realizada a um preçc- tal que esteja em relação com 
a exploração econômica da ebboração de queijo fun
dido. 

Os papeis à base de estanho preencheram em 
parte êstes requisitos e ainda que ultimamente tenha-se 
c'omecado a usar envoltórios de materiais à base de ce� 
I ulos;, as dificuldades inerentes à situação mundial 
teem impedido sua elaboração em quantidade ial que 
torne seu uso p05sível em nosso país (Argentina), 
motivo pelo qual a indústria argentina continua uti·· 
liz"nc1o, em sua maioria, os papeis metálicos. 

As mesmas circunstâncias de fôrça maior, fiu
ram com que a folha de estanho, com pequenas quan·
tidades de chumbo e antimônio e impurezas de ferro 
e cobre, motivadas pelo processo de fabricação; e qu� 
era de uso comum antes da guerra, tenha sido substi� 
tuida por um papel metálico à base de chumbo, com 
ambas as faces estanhadas, revestidas por sua Vf'Z por 
um composto celulósico. 

. 1:\s lâminas de estanho utilizadas antes da guerra, 
apresentavam já alterações �emelhantes em seu aspecto, 
às observadas na atualidade, mas suas consequênci�s 
se fazem mais graves nos papeis usados no presente, 
dado seu elevado teor em chumbo e à possibilidade 
de sua difusão na massa, do queijo. 

A "Dirección de Lecheria", por interm�dio de 
(seu laboratório de Investigações EspE'ciais, encarou 
êste problema no sentido de que, obtidas as causasl dc� 
terminantes da deterioração do papel e, consequ�n� 
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NOSSO AMIGO 
Drs. Dante Nardelli e Hobbes 

Inúmeros amigos deixamos na boa terra argenti.
na. Grandes, bons amigos ! Entre todos. porém, des
taca-se uma figura inconfundível de batalhador, de 
homem que se dedicou com todos os seus esforços à 
melhoria da indústria de lãcticínios da vizinha Re-
púbqca. , 
. Referimo-nos ao �ngenheiro Agrônomo Julio L. 

Mulvany, chl?fe da Seccion Industria Lechera do Mi� 
nistério de Obras Públicas da Província de Buenos 
Aires, Professor Suplente e Cheft> do Laboratório de 
Indústrias Agrícolas da Faculdade de Agronomia de 
La Plata. 

Todos nós temos ainda nítida em nossa memona 
a sua risada franca e a sua VOZQíu�ga, pois Mulvany 
é, não só um brilhan� 
te profissionaL como, 
também, um excelente 
companheiro. 

Já antes de nossa par
tida, haviamos entrado 
em entendimentos com 
êle para que nos facili
tasse os meios de visi
tarmos os pontos inte
ressantes da indústria de 
lacticínios da Argen
tina. 

Chegados que fomos 
à República vizinha. 
pi:ocurámo-lo e êle foi 
posto à nossa disposição 
para, servir ele acompa
nhante em nossas via
gens pelo interior. 

Foi o nosso infatigá� 
vel camarada de todas 
as horas, e o precioso 
amigo que, além de sua 

. companhia, nos propor� 
cionava ensinamentos e 
conhecimentos ricos de 
substância. 

Nem um só. momen� 
to Mulvany se mostrou 
cansado de nossa curio
sidade. Pelo contrário, 
sempre que percebia o 
nosso interêsse por al� 
guma questão, procura� 
va satisfazê�lo, dando�nos mostra cabal de grandes co .. 
nhecimentos relativos à sua profissão. 

E' um dos homens que mais tem trabalhado pelo 
melhoramento das condicões da indústria leiteira ar� 
gentina e dos· seus rebanhos . 

Tem publicado inúmeros trabalhos e é colabora� 
dor em diversas revistas especializadas. 

Dentre os seus muitos trabalhos, destacamos os 
seguintes: 

- La industria de la manteca. 
-- Notas sobre la produccion de crema de alta 

calidad. 
- Hacia la sol ucion deI problema de la leche en 

el Uruguay (em colabora.ção com Andres Ringuelet e 
Jose G. Rivas). 

- Las hatérias lacticas que interessan em man
tequeria. 

- Higienizacion de leche con filtros y centrifugas. 
Estudio de la explotaciõn tambera en la co

lonia "Santa Maria", dependiente deI Instituto dei Co
lonizacion, y sus possibilidades. 

- EI cooperativismo çomo medio de solucionar 
el problema tecnico c higienico dc la industrializacion 
clt> lecbe en el tambo. 

- Directivas para el abastecimiento obligatório 
de leche saneada, con garantia official a todas las po
blaclones deI país (em colaborado com Fern:mdo 
Freneau) . 

. 

- EI abastecimiento 
de leche a los centros 
de consumo. 

- Estudio tecnico v 
economico del ordefí.� 
mecanico. 

-- Contribucion a la 
solucion deI problema 
de la leche en la pro
vincia de Buenos Aires. 

-.:. Estudio de los ca
racteres de nuestra ex
plotacion tambera. 

- Controlador h i
gienico y sanita rio ele 
la leche; su fracciona
mento y distribucion. 

- Elaboracion d e 
quesos ele calidad (co
laboracão com Carlos 
Luches�ini) . 

- Por que debe pas
teurizar-se la leche dI! 
consumo . .  

- Consideraciones sô
bre consumo de la leche. 

- E1 cuidado de la 
leche em el· hogar (adap
tado de "le soin du lait 
a la maison). 

- Crianza racional 
de abejas. 

- Explotacion d eI 
colmenal. 

-:- Em preparação um 
tratado de fabricação de manteiga. 

E agora, volvidos a êste nosso Brasil, e saudosos 
ela nossa estada no país irmão, recordamos uma 
visita que fizemos, em La Plata, ao simpático casal 
Mulvany. Tarde encantadora, na intimidade do seu 
apartamento acolhedor, ouvindo músicas de compo· 
sitores afamados, cuidadosamente escolhidas por sua 
distinta espôsa. Esquecidos, por um momento, das 
complexidades dos assuntos lácticos, nossos espíritos 
vaguearam pelo mundo elos bons escritores e com
positores. 

Bom e leaL amigo Mulvany: que as nossas úl� 
timas palavras sejam uma esperança de voltarmos à 
sua' Pátria amiga; que sejam, pois, um "hasta luego, 
Mulvany" . 
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AGUAEM FABRICAS DE lACTICINI.OS 
DR. JOSE' DE ASSIS N1BEIRO 

Orientador dos Cursos Federais na F.E.L.C.T. 

Import8ncio - ft'plicacões - Deleitos �tribuíuei8 à água - Gontümi-

nneÕRS - TrHtamentu 

Importância - lVlais do que em qual
quer outra in.dústria alimentar, a água 
em lacticínio�é importante, porque, alérri 
do aspecto higi'ênico que se refel�e à saú
de pública, há ó tecnológico, de interêsse 
no ponto de vísta·econôluico. E' que sem 
ágUçl ótüua não se poderão obter lacticí
nios sadios e isentos de defeitos. E, pro
dutos defeituosos correspondem a prejui
zos n10netários não só pela din1inuta acei
tação, como pelo baixo preço porque se
rão cotados. 

En1 importância na indústria, a água 
ocupa o 2.° lugar, visto .que o leite, conlO 
matéria pI'Ín1D.) é detentor da primazia. 
E, como se obserVa na prática, por melho
res que sejan1 o prédio, suas instalaçõeR 
e a técnica adotada, si a água aplicada 
não fôr sanitária e tecnicamente boa, os 
defeitos nos produtos, quer os de ordem 
bacteriana, quer os de ordem química, se 

manifestarão incontinente. 
Aplicações -:- Tôda a movimentação 

nUlua fábrica de lacticínios é feita direta
mente! sob atuação da água, isso tanto na 
manufatura dos produtos, como na higie
nização de peças, utensílios e máquinas, 
na obtenção e aplicação do frio ou do ca
lor, etc. 

Assim, não se sabe onde é mais no
bre a àtuação da água - se na lavagem 
diária e permanente de pisos e par'edes, 
si na esterilização de vasilhame, maqui
nária, canalizações, utensílios, lataria de 
embalagem, etc., si no funcionamento de 
máquinas (máquina frigorífica e caldei
ra), si na lavadura da manteiga ou da. 
massa de queijo, etc., etc. E, embora não 
se possa determinar onde sej a de lllaior 
valor, há a notar que si tem de ser boa 
em qu�lquer aplicação, terá que ser ótinla 
quando enh�ar em contacto' direto con1 
prodütos comestíveis. Por isso, na dilui
ção de ingredientes (coalho, cloreto de cál
cio, corante, neutralizador, açúcar, etc.) 

ou no preparo de salmoura (para lavagem. 
de massa de queij o ou para salga úmida), 
ou na introdução na manteiga para acêr
to do teor de umidade,' etc., tem de ser 
bacteriologicamente pur'a) afim de que 
gei"mes encontráveis na água -não venham 
contaminar o produto prejudicando sua 
qualidade, ou, o que é pior, a saúde oe 
quen1 o consumir. 

Defeitos at1'ibuíveis à água,.- Em
bora a água não sej a n1eio de cultura· (os 
micróbios que a ela vão ter, aí não S8 

multiplicam), é ótimo veículo de germes, 
podendo carrear para o leite, e, consequen
temente, para os dedvados, representan
tes de tôdas as espécies microbianas. E, 
podendo o leite, o sôro, o leitelho, o quei
jo fresco, a manteiga e, até mesmo, o leite 
condensado servir como meio de cultura 
para uma infinidade de germes entre 
úteis, indiferentes e nocivos, verifica-se 
a extensão que pode ter o emprêgo de 
água contall1inada. 

Considera-se boa a água que tiver 
até 1.000, e medíocre, a que tiver até 
1 0.000 gel�mes por centímetro cúbico, ex
clusive germes patogênicos. No grupo dês
tes há os que em medicina humana são 
os causadores das chamadas "doencas hi
dricas" - o tifo, as coli-baciloses e o có
lera. Todos os agentes destas doenças são 
de possível multiplicação no leite e deri
vados, e a êles podem chegar por internlé
dio da água contaminada. Daí a relevância 
do assunto no ponto de vista sanitário. 

No ponto de vista estritamente tec
noiógico, há uma série imensa de bacté
rias prej udieiais, originárias da água, 
umas provocando o r'anço em manteiga 
(Pseudonomas putrefaciens, Ps. fargi, Ps. 

fluorescens; Achromobacter lipolyticum, 
etc.), outras determinando intensa proteó
lise (putrefação) de queijos (Streptococ
cus liquefaciens, diversos enterococos, ba
cilos, etc.) e algumas produzindo intenso 
estufamento em queijos, que pode' ser. pre
coce - as do grupo coli-aerogenes (Aero
bacter aerogenes e Escherichia aerobac
ter), ou tardia (Clostridium butyricum). 

l' iscosidade -' Amolécimento de cros-
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ta de queijos, estufamento de produtos 
enlatados (leite condensado), cheiros es
tranhos quasi sempre desag:radáveis, gôs
to amargo, etc., são os defeitos que encer
ram o quadro da atuação perniciosa dos 
germes prejudieiais veiculados pela água, 
agindo nos lacticínios. 

Defeit0s de ordem química, or'iginá
rios da água são manchas en1 queij os e 
ranço da luantelga, quando se enlprega 
água rica em minerais COlno o ferro, o 
nlÉl.nganês, etc. Cheiro estranho pode ser 
encontrado também quando a água é riC8, 
em sLllfuletos. 

Conta1ninl{,ção - As bactérias que 
contaminam a água podem vir' pelo ar, 
pelo solo, ou por corpos estranhos que 
com ela entrem em contacto. Assirn, as 
contaminações poden1 se dar na captação, 
nas canalizações e no� depósitos. E, a base 
de se evitar a poluicão reside em se 1:nan
ter ao abrigo do ar � do solo tôdas as

\ ins
talações por onde a água passe ou se de
posite. 

As águas subterrâneas profundas são 
sempre menos contan1inadas na captação, 
rio1' isso, são as preferidas. Quanto mais 
superfic.ial a água, mais fácil a poluição, 
por' infiltração. Quando se trata de põço, 
flua profundidade, o revestimentô das pa
redes e dos al'redores, a natureza de ter
reno (si impregnado de impurezas orgâ
nicas, si fir'me, si arenoso, si alagadiço, 
etc.), a proximidade _de focos de infecçào 
(águas estagnadas, privadas de fosso, es

terqueiras, curr'ais) etc.) determina a qua
lidade da água. Sendo fonte, esta deve 
ser protegida contra tôdas as possibilida
des de contaminação, construindo-se tan
que devidamente fechado, não permitin
do instalações nas proximidades, que pos
sam inquinar a água. A canalizacão deve 
ser em manilhas ou em canos de ferro 
protegidos contra estragos. Na época das 
chuvas, enxurradas e enchentes consti
tuem fatores de contaminação, assim, as 
fontes, os poços e QS c.anos devem ser cons
truidos de modo a ficarem livres de dani
ficação. Nas fábricas, os depósitos (�ai
xas ou reservatórios) devem ser construi
dos em nível superior, podendo-a água ser 
elevada por meio de bomba automática. 
E devem ter dispositivos para fácil lim
peza, embora se mantenham ao abrigo de 
poluição. 

Tratamentos - Vários são os tr'ata
mentos a que se pqde submeter a água 
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para sua utiHzação. Em resumo, os mais 
indicados para os lacticínioR, pela facili.:. 
dade de execução são os seguintes: 

Sedimentacfio -- esta é a simules ma
nutenção da água parada em tanques, 
afim de que partículas em suspensão se 
ac.umulem no fundo, formando lôdo e dei
xando limpa a água. Esta sedimentação 
é ativq.da adicionando-se à água sulfato 
de alumínio en1 pequena quantidade. Esta 
é a prüueira fase para qualquer tratamen
to. Bastarão 17-20 graluas do suIfato de 

. alumíÍlio, em pó, por metro cúbico de.água. 
Filtração '- pode ser' em filtros co

muns, de vela de pedra porosa ou de' bar
ro cozido, ou de terra de infusóri0s (vela 
de Berkfeld) J ou de porcelana porosa (vela 
de Chamberland). A capacidade dos fil
tros (que podem ser dispostos em bate
rias) será proporeional às necessidades 
do estabelecimento. Êste deverá ser' abas
tecido de água num total aproximado de 
10 a 15 vezes o volume de leite industria
lizado. Sabe-se que a filtração não é pro
cesso bactericida. Água filtrada ainda 
pode conter rnicróbios, e êstes são tanto 
mais numerosos quanto mais contamina
da a água original, E, quando se verificar 
que, mesmo filtrada, ainda a água possa 
ser a causa de defeitos nos produtos, de
ve-se então, proceder à pasteurização. 

PCiste'll1"izacão ou ebulicão - estas 
operações deve� ser realiza�das em água 
previamente depurada (decantada ou fil
trada), e, consistem em simples aqueei
mento, quer a fogo quer a vapor direto. 
A pasteurização pode ser procedida na 
mesn1a aparelhagem empregada para o 
leite ou o creme, aquecendo-se a água até 
90°C., por 1 minuto, refr'igerando-a a se
guir a temperaturas de acôrdo com as ne
cessidades tecnológicas. A ebulição é mais 
eficiente, pois com ela se destruirá a to
talidade dos germes comuns. Embora haj a 
perda dos gases, o que torna a água desa
gradável como bebida, a fervura em nada 
a altera em suas finalidades industriais. 

Outros tratamentos podem ser ten
tados, como a ozonização, em; aparelho 
próprio (Hidrozon); a cloração (100 cc. 
de solução de cloro a 3 % para 150 litros 
de água, o que dá um teor de 25 p.p.m. 
de cloro, não alterando o paladar dos pro
dutos), bem como a irradiação ultra-vio
leta (aparelho "Uster'''), etc. 

. O frio, mesmo à temperatura de con-
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Defeito pro�uzi�o pelo papel metálico utiliza�o 
como envoltório �os queijos fun�idos 

(Conclusão da 4.a página) 

temente,. alteração do queijo, poder deduzir e ,aconse
lhai: aos industriais as normas de fabricação adequadas 
para evitar o defeito. 
FORMA EM QUE SE APRESENTA0 DEFçITO : 

A observação das amostras recebidas por nosso 
laboratório permitiu comprovar o seguinte: 

1 - Nos casos de d<:!terioração àvançada, a par
te do papel em contacto com o que!jo apresentava 
um escurecimento uniforme, tomando uma côr cinn 
plumbeo (cinza de chumbo). 

2 '- Em at�ques menos graves, o envoltório de 
papel metálico sofria deterioração em zonas, espe
cialmente nas partes que assentavam sôbre cavidades 
da massa do queijo e onde, portanto, havic: acúmulo 
de ar. 

3 - Em ambos os casos e em igual relação. a 

gelação da água, não destrói micróbios. 
Êstes sünplesmente ficam como que para
lizados em sua vida, enquanto dentro de 
gêlo. Voltam a se multiplicar normahnen
te, logo que estejam em meio próprio. 
Como as bactérias da água permanecem 
no gêlo, onde êste se derreter, elas fica
rão na água resultante. Sendo que a maio
r'ia dos nossos industriais manteigneiros 
adotam o sistema de refrigerar creme 
aplicando diretamente o gêlo dentro dês
te cren1e, aquí reside uma grande fonte 
de contaminação da manteiga. E mesmo 
quando a água de lavadura da n1anteiga 
é refrigerada com gêlo picado, nela intro
duzido diretamente, outra fonte de polui
ção se verifica, Assim, o gêlo que tiver de 
ser' aplicado na refrigeraçào direta do rre
me ou da água, deverá, obrigatoriarnente, 
ser feito com água tratada, asséptic�a. O 
emprêgo de &,êlo feito com água não tra
tada é uma grande fonte de contaminacão. 

Nos tratamentos químicos da água, 
notar qÍle ela deve ser simplesmente assép
tica, nunca, porém, antisséptica. E, a as
sepsia desej ada pode ser conseguida fà
cilmente desde que os Industriais a isso 
se disponham, não só melhorando o atual 
sistema dé captação e canalização de 
águas, como instalando junto às fábricas, 
a aparelhagem simples que se fizer neces
sária. As despesas de instalacão setão 
prontamente compensadas pela'> melhoria 
da qualidade dos produtos. Sem água óti
ma não se. obter'ão bons produtos e. sem 
bons produtos, a indústria de lactiéínios 
fracassará, dado o elevado custo da pro
dução �m queêstes estão sendo obtidos. 

i1 
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superfície do queijO apresentava manchas escuras de 
material desprendido do papel,· desprendimento que se 
fazia mais notável sôbre as cavidades que apresenta
va a massa do produto. 

O primeiro problema a resolver consistiu em de
terminar qualitatívamente qual dos componente� metá
licos dq envoltório era afetado. Comprovou-se que era 
o estanflo o metal que sofria o ataque observado, e 
verific'ou-se, igualmente, que o composto do referido 
elemento que apresentava côr pardo-negro era o óxido 

estanhoso. 

Com êsses resultados preliminares. tôda a 3tenção 
se concentrou na determinação das causas que davam 
orig\l:.m à oxidação do estanho e à maneira de evitá
la, deix:lndo em plano secundário a difusão do chum
bo comprovada na massa do. queijo, por ser resultado 
direto do desprendimento do estanho, que permite, 
dessa fórma, seu confacto com o produto. 

Um defeito desde muito conhecido e cuja solu
ção assumiu todos os aspectos de um problema, pôde 
e pode ser constatado nos equipamentos leiteiros de 
cobre ·estanhado. especialmente nos usados em creme
rias e Hbricas de queijo. Sofre nêles o estanho UTll 
escurecimento semelhante ao cbservado no papel en
voltório. e diversas teorias foram formuladas no sen
tido de. determinar as causas produtoras do mesmo. 
Geralmmte, explica -se como reações de caráter eléctro
químico por dissolução elo estanho e sua tr<:1nsformação 
por oxidação anódica em um composto d'� estanho 
de côr negra, que se demonstrou ser o óxido estanhoso. 

E' possível que o processo não seja tão simples 
e outros fatores. em especial a concentração de ions 
ele hidrogênio. intervenham de maneira manifesta. Essa 
importância do pH já foi constatada nos Estados Uni
dos da América do Norte no referente ao papel envol
tório de queijo fundido conjuntamente com a influên
cia do sal usado como fundente. 

O conhecimento das experiências realizadas pelos 
investigadores norte-americanos, demonstrativas da im
portância dos dois fatores antes mencionados, pH e 
sal fund.::nte. fez com que nosso trabalho se orientasse 
uo mesmo sentido. 

. 

Devemos dizer que. no que diz respeito ao sal 
fundente. nOS1,a indústria (Argentina) se .2ncontra, 
de acôrdo com os tnbalhos já citados, sob (l'ondicões 
predisponentes, pois em nosso país se utiliza em gi�an
de proporção fosfato dissódico que, conjuntamente com 
um pH não conveniente, completa o quadro para a 
produção do defeito. 

Determinações do potencial de l?idrogênio efe
tuadas sôbre queijo recém elaborado em uma das fá
bricas que não está afetada em gráu elevado pela de
terioração, e a observação posterior, através um lapso 
de três meses do papel envoltório e a superfície dos 
queijos provenientes das mesmas elaboracões, confir
maram a influência dos fatores antes men�ionados. 

Os dados obtidos até o presente, que concordam 
com as investigações realizadas em outros países, nos 
permitem aconselhar que, para que o queijo fundido 
não cause derioração no papel metálico de envoltório 
e não seja afetado em sua qualidade por difusão ou 
depósito de elementos estranhos a sua ::onstituícão 
deve-se trabalhar a um pH não inferior a 5,8. sul;sti� 
tuindo, no possível, o fosfato dissódico utilizado como 
sal fundente na atualidade, pelo citrato de sódio, de 
uso comum em outros centros produtores mundiais. 

Traduzido por José Jorge de Araujo Alves do 
"Boletim de la Dirección de Lecheria", do Ministério 
de Agricultura de la Nacion, Argentina, dos meses de 
Agosto e Setembro de 1945. 
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Impressões sôbre a indústria de lac

ticínios no Uruguai e na Argentina 

BOLO ALBINO DE SOUZA 

Prof. de Tecnologia da Fabricação de queijo� 

A excursão que acabamos ele realizar pela Ar
gentina e Uruguai, deixou-nos uma boa impressão sô
bre a indústria de lacticínios naqueles países. Pode-se 
dizer,\ sem favor, que essa indústria, nos referidos paí
ses, está bem adiantada. 

Segundo meu julgamento particular, êsse adian
tamento é decorrente de dois fatores principais. quais 
sejam: a topografia e o fato de se prestarem as terras, 
àtima}11ente, para pastagens. 

Em virtude dêsses fatores a pecuária foi inten
samente fomeútada, encontrando-se nos dias atuais num 
alto grau de adiantamento. Assim, com os trabalhos 
de seleção já de vários anos orientados no sentido de 
produzir mais ldte - e' não orelhas mais compridas 
ou cupins mais volumosos e outras tolices - junta
mente com o cuidado de proporcionar boas pastagens, 
além de alimentação suplementar, ao gado, é bastante 
compreensível êsse progresso. 

A topografia absolutamente plana. na quasi to
talidade daqueles países, foi. talvE.z, o fator prepon
derante. 

As pastagens. constituidas quasi exclusivamente 
de alfafa, podem muito fàcilmente ser formadas arti
ficialmente. cem auxílio de máquinas. sendo que a se
meadura tem que ser repetida apenas de 7 em 7 ou de 
8 em 8 anos. Mesmo quando naturais, as pJstagens 
são ótimas. A planície, pela distribuição uniforme da 
umidade. contribui ainda para o elevado índice de ve
getação das pastagens e para a sua conservação, mesmo 
no período de sêca. que coincide, aliás, com o verã0. 
Outro ponto de pequena importância, mas não des
prezível. é que o gado dispende muito menos energia 
na planície. para caminhar em busca da alimentação, 
que nos terrenos 111ontanhosos. e isto, evidentemente, 
influi também na produção. 

O terreno, em virtude de sua uniformidade, isto 
é. de éstar livre de montes, pedreiras, rios, brejos etc., 
é aproveitado integralmente para pastagens, o que re
presenta maior quantidade de gado para uma dzter
minada área. 

Como consequência natural da elevada produção 
de leite. desenvolveu-se grandemente a indústria de lac
ticínios. 

E' bastante considerável a produção de manteiga, 
queijos e caseína, na Argentina, principalmente; não 
sendo de se desprezar, também,� a de leite em pó, leite 
condensado, doce de leite e gelados. 

Também no que se refere à indústria propria
mente dita. a topografia exerceu papel relevante, pois 
tornou possível a existência de enorme rêde de estra
das boas e' retas,' o que n50 é .de menos importânr.ia, 
pois encurta as distâncias. 

Ai produção intensa de leite ao lado da existência 
de estradas boas tornou possível a montagem de grari-

/ " 

des fábricas sem que o horário de chegada da matéria 
prima. às mesmas, fosse prejudicado, o que é de ca
pital importância. 

Evidentemente as grandes fábricas dão como re
sultado produtos melhores e mais uniformes - desde 
que seja boa a matéria prima pois podsm dispôr 
de imtalâções mais eficientes e de melhor pessoal téc
nico. Vimos fábricas de manteiga na Argentina com 
produção de 25.000 quilof: diários. 

Os 12 principais estabelecimentos industriais de 
bcticílli()� da Argentina e do Uruguai, que visitámos, 
e sôbre os quais I'rataremqs a seguir. recebem em leite 
ou em creme correspondente. um total aproximado de 
2.580.000 litros de leite ou seja uma média de 215.000 
litros por estabelecimento. 

A manteiga argentina pode ser classificada como 
excelente. 

No que S2 refere a queijos. os duros. de ralar que 
constituem, aliás. maior parte da produção. são tam
bém ótimos; :10 passo que a qualidade dos qur;jos 
macios deixa um pouco a desejar. 

Entre os primeiros se encontram o Sarda, o 
Sbrinz, o Regiano, o Regianito e d Romano. Os prin
cip;:is de pasta macia s:ic: fontina, Pategrás ou Gouda. 
Quartirolo. Provolone. Caciocavalo. Gruyere. Roque
fort. Gorgonzolla. Holanda e fundido. 

A técnica de fabricação de manteiga nos dois paí
ses pode ser taxada de muito boa. Tôdas as fábri
cas que visitamos recebem. creme fresco e bom; em
preg;m a neutralização. a pasteurização. o ferme!'to 
láctíco e fazem a maturação. A higiene é praticada com 
todo o rigor. 

Em ambos os países existem dois sérios proble
mas: a energia elétrica e a água. Exc�tuando-.,e os 
de Montevidéu c Buenos Aires, todo estabelecimento 
possui usina elétrica própria. nas qu,1is empregam 
o óleo. 

Quanto à água é tôda ela de poço, com excepção 
também, dos est<JbelecÍmentos daquelas duas capitais. 

Vejamos agora, p:uticularmentL. algo sôbre os 
princip.::is estabelecimentos que visitamos. 

CONAPROLE -- Montevidéu. 

A CoÍ1aprole é o estabelecimento de maior im
portância do Uruguai. aliás. de grande importância. 
sendo que por êste motivo foi o único que visita
mos naqude país. 

Possui a instirüicão duas usinas em Mónte
vidéu e Quatro no interior. Recebem diàriamente de 
310.000 . a 340.000 ls. de leite, que é fornecido 
por 960 tambos. 

As usinas dó interior mais distantes desnatam 
o leite. enviam o cr('me para Montevidéu e fabricam 
cascína. As usinas de Montevidéu além de benefi-
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ciarem o leite para consumo em espeCleJ produzem 

manteiga, queijos frescos,. coalhada e gelados. 
O padrão mínimo de gordura rio léite para con

sumo em espécie é' o mesmo do Brasil: 3 % . 
O leite é pago a 12: centavos uruguaios o litro, 

ou sejam, cêrca de Cr$ 1,07. Pelo excedente de, 3,2% 
de gordura, pagam um suplemento. A caseína 'é ven� 
dida 'a 2.000 pesos a tonelada (cêrca de Cr$ ... _ 

22.250,00), enquanto que há 7 anos era yendida 
apenas por 100 pesos (cêrca de Cr$ 1.112,00);, 

O patrimônio da Conapro1e é superior a 3  O 
milhões de pesos ouro, ou seja, aproximadamente 
330 mil contos, segundo nos informou ,o sr. Juan 
Minut 'que é o responsável pela direção do estabe
Jecimento. 

O número de operários eleva-se a 1.60 0 .  Os 
soldos e jornais mensais . atingem a importância de 
2,480 contos. Os operários dispõem de conselho de 
salários. Teem abono familiar (cêrca de 55 a 65 
cruzeiros por filho 'por mês) , clínica médica e seguro 
de vida. 

A", Conapro1e é obrigada a fornecer os produtos 
ao pteço de 'Custo ao Exército, à Marinha, às es
colas, etc. 

Além disso, entrega diàriamente 70.doo litros 
de leite para ser vendido pelo ,Município, pelo custo, 
às c1assés pobres. 

' 

Fabrlcam . queijos em algumas usinas do inte
rior, queijos êstes a cuja qualidade não se pode elo
giar muito, pelo menos a basear pelos que vimos. 
Teem fabrico de 1eite1ho em pó, leite em pó, leite 
condensado, queijo fundido' e doce de leite. 

ARGENTINA "- O consumo diário de .1eite 
em Buenos Aires é de SOO.OOO ls. , sendo 300.000 
pasteurizados e o restante crú. 

dCABA�A SANTA BRIGIDA - Êste esta
belecimento encontra-se den tro de Buenos Aires. 

Recebe diàriamente 45.000 ls. de leite e 2.500 
kgs. de creme quê vem em caminhões. Além de se-· 
rem t§tes caminhões cóbertos com toldos, colocam 
sôbre os latões cobertores de lã molhados, para man
ter baixa a tempera'tura do leite. Fábricam manteiga, 
doce de leite e �caseina. O doce de leite é embalado 
em fra�cos e em pequenos envoltórios de papelão. 

RIVER PLA TE - Esta é uma grande orga
nização com fabricação de mánteigá e caseína. Visi
tamos dúas usinasda mesma, sendo uma em Buenos 
Aires é outra em Rafae1a, na, província de Santa Fé. 

A primeira tem capacidade para manipular até 
60.000 kg. de creme por ·dia; entretanto, está pro
duzindo apenas 75.000 a 80.000 kg. de manteiga 

'por semana. " . ' 
PagaÍn a gordura a 2 pesos o quilo (Cr$ 9,40), 

e 'vendem a manteiga a 1,80 peso; ou sejam mais ou 
menos Cr$S,45. 

A u,sina de Rafae1a tem capacidade para 12.000 
a 15.000 kg. diários, sendo a produção atual qe 
6.00 0 a 7 .000 kg. Nesta fábrica encontram-se duas 
empacoradoras mecânicas que nos chamaram a aten
çãcipefa rapidez e perfeição com que operam. 

Possüi o estabelecimento dois grandes moinhos 
de caseína .. 'com capacidade dc/ SaIO' toneladas c'ada 
um por dia. Entre a caseína que bbdcam e a que 
compram, por dia,. somam 3 O toneladas;' 

. 

f Dispõe. também, como complemento, d,e uma 
grande criação de pOr'cos: com tlma proCluçãp- de 
cêrca de 1.000 porcos por mês. 

FELCTIANO 
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as duas fábricJs de manteiga mais importantes: a de 
Sunchalles. na província de Santa Fé, que é a Matriz, 
e a de Brinkmann, na provínciJ de Cordoba: A primei
ra recebe cêrca de 40.000 kgs. de creme. com os quais 
produz 25.000 kgs. de manteiga. Para conseguir esta 
produção a fábrica tem qu� trJbalhar ininterruptamen
te. ou seja, 24 horas por dia, sendo empregadas trê6 
turmas. 

O creme. apesar de vir até de 300 klm. de dis
tância. chega à fábrica no mesmo dia do desnate, o 
que se verificJ, aliás. em tôdas as fábricas argentims 
e que é, sem dúvida, o segredo prin:ipal da exce
lente qUJlidade da mantúga. O piso nessa fábricJ 
é de madeira e o teto, paredes e vidros das janelaf. 
são pintados de azul. o que se verifica também em 
quasi tôdJS as fábricas argentinJs. 

A fábrica de Brinkm,mn tem. também. as mes
mas boas instalações e a produção de manteigJ atinge 
2 2.000 kgs. por dia. A cJseína é produzida nas cre
merias. que recebem o leite, desnL1tam-no, enviam 
o creme às fáhricas e fabricam aquele produto. 

AR ISTO Esta foi uma das poucas fábircas 
de qüeijo que visitamos na Argentina. Está localizada 
em Sunchalles, Província de Santa Fé. Produz prin
cipalmente o queijo Roquefort, e. em menor escala, 
o Gorgonzolla e Quartirolo. Recebe cêrca de 30.000 
litros de leite e produz. aproximadamente. 3.500 
quilos de queijo. 

Est:lva, quando da nossa visita. com cêrca de 
105.000 quilos de queijo em maturação. para o que 
dispõe de enormes câmaras frigoríficas. 

Todo o leite empregado na fabricação pas-
teurizado. Notamos certas irregularidades na téCnica, 
como sejam colocação do queijo Roquefort em estufa 
a 2 rc. seguido da parafinação - o que é feito 
após a salga - é coagulação muito rápida do leite 
( 15 minutos). 

Concluimos que c-ssas alterações, que prejudi
cam bastante a qUJlidade do produto, são efetuada5 
com o fito de acarretar uma simplificação e dimi
nuição dos trabalhos que se tornam bastante comple
xos e volumosos com uma grande produção. Tam
bém, antes que esteja concluida a maturação, ou sejJ 
com 45 dias. embalam e encaixotam o produto que 
é, então, Jrmazenado em câmaras com 2°C. abaixo 
de zero, até o lançamento no mercado que tarda, 
às vezes, até 4 meses. 

LA TECNICA - E' um estabelecimento si
tuado em Santa Fé, na ProvínciJ do mesmo nome, 
que possui instalação para fabricação do leite em 
pó. instalação essa que se acha paralizada no mo
mento. Aliás só chegou a trabalhzr alguns dias. Com 
algumas adaptações nessas mesmas instalações deshidra
taram ovo também durante curto período. 

Atualmente recebe 50.000 litros de leite, que 
é em grande parte, pasteurizado e fornecido à cidade. 
Fabricam também mantdga e sorvete. 

MOLFINO ELMANOS - Em Rafaela. Pro
víncia de Santa Fé. visitamos esta fábrica, cujos pro
dutos são manteiga e doce de leite. A produção -diá
ria é de 3 .500 quilos de manteiga e 600 quilos de 
doce de leite. As instalações bem como a técnica pa
receram-nos regulares. 

GRANJA ESCOLA - No sul da Província 
de Buenos Aires. em Tandil. passamos um dia na 
Granja-Escuela Nacional Ramón Santamarina. Trata
se de uma escola prática de agricultura, cujo ensino 
abrange lacticínios, avicultura. apicultura horticultu
ra, etc. A fábrica de lacticínios trabalha com uma 

Aniversários de Felctianos: 
ABRIL : 

3 Paulo Rocha 
7 - José Luiz Fachardo 

10 - HJroldo S. Varginha 
1 1  - Dr. Walter Fcnseca 
1 7 - Jesus Jacy Andrade 
2 2  - Danilo F. Magalhães 
24 -- Manoel Toled; Simões 
26 - Dr. Wandick Viana 

Dr. José Oliveira Malta 
2 S - Rafael L. Neto 
29 - José Ab"do Micheriff 

MAIO : 
1 - Francisco A. F. Maviginer 

Dr. Eli Andrade Leite 
4 -- Joaquim Rosa Soares 

1 1  -- Gunther H. Luderer 
13 - Nelson. A. Lengruber 
A todos os amigos. o "Felctiano" envia para

bens e faz sinceros votos de felicidade. 
NUPCIAS 

Do nosso companheiro, Fortunato de Castro 
Ribeiro. diplomado em 1945, recebemos o seguinte 
convite: 

"Wanda e Ribeiro têm o prazer de convidar 
V. Excia. c' Exma. família para assistirem seu casa
mento a realizar- se na Igreja Nossa Senhora da Gló
ria. às 10 horas do dia 19 dc Abril dc 194 7. Cum
primentos na Igreja." 

- Felicidades, Wanda c Ribeiro. 

Internato e administração da F.E.L.C.T. 

quantidade regular de leite. sendo os produtos queijo, 
manteiga e caseína. A produção maior é de queijo. 
e .entre êss�s .. principalmente o Cheddar, que constl
tUl a especlahdade do estabelecimento. Os queijos pa
receram-nos de regular qualidade. As câmaras de ma
turação não dispõem de instalações frigoríficas, em
bora. segund.o nos informaram, a temperatura não exceda 16 a 1 7°C. , mesmo no verão. 

A fábriéa propriamente dita acha-se instalada 
em uma única sala. porém as instalações são boas. 

Isto foi o que vi e a impressão que tive da in
dústria de lacticínios na Argentina e no Uruguai. 
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P r o dutos f a b r i c a dos n a PrDduto� do, laboratório ',da 

F. E. L.'C. 1l�. 

QUEIJOS 
ejifillas» jadro

:1llsado 
Tipó «Cavalo» 

)� «Cabocó» 
» 1 «·Cheddar» 
»'. «,Ditplo Creme» 
» «Enzmentaler » 
» «. Gouda � 

) «LuJZch» 
» «Prato» . ' 

MANTEIGA 

Extra 
Ma7zfeiga de 1� 

c Parme2l1o» 
«PasleuJ izado» 
({ ProvolOJze» 
«Rello-Edam» 
«RoqueJorf» 

« Suisso) 
« Creme-Suisso» 
«Reque?/ão Jlfúzeúo» 
«Rt'queijão Criolo» 

, «Ricota» 

CASEll\TA 

For di'l'e�;sos pro
cessos 

Sohú:ão ' D01"'1lic 
'Solz;cà;;' de s�d a dáimo '71oiinal' 
'Solu:'{lo 'dde/mó 1,l(j�7;lalde ú/lráfoc(e praia 
: Solz;�cio d� feno!ftalei7/a' 

� , 2% 
. 

'Solut:âo de .biérQ77talo de' P9fa,sslo ,ri 5% 
, Cl�/tul�a 'de R ,roqu1� ri, em�: '.p�, : 
Fermento ldctico ,seiedo7ltir!�; líqtúd,o 

'Solitcãode 1ldFato de prata, 
, Cor�nle . líquidoparar;ueijos 
Cultura de Yoghzirt (líquido) 
Grão de 1('&ir 
Fermento seleciOllado para queIJo Suúso 

( Enz jWOJelo instalações para leite em 
pó, leite condensado e ladqse) 
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