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ILleUIE 
o leite de consumo e seu abasteci

mento. às grandes cidades 

Dr. HOB B E S  ALBUQUERQUE 
PROF. DI;: TECNOLOGIA APLICADA 

AB ASTECIMENTO DE LEITE As GRANDES CIDADES.
UM VELHO PROBLEMA A SOLUCIONAR 
o problema

' 
do abastecimento de leite bom, hígido, aos 

habitantes das nossas grandes cidades, carece ainda de uma 
solução satisfatória. 

Haja vista a situação de centros como Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e S. Paulo. As duas primeiras capitais têm um 
serviço de abastecimento que deixa muito a deseJar, e a ulti
ma não poderia suportar uma crítica, mesmo não muito se
véra, a respeito. 

É verdade que S. Paulo, com uma legislação muito adi
antada sobre leite. e derivados, e. com unia equipe' de técnicos 
(veterinarios-inspetores), por todos os modos exàhmte, telll 
procurado estabilizar o abastecimento de leite de sua metrópole. 

Em Belo Horizonte e no Rio de Janéiro, porém,' a situa
ção é quasi caótica, porque o problema é por demais COlll
plexo, e sua solução tem de ser buscada: 

a} nas fontes de produção; 
b} no transporte do leite; e 
c) no beneficiamento em bôas usinas de pasteurização. 

No meio de todas essas difilcudades, porérÍl, mantem-se 
sempre firme, íntegro, o salutar princípio do leite pasteuri
zado para consumo das populações. 

O QUE É LEITE E O QUE É PASTEURIZAÇÃO, 
DO PONTO DE VISTA HIGIENICO 

Em 1905, em Genebra, no Congresso internacional para 
repressão da fraude, ficaram assentadas as bases para uma de
finIção de leite do ponto de vista higiênico: "Leite é o pro
duto íntegro da ordenha total e sem interrupção de uma fê
mea leiteira, em bom estado de saúde, bem alimentada e sem 
sofrer cansaço, devendo, alem disso, ser recolhido em condi
ções higienicas". 

Em llossas aulas na Escola de Lacticínios "Cândido Tos
tes", procuramos explicar a razão de ser desta definição que, 
embora longa, dá uma idéia completa do leite-alimento. 

Tambem adotamos, sobre beneficiamento de leite dé COll
sumo, a seguinte deiil1ição de pasteurização, igualmente do 
ponto de vista higiênico: "Entende-se por pausterização o 
emprego conveniente do calor com o fim de destruir a tota
l idade da flora patogênica e a quasi totalidade da flora 
�an.al, se�n. alteraçã� sensivel da �o.nstituição fisica e do equi
hbno qUlIl11CO do lelte e sem pre]UIZO dos seus elementos bio� 
quimicos, diastases e vitaminas, assim como de. suas propri
edades organoléticas normais. 
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PRODUCÃO HlGIENICA DO LEITE 
Faz quasi uma decada que a D. 1. P. O. A. 

(Divisão de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal) es'j)albou por toda a zona lacticinista, 
através dos veterinários-inspetores, uma circu
lar bem expressiva sobre a produção higieni
ca do leite. 

Naquela 'circular o Ministerio da Agricultu
ra, por sua Divisão competente (D. I. P. O. A.), 
mostrava quais os animais que deviam ser 
afastados da produção; como se deviam apre
sentar os ordenhadores, no esta bulo; , as con
dições em que deviam estar os abrigos para 
os animais a serem ordenhados, e o vasilhame 
para receber o leite; como se devia processar 
a ordenha e, por fim, o transporte do leite 
destinado ao consumo público. 

' 

DIFICULDADES DE SE OBTER, EM 
NOSSO MEIO, UM LEITE NAS CON

DIÇÕES DAQUELA CIRCUL .. �R 
Convenhanos que não é fácil, em nosso meio, 
obter leite de consumo dentro daquelas nor 
mas aconselhadas pela D.1. P. O. A .. Entretap.
to, não é impossivel, pois nos arredores da 
capital paulista (Granja Santa Maria e outras), 
e nas cercanias de Campinas (Granja Vila 
Brandina e, outras), o,btem-se leite nas melho
res condições hígidas. 

No municipio de Juiz de Fora, bem como 
nos m unicipios visinhos, não ha assistencia 
veterinaria, permanente, aos rebanhos produ
tores, a ordenha se faz em locais desabrigados 
e poeirentos, não ha assistencia médica aos 
empregados que lidam com o leite (salvo as 
classicas exceções) e, quanto ao transporte, a 
menos que a séde da fazenda esteja na margem 
da estrada "Únião e Indústria", sabemos que 
é precarissimo. 

' 

O povo mineiro é capaz ele realizações tão 
grandes como qualquer outro da fedtração, e 
as modelares granjas ele S. Paulo podem ser 
r,eproduzidas aqui. 

O lema a adotar será pois: Dificil sim, 1111-
possível não. 

IMPORTANCIA DE PASTEURIZAÇÃO 
Tem causado espécie o a,taque que se faz, em 

diversas cidades e capitais do pàís à pasteuri
zação do leite. 

Podemos admitir um combate severo a pas
teurização mal féita, à certos processos an
tiquados de pasteuIÍzação, processos já, de ha 
muito, abandonados em outros paises (a pas
teurização alta ou dinamarqueza, onde o leite 
é aquecido de 8S a 95 graus centigrados, por 
1 a 3 minutos), mas tão espalhados, ainda! no 
Brasil. 

Ser contrario, porem, sistematicamente, à 
pasteurização do leite é a bjurnr o progresso. 

A pasteurização, tecnicamente realizada: 
a) permite uma conservação mais prolonga

da do leite; 
b} torna o leite livre, de germes patogeni

cos; e 
c} destroe a flora que embora não pa,tóge

na, possa dar origem a fermentações anor
mais, tornando o leite, seja improprio para o 
consumo em natureza, seja para a .indústrià. 

No item b, são destruidos com a pasteuri
zação, nâo"só' germes do proprio animal do
ente, eliminados pelo leite, como, tambem do 
homem (ordenhadores tuberculosos, etc.) atra
vés dele vehiculados. 

Os unicos processos de pasteurização per
mitidos pelas legislações sanitárias adiantadas 
são: 

1) Pasteurização lenta ou americana, em 
tanques onde o leite é aquecido durante 30 
minutos, à temperatura de 61 a 65 graus 
centigrados. (Processo aconselhado para pe-
queno volume de leite); 

, 

2) Pasteurização de curta duração (S.T.H.T. 
dos americanos), em aparelhos de placas ou 
estassanizadores, onde o leite é submetido a 
temperatura de' 7 1  a 75 graus centigrados, 
por "s segundos. 

Uma cousa, porem, deve ficar esclarecida: 
a pasteurização não tem o condão de melho
rar um leite ruim. Somente leite de bôa qua
lidade deve ser pasteurizado. Leite ruim deve 
ser inutilizado. 

Lincoln M. Lampert. do Departamento 
de Agricultura da California, em seu livro 
mais recente, editado em 1947, "Milk and 
Dairy Products", afirma que a pasteurização 
é o único meio seguro de tornar o leite livre 
de germes p3togenos e que não é verdade 
ter o leite crú propriedades alimenti
ciais. superiores ao leite pasteurizado. 

Leite tipo A. 
De acôrdo com a legislação sanitária ado

tada em S. Paulo, quatro são 05 tipos de lei
te permitidos ao consumo: 

'1) leite crú 
2) leite pasteurizado tipo A 
3) leite pasteurizado tipo B 
4} leite pasteurizado tipo C. 
O leite crú só é admitido nas cidades onde 

não ha usina de pasteurização. Naquelas que 
possuem estabelecimentos dessa natureza não 
pode ser distribuido o leite crú. 

"O leite tipo A" é considerado o leite de 
melhor qualidade dado ao consumo no Esta
do. Era denominado, a principio, "Leite in
fantil" . 
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Os animais produtores desse leite têm seu 
estado sanitário controlado de ,modo perma
nente por veterinários do Estado. Livres de 
tuber�ulose, brucelose e outros estados in
fecciosostr�nsmissiveis ou' não ao homem. 

O aspecto higiênicó do animal, da� pessôas 
que entram em contacto com o animal ou 
com o leite, é encarado de modo rigoroso, o 
forrageamento é controlado com cuidado, 
para que o animal possa produzir o máximo 
n2s melhores condições. 

Salas próprias para a ordenha, lavage:m do 
ubere e das têtas, ordenhadores limpos e sa;" 
dios, baldes . especiais,' tudo concorre para se
gurança do produto a ser obtido. Pois bem, 
esse leite tão cuidadosamente colhido é bene
ficiado antes de ser entregue ao consumo. 
Seu beneficiamento consiste em: 

i} filtração 

2) pasteuriz3ção 

3) resfriamento, etc .. 

OPINIOES DE DOIS GRANDES 
TÉCNICOS N .. �CIONAIS· 

Dois dos maiores estudiosos de assuntos 
relacionados com o leite e seus derivados, os 
médicos-vtterinários Dr. José de Assis Ribeiro, 
do Ministério da Agricultura, e Dr. Fide1is Al
ves Neto, da Secretaria da Agricultura do Esta
do de S. Paulo, vêm batalhando incansavelmen
te pelo fornecimento de um bom leite pasteuri
zado aos brasileiros de todos os quadrantes. 

Diz o Dr. Assis Ribeiro, em seu comenta
rio sobre o Plano SALTE, publicado no Bo
letim do Leite de Junho deste ano: "A pas
teurização, submetendo o leite a controle 
técnico·sanitário, afastando os fraudados, os 
defeituosos ou impróprios, e, expondo-o a 
tratamento adequado, só pode proporcionar 
vantagens ao consumidor". 

Em sua a balisada opinião, a pasteurização 
do leite deve ser realizada em carater obriga
tório. 

Julgamos interessante focalizar o que disse 
o Dr. Fideles Alves Neto, em seu artigo "O 

problema do leite e a pasteurização", publi
cado nó número de Março de 1945, da Re
vista dos Criadores: A fervura do leite "é um 
velho e saudavel hábito, que nossas avós nos 
leg3ram. Dele tão cedO,não devemos pensar 
nos divorciar. pois a solução dos nossos pro
blemas de leite ainda está muito longe". Mas 
2 fervura do leite "valvula de segurança cios 
que sistematicamente condenanl a pasteuriza
ção, apresenta inconveniente que não deve ser 
esquecido: diminue o valor alimenticio do 
leite (o que não acontece com a pasteuriza
ção) e çlificulta a sua digestão". 

O NOSSO PONTO"DE VISTA 
Em materia de leite de consumo somos 

absolutamente radjcais - só a pasteurização 
de leite bom, técnÍcamente realiza�a, permite, 
com segurança, a' utilização de um produto 
tão necessario à alimehtação do homem. 

Em todos os grandes c;entros civilizados é 
desse modo que se opera. E Juiz de Fora, 
de ha muito, grangeou os Mros de cidade 
civilizada e progressista. 

Aos poderes comp�ntes cabe a constru
ção de bôas estradas, ligàndo as zonas pro
dutoras aos centros de consumo (assunto que 
está sendo resolvido pelo Sr. Prefeito Muni
cipal). 

Aos homens de bôa vontade industriais 
- cabe a construção de bôas usinas de be
neficiamento do leite (ou à Prefeitura MunÍ
cipal, na ausencia de homens de bôa \·on�ade). 

Quanto ao problema nas fontes de produ
ção, que seja feita uma campanha de instru
tiva que atinja do empregado ao patrão. 

Com o auxilio do Governo Federal (v.ete
rinários da Defesa Sanitaria Animal); do Go
verno Estadual (veterinários da Secretaria da 
Agricultura) e do Governo Municipal (fi!-icais 
da Prefeitura) o problema pode ser atacauo 
e solucionado. 

Na parte técnica do beneficiamento, a mais 
importante, entra a Escola de Lacticínios 
"Candido Tostes" com a sua contribuição 
impar - os técnicos ali diplomauos. 

(De uma entrevista publicada no DiWio Mercantil) 
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PRÁ'DCAI DE 
, 

II.AmlORA 'ORDO 

DR. V .  FREITAS MASINI 
CHEFE DO SERViÇO DE LABORATÓRIOS DA FELCT 

Pesquiza de Germes do �lUPO 
Escherichia-Aerobacterl no· leite 

A pesquiza sistemática de germes 
do grupo Escherichia-Aerobacter 
no leite e seus derivados constitue 
elemento de real valor para julga
nlento higiênico desses p r o d  u t o s ,  
sob o ponto de vista bacteriológico. 

O grupo Escherichia-Aerobacter in
clue todas as bacterias aeróbias ou 
anaeróbias facultativas. gran negati
vas, asporadas e que fermentam o 
lactosió com produção de gás. Na 
pesquiza dos organisnlos desse grupo 
são u tilisadas três provas : presun ti va, 
confirmativa e complementar. 

MATERIAL NECESSARIO 

1 - Frascos de vidro neü tro de boca 
larga e rolha eSluerilhada, conl ca pa
cidade míni1ua de 100 cc., numerados 
na tampa e na superfície externa. 

2 - Tubos de ensáio de 15mnl X 
Diametro 16mm e de 200mnl X Diametro 
20mnl, providos de tubinhos Durham. 

3 - Tubos ntl1uerados C01U 9cc. de 
sôro fisiológiCo. cada nIU. 

4 - Placas de Petri. 
S - Pipetas de vidro neutro com ca

pacidade para 1 cc,. 10cc e 20cc. 
6 - Meios de verde bile brilhante a 

2%, agar de Levine. gelose simples, 
caldo lactosado e caldo simples. 

7 - Alça e agulha de platina. 

8 - Estufa regulada a 37° C. 
Toda vidraria, depois de conveni

enteInente limpa e sêca, deve ser en
volvida em papel, individualmente. e 
autoclavada a 120°C por 30 minutos. 

PROVA PRESUNTIV A 
Preparo das di! uições. 
- Pipetar 1 cc. da amostra de leite 

homogenizada e t r a n s p o r tar esta 
quantidade ao fubo n.O l' com 9cc de 
sôro fisiológico. Aspirar a diluição 
com a mesnla pipeta. rejeitar no mes
mo tubo e, e111 seguida. agitar a mis
tura com lllOvimento circular. Está 
diluição será de 1:10. - Figura C. 

2 - Com nova pipeta, transportar 
1 cc. da dil uição 1 : 1 O para o tubo 
n.O 2 com 9cc. de sôro fisiológico. 
Observar a técnica acima descrita. 
Esta diluição será 1:100. - Fig. D 

3 - Tranferir, C 0111 outra pipeta, 
1 cc. da diluição 1:100 para o tubo 
n.O 3 com 9cc. de sôro fisiológico, com 
os cuidados já Inencionados. Esta di
luição será 1:1000. - Fig. E 

Dilúições de título mais alto. quan
do necessárias, serão feitas como tem 
sido exposto. 

Preparo das séries 
Distribuir o Iueio de verde bile 

brilhante a 2% nos tubos de fermen-
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taç,ão, nas quantidades de 20cc. nos 
maiores e 10cc. nos .menores. Auto
clavar por 15 nlinutos a 121°C. 

Série de 5 tubos com 10cc. de lei
te. Pipetar 10cc. da amostra de leite 
e semear nos 20cc. de verde bile bri
lhan te a, 2 % de cada tubo de fennen- • 

tação. 

2 - Após o período de incubação, 
retirar do tubo, com uma alça de 
platina. material bastante para se
nlear a superfície no meio agar de 
Levine, eIn placa. - Figura G 

3 - Semear outra placar com o ma
terial de unI tu bo de fennen tação 
positivo;- Fig. G' 

Incubar as duas placas a 37°C por 
Agitar a mistura COIn movinlentos h .: 24 oras. 

circulares. - Fi gura . A 
Série de 5 tubos com 1 cc. de leite. Interpretação 

Com nova pipeta transportar 1 cc. da 
amostra para cada tubo de fermen
tação com 10cc. de meio verde bile 
brilhante a 2%. Agitar. - Fig. B 

Série de 5 tubos C011I 0,1 cc de lei
te. Pipetar 1 cc. da diluição' 1:10 e 
transportar esta quantidade para cada 
tubo com 10cc de lueio verde bile 
brilhante a 2%. Agitar. - Fig. C' 

Outras séries serão feitas seInean
do-se 1 cc. de diluição cor:.espondente 
em cada tubo com 10cc. de lueio 
verde bile brilhante a 2%. Fig. D' e E' 

In terpretação 

I ncubar todos os tubos de fermen
tação a 37°C por 48 hol·as. 

A produção de 10% de gás enl um 
dos tubinhos Durhallli pelo menos, 
evidencia uma prova positiva Para 
que se obtenha resultado positivo ou 
definitivo é necessário que as dilui
ções sejam, .no lnínimo, um tubo po
sitivo e unI negativo, no resultado 
final. Pâra que isto se verifique são 
necessárias três ou 11lais diluições. 

PROVA CONFIRMATIVA 

1 - Pipetar 1 cc. da amostra de leí
te e semear em 1 Occ. de caldo sim
ples. Incubar por 24-48 horas, a 37°C 
Fig. F 

São do genero Escherichia, eln pla
ca agar de Levine: colonias bem iso
ladas, de 2 a 3mm. de diâmetro, com 
pouca tendência a confluir, pouco 
elevadas, com superfície plana ou li
geiramente côncava, de intenso bri
lho verde metálico. 

São do gênero Aerobacter: colonias 
isoladas, com tendência a confluir, de 
4 a 5mrM>. de diâmetro, elevadas e 
con vexas, selll brilho metálico é de 
tonalidade rósea. 

PROVA COMPLEMENTAR 

1 - Com agulha de platina, trans
portar uma ou mais colonias típicas 
da placa G' para um tubo com 10cc. 
de caldo lactosado, provido de tubi
nho Durham invertido. Incubar por 
48 horas a 37°C. - Fig. H 

2 - Da mesma placa G', com uma 
alça de platina. transferir uma ou 
mais colonias para gelose inclinada. 
Fig. I 

Interpretação 

A produção de ácido e gás no tubo 
de caldo e o exame' microscópico da 
cultura enl gelose. com verificação 
de bacilos gratn-negativos, em forma 
de bastonetes curtos, sem esporo, 
constituem prova complementar po
sitiva. 

. 
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TESTES p'8E5UnlIUO, [OnFIRmITIUO E 
[OmPlEmEnTIR DE ESIHERIEHIA RERO·> 
BAETER no LEITE. 

A 

8 

F G 

--...... @f222$2J 
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1l001ECNUA 

Porque as vacas escondem o leite 
PROF. OCTAVIO DOMINGUES 

CATEDRÁTICO DE ZOOTECNIA GERAL DA E. N. A. 

Parece que, finalmentc, conhecemos agora 
o mecanismo complicado da formação do lei
te, no úbere! bem como de sua extração. An
tigamente se supunha que tudo estava sob o 
comando dos nervos. Hoje sabemos que se 
trata de uma atividade reguladá por hormô
nios, embora haja uma influência do sistema 
nervoso, mas influência indireta, como vere
mos mais adiante. 

Pelo que se conhece da fisiologia do úbere, 
a prática da ordenha deve ser a mesma, hoje, 
em suas linhas gerais. Conquistou-se porem, 
a segurança de indicar os pormenores indis
pensáveis que, sem eles, provocar-se-á, fatal
mente, decrescimo no leite ordenhado. 

O leite é secretado pelos alvéolos mamários 
(pt>quenas glân�ul�s . em cacho do ú��re), 
cujas células epltehals teem marcada atIvIda
de secretória, por isso podem utilizar o mate
rial contido no sangue, e com ele preparar o 
leite. 

Para que os alvéolos entrem em atividade 
a glándula mamária passa, antes, por um pro
cesso de preparação, de modo que uma vez 
verificada a parição, inicia�se a lactação, inici
almente estimulada pela contração do útero, e 
pela ação hormônica da hipofise ou pituitaria, 
como a seguir veremos. 

A preparação da glandula mamária proces
sa-se do seguinte modo: 

1. - Primeiramente, o hormônio secretado 
pelo folÍculo de Graaf (do ovário) estimula a 
hipófise, e o lobulo ou porção anterior desta 
entra a fabricar um hormônio denominado 
mamotrópico ou "mamogênico", que provoca 
o desenvolvime'nto dos canais galatóforos, do 
úbere, durante a puberdade ou na primeira 
fase da gestação. Este hormônio ovariano 
chama-se "estrina" ou genéricamente "estro
genos". 

2. - A seguir; o ;hormônio, produzido pelo 
corpo amarelo do ovário, em colaboração com 
os estrogenos, ativa a hipófise (lóbulo ante
rior), que passa a secretar um hormônio "ma
mogênico", o qual age, êste agora, sôbre, o 

desenvolvimento dos alvéolos mamários, no 
caso de fêmeas gestantes. O hormônio do 
corpo amarelo é a "progesterona". 

Assim se completa o preparo da glândula 
mamária, na primeira metade da gestação. 

Ve�ificando-se a parição, a contração do 
útero estimula a formação do leite. E a suc
ção das tetas, pelo recem-nascido, exerce um 
estimulo bem definido sobre a pituitária, en
tão o lóbulo anterior desta secreta, um hor
mônio "lactógeno" ou "prolactina", que vai 
estimular a atividade galactigena dos alvéo
los mamários. 

O leite entra, então, a ser fabricado pelo 
úbere, continuadamente, graças a esta ativi
dade hormônica. 

Antigamente se P9sava que o leite· era 
secretac1o, na sua maior parte, por ocasião da 
ordenha. Hoje verificou-se que, ao iniciar-se 
a ordenha, já esta quase todo o leite 110 úbe
re, pronto para ser retirado pela mugidura. 
É que ele é fabricado no intervalo entre as 
ordenhas. Nas vacas de alta produção, a ve
locidade de secreção é hem maior do que 
nas de baixa lactação cuja velocidade secre
tória é bem menor. Nas primeiras, ha maior 
quantidade de prolactina circulando. e mais 
elementos nutritivos 110 sangue, à disposição 
da glândula mamária. E nas de baixa produ
ção, menor será a quantidaqe de prolactina 
secretada pela pituitária. 

Uma vez cheio o úbere deve ele ser esva-
, ziado, porque senão aumentando a pressão do 
leite (com seu acúmulo), estabelece-se uma dife
rença de pressão osmótica entre ele o o san
gue, resultando daí Ulll processo de reabsor
ção do leite pelo sangue. 

Para que se dê a "descida do leite", ou 
para que a vaca "solte o leite" é necessária 
a intervenção de outro hormônio - a oxitoci
na", produto tambem da pituitaria (mas, do 
lóbulo posterior), e que age sôbre as fibras 
musculares lisas da úbere, determinando sua 
contração, e então o leite desce dos alvéolos 
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e se acumula na cisterna do leite (de cada 
quarto de úbere) donde se toma faeiI sua ex

/tração pela ordenha. 
f 

A ação dêsse hormônio, que faz soltar o 
leite, é frusta, durando apenas três a quatro 
minutos, tempo em que se deve proceder a 
ordenha. Demorando-se esta, o leite fica reti. 
do. 

A formação da oxitocina (hormônio que 
solta o leite) é provocada pelas massagens do 
úbere, e todos os atos preparatórios da orde
nha. E n.o caso de aleitamento natural - pela 
presença do bezerro que mamando iniei�lmen
te, provoca o "apôjo" ou descida do leite. 

É que assim dá-se o estímulo
' 

da hipófise, 
e esta fabrica uma descarga de oxitocina 
"amolecendo-se" as tetas. 

Coisa diferente se passará se trocarmos o 
ordenhador, se mudarmos o local da ordenha, 
se batermos na vaca, se colocarmos a ração 
à vista da vaca provocando seu apetite,se sol
tarmos umas bombas dentro do estábulo, se 
puzermos um cachoro a latir acuando a vaca. 
Enfim, se fizermos qualquer coisa que irrite 

o animal.' Isto provoca uma descarga imedia
ta de "adrenalina", secretada pelas supra-re
nais, que agirá sobre as fibras lisas muscula
res, relaxando-as. E as tetás se tornam "duras", 
dificultando a mugidura. 

Diz-se, então, que a vaca "escondeu o leite" ... 

Dai as cinco recomendações classicas; 

1 - Lave o úbere e enxugue com um puno 
sêco fazendo massagem, e se o tempo estiver 
frio, utilize água morna' 

2 - Ordenhe logo a seguir, sem demora. 

3 - Ordenhe rapidamente, em diagonal, .den
tro de 4 - 5 minutos. 

4 - Trate a vaca com brandura, evitando 
sempre qualquer mal trato e baru·lho. 

5 . Estabeleça um ambiente de calma e or
dem no estábulo, seguindo uma rotina para 
tôdas as operaçõos, sem mudança::; ou pertur
bações. 

E verá como aumenta a produção de suas 
vacas. 

Transcrito da Revista "Agronomía" - n.O 2 - Abril-Junho-1948. 

ZOOTECNIA 

Alimentação do Gado: 

A utilidade da Mucuna 

o Departamento da Produção Animal da 
Secretaria da Agricultura do Estado de São 
Paulo, tornou público, ha poucos dias, que os 
criadores daqtH:le Estado estão utilizando-se, 
com resultados satisfatorios, da massa verde 
da mucuna para auxiliar a ração de base. do 
gado leiteiro em regime de semi-estabulação. 

Ao que foi divulgado, deve-se acrescentar 
que, uma vez feita a primeira semeadura da 
mucuna, a partir de Outubro de cada ano, e 
repetindo-se essa prática cada 30 dias, ate 5 
de Fevereiro, pode-se, em meados de Janeiro, 
iniciar o primeiro corte. Esta operação deve
rá ser realizada com alfange, poís o corte me
cânico, com a segadeira, é bastante dificultado 
pelo grande emaranhado das hastes da mu
cuna, o que vem prejudicar o movimento de 
aia - e  - vem das facas. 

Acresce, ainda, que o corte com máquina 
ceifadeira só é justificavel quando se tem que 
distribuir grandes quantidades de massa ver
de. Adotado este processo, maiores e novos 
cuidados deverão ser observados, mantendo-se 
bastante afiadas as facas e preferindo-se ani
mais de tração fortes e ligeíros, afim de ser 
garantido o ritmo no movimento da barra. 
Neste caso, a planta deve ser cortada nova, 
para evitar que a lllaSSatSe:torne muito com
pacta. 

O mais comum é o corte com alfange, fei
to diariamente, de preferência pela manhã. O 
hábito de se cortar maiores quantidades que 
cheguem para 2 ou 3 dias, não é vantajoso, 
pois a forragem amontoada, poderá dar ori
gem a fennentações que irão alterar a quali
dade da mucuna como alimento. 
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'ZOOTECNIA 

Considerações em torno da criação de bezerros 

em aleitamento artificial 

Aos que se imciam na criação de bezerros 
em aleitamento artificial, salientamos,c por 
principio, duas. exigências' imprescindiveis e 
importantíssimas: higiene e observação pesso
al. 

Sem ambas essas exigências quase nada se 
conseguiria e todo o trabalho geral resultaria 
praticamente em prejuizo e deso·rganização. 

As medidas de higiene visam dit�etamente:
pessoal, vasilhame, estábulo, "créche", utensíli
os e os próprios bezerros. Tudo isso sob. se
véra, diária e incansável obêervação. téçni�a, 
pessoal, do próprio. dono ou de prepo�to: seu, 
devidamente conhecedor do assunto. De qual
quer fornia o "olho interessado" não poderá 
deixar de exístir toda vez que se deseje fazer 
algo de útil, econômico e de résultados satis-: 
fatóriamente positivos. 

Não é entregandO a criação dos bezerros a 
p:::ssoal que "tenha prática de lida.r com gado'\ 
que se conseguirá anil11ais sádios e fortes, 
técnica, racional e econômicamente. Só mente 
e,;sa "prática" não satisfaz quando se deseja 
empreender trabalho' dessa natureza, senq,o 
até, as mais das vezes, "prática" prejudicial. 

It preciso que a ela se aliem o conheci
mento técnico, o interesse e a observação diá
ria de tudo o que se relacione com os ternei
ros. 

Além disso o exame minucioso e quotidiano 
de cada bezzerro, os cuidados com a saltde 
de todos e o tratamento con vel1iente e indi
cado para cad.a caso em particular, auxiliam 

Uma vez cnrtada, a mass9. será conduzida 
para o estábulo, para ser distribuida aos ani
mais. Antes de· ser colocada nos cochos, con
vem reduzir os longos caules da mucuna a 
pedaços de 30 a 40 Ctn . mais ou menos. Isso 
facilita o aproveitamento pelos animais. Essa 
redução será facilitada grandemente,. se for 
utilizada como cortadcr um ferro curvo fixo 
e de câbo apropriado. O tratador irá puxando 
a planta pelos "cipós" e cortando-a do ta� 
manho desejado. 

As perdas da mucuna variam de 20 a 30 '/0; 
tornando-se menores á medida que se aproxi
ma o inverno, quando as forragens verdes 
vão ficando escassas. 

DR. W A LTER FONSECA 
c. A. A. E. DA FELCT 

em 100"";0 a conquista de résultados práticos 
apreciáveis. 

A seguir daremos uma série de condições 
inq,ispensáveis fi prática de criàção' artificial 
de bezerros : 

1.� �. Ao aproximar-se o�ia. da parição, o 
que se consegJ1e saber pelos sinais apresenta
dos pela própria vaca e pelas anotações, em 
livro competente, da d;3,ta da padreação, deve
rá a vaca ser - conduzida . à maternidade, ou 
piquete bem próximo,. da "créche", onde rece
berá os cuidados que venha a exigir. 

2.0:. - Uma vez iniciado o trabalho de parto, 
e quando este se retarde, sem causa aparente, 
deve ser solicitada a presença 'do veterinário 
ou de pessôa, que entenda realmente do as
sunto,afim cde que se possa verificar a posi� 
ção do bezerro, e as necessidades de interven
ção, ou se apenas estamos em face de um 
parto U111. pouco mais demorado, "Sem conse
quências anormais. 

3.0 - Realizado normalmente o parto, per..; 
mitiremos que a vaca dê algumas "lambidelas" 
no seu bezerro afim de enxuga-lo e ativar-lhe 
a circulação e, depois disso, o conduziremos 
á balança para a primeira pesagem, O peso 
do. bezerro ao nascer não deve ser o tomado 
imediatamente após o parto, mas a média ari
tmética dessa pesagem e a de outra, feita no 
5.0 dia de viela do terneiro. 

4.0 - Recolbido o bezerro ao alojamento que. 
lhe foí destinado na "crêche", antecipadàmen
te arrumado com cama f.ofa de capim seco 

Se os animais não estiverem acostumados 
ao consumo da mucuna; é'éotiveniente inlciar
se· o seu uso com pequenas quantidades: 2 
kg tllais ou menos,auirientando-se gradativa
mente. até 5 . ou6 kg' por dia e por cabeça. 

Caso haja bastante mUCUlla, essas quantida-. 
des poderão ser aumentadas a partir do in1-
cio da sêca. 

O Departamento referido, á Avenida Água. 
Branca - 455, prestaJ::á, ;iOS criadores inten;ssa
dos, quaisquer informações a. respeito do as-
sunto. . 

'(Trdnscriçãó). 
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ou de feno (evitar cama de palha de milho), 
será o animalzinho friccionado com uma "bO
neca" ou punhado de feno macio, para que 
se complete assim o trabalho iniciado pela 
vaca. 

5.0 - Imediatamente após, proceder-se-á a 
"cura" do umbigo, aparando-se os pelos que 
o cercam, amarrando-o com fio desinfetado, 
cortándo-o e pincelando-se a região com tin
tura de iodo. Este cuidado é de grandissima 
importância para a saúde do bezerro. 

6.0 - Em balde higiênico e convenientemen
te desinfetado será fornecida ao bezerro recem
nascido a sua Plimeira ração de colostro. O 
animalzinho que não sabe ainda mamar, isto 
é, tomar o leite no balde, será ajudado pelo 
tratador, mediante a técnica seguinte, muito 
simples: contendo o bezerro de pé, entre as 
pernas, o tratador, forçará levemente a cabeça 
do animalzinho, obrigando-o a mergulhar o 
focinho no balde contendo leíte, ou colostro, 
ao mesmo tempo que introduzirá um dedo na 
bôca do terneiro. Com essa manobra, o bezerro 
sugando o dedo mantido em sua boca, ábsor
verá o líquido. Raramente torna-se necessario 
ensinu o terneiro a tomar leite no balde mais 
de duas ou três vezes. 

7.0 - No caso em que vaca não tenha colos
tro ou não o queira "baixar" imediatamente, 
poder-se-a substitui-lo pela seguinte fórmula, 
aproveitando-se o leite de outra vaca, escolhi
da, entretanto, a de bezerro mais novo. 

Leite . quilo 

Óleo de ricino 2 colheres 

Ovos . n.O 1 

Esse "colostro artificial" serà, na segunda 
Yez, diminuído de um,'! colher de oleo de 
ricino. e, depois da terceira, substituido pelo 
leite normal e sempre que seja possivel, da 
propria mãe. 

8.0 - Para controle dos índices de deienvol
vimento e alimentação deverá o bezerro ser 
pesado sistematicamente de '\ O em 10 ou de 
1 5 em ' \  5 dias, até a idade de 1 ano, sendo 
mais precisa e mais aconselhavel, a primeira 
indicação ( 10 em 10 dias). Do '\ 2.0 mês em 
diante bastará a pesagem de 30 em 30 dia ... 

9.0 - A quantidade de bite a ser adminis
trada ao terneiro é de suma importâncía. 
Deve ser exatamente o "quantum" de' que o 
animal necessita para manter-se em ótimo 
estado. Não deverá ser demasiada, nem de 
menos, mas o suficientemente necessario para 

os seus gastos fisiologicos. Em maíor quan
tidade será anti-econômico e determinará sérios 
e frequentes disturbios intestinais, e em menor 
porção não atenderá ás exigencias orgânicas 
e "entravará o desenvolvimento normal do be
zerro. 

10.0 Para precisar esse "quantum" existem 
varias tabelas de aleitamento quase todas es
tabecendo proporção sobre o peso e a idade 
do bezerro. Julgamos mais aconselhável a 
que determina a proporção de 1/7, isto é, de 
1 quilo de leite para cada 7 quilos de peso 
vívo. Note-se entretanto que as proporções de 
1 quilo de leite para 7 quilos de peso vivo, 
podem variar, de bezerro para bezerro. Aqui 
entra o detalhe já frisado linhas atrás do 
"olho interessado" na individualização de cada 
terneiro de modo a, conhecida a constituição 
de cada animal, estabelecer para ele o melhor 
regime alimentar. 

1 1.0 Em cada pesagem será adaptada nova 
tabela de aleitamento que bem atenda as 
naturais exigências de peso e de idade dó 
aleitante, estabelecendo· se um limite maximo 
de 10 quilos de leite diários, em duas rações. 
Quando o bezerro atingir o desenvolvimento 
(peso) que exija maior quantidade de leite, 
será esta substituida por concentrados (farelo 
de trigo, farelo de algodão, fubú, etc.) na 
proporção de. 100 a 180 gramas por quilo de 
leite excedente de 10 que deveria receber em 
função de seu peso. 

12.0 - Quando o aleitamento for feito com 
leite desnatado, que só deverá ser empregado 
a partir do segundo mês, adicionaremos em 
cada quilo de leite 50 gramas de mistura que 
contenha farelo de trigo, fubá. etc. 

'1 3.0 - Aos 20 dias de nascimento será for
necida ração de pontas ele capim verde e 
tenro. 

14.0 - Aos 1 5 dias de vida poderá o bezer
ro ficar solto em piquete cercado, durante 
uma ou duas horas, pela manhã. 

15.0 - É de suma importância evitar que 
os bezerros hebam água antes de 30 dias, 
isso porque a água, já normalmente recebida 
do leite que ingerem, é suficientegtente ne
cessária às suas exigências orgânicas. 

16.0 - Do 6.0 ou 7.0 mês em diante, 9,0 ou 
10,0 para os machos destinados a reproduto
res, deverá ser iniciada a. desmama, substi
tuindo-se gradativamente o leite pelos concen
trados. 

17.0 - No seu crescimento normal e para 
a formação geral do seu organismo e do seu 
aparelho ósseo o animal tem necessidade de 
absorver quantidades relativas de sais minerais 
vitaminas, etc. Asim, deveremos ministrar-lhes, 
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forragens verdes que contenham esses elemen
tos, ,tais como, entre legumi:l;lOs�s ,. ramas de 
niucunaj fejjão mungo, cow-pea, e entre gra
míneas ". quicuio, . venezuela, etc. 

18.0 - Ao proceder-se a desmama o animal 
receberá a seguinte ração que ·será aumenta
da proporcionalmente ao desenvol\'Ímento. 

Farelo de trigo . 500/0 
Fdrelo de algodão 250/0 
Fubá . . .' 150/0 
Torta de linhaça . 100/0 

1000, o 
. "'A �dosagelú de 4 quilos 'de ração por ani
mal, até. 12' mêses, em- duas. vezes ao dia, 
será acrescida- ,de 100 gramas de mistura llli� 
neral-cuja'fórnlUla se segue: 

Sal moído . ' . ' 
Cal exti n ta . 
Farinha 'de óssos 
Flor de enxofre . 
Sulfato de sódio . 
Iodureto de,'potássio 

250/0 
250/0 

J' , 25:�/O 
150/0 
80 o 
20/0 

' 1000/0 

Silageni ou cana picada na proporção de 7 
quilos. Verde á vontade. 

Finalizando, diremos que a criação artificial 
di! bezerros exige que a fazenda esteja conve-

. nientemente preparada com instalações higi
êniças e adequadas de "créche" � estábulo, 
y.asílhame completo e pessoal sadio e habili7 
tado. 

Que a "creche" e q estábulo. estejam sepa
rados ente si de, uma distância tal, que o be
zerróreceba o leite no balde com tempera
tura 'quàse igual à de sua saída do úb,ere. 

Um", resfriamento maior, acarretaria incon
veniêntes, determinaria oscilações na sáúde do 
bezerro e constituiria elemento permanente de 
entrave no desenvolvimento normal. 

Óida bezeÍ'ro deverá ser escriturado em'li
vro geral e poss�ir .ficha il1dividu'a( onde se
j am anotados os dados referentes á filiação, 
nascimento, caracteres particulares, pesagens, 
alimentação, enfermidades, tratamento," etc. 
etc. J: 

Tr.nscrito do Bofetim do Leite n. o 5" de Novembro de 1947. 

OlUJlEOIO' 
'O ge�uino requeijão 'do nordeste: 

(Requeijgo -do Norte, requeijão do sertão, ou 
. ainda" queijo-manteiga) 

DR. JOSÉ DE ASSIS RIBEIRO 
ORIENTADOR DO C. A. E. DA F. E. L. C. T. 

EmbOl;a aeja, con
testa:v:"él � cara ter de 
brasilidade dos cha

mados queijos nacionais - Minas, Prato, 'Mon
tanhês, etc., por existirem no estrangeiro, com 
outros nomes, produto�. apresenfando 7'em�
lhança com estes quelJos, como o Quartl
rolo argentino (que 'se' aproxima do Minas); 
o Gouda holandê3 (de que se originou o Pra
to) e o Parm.esão italiano (�onte d�� l�OSSO 
Montanhês), não 'se pode' dUVIdar 'da ongem 
estritamente bra!'1i1eira do chamado "requeijão 
do nordeste", do qual a literatura alienígena 
não faz refelêi1cia.': Isso, ',porQ':1e a "cancoi11�t
te" francesa está longe de se assemelhar ao 
tipo de queijo, em estudo. ; : ,'". ' ... 

E; 's�be�d��se 'que· os quelios '<):e ��ma" re: 
gião. resumem'! .• 'em:�lti�a. a�ál,ise, o ambiente, 

des�a '1lÍesDla J:egião, este . "  �etalhe . �o,� ,.l_eva _;� 

confirmar que, . nas, condições naturais do 
nordeste brasileiro, a iúdústria leiteira não po
deria produzir, economicamente, outro tipo 
de queijo qUi! não o conhecido requeijão do 
sertão. 

Assim, tem 'sido este produto de laticínios 
de mais larga fabricação no nordeste, pelos 
seguintes motivos : . 

a) - é queijo que pode ser obtído sem .coa
lho, portanto, a massa de caseina é consegui
da pela simples . coagulação espontânea do 
leite desnatado. Esta coagulação é intensa e 
completa, ao natural, dada a elevada tem
peratura ambiente. Além disso, é a mais ba
ratá, por dispensar aplicação de, coalho jndus, 
trial, ingrediente raro e' caro naquelas regiões
onde .. tem • sido substituido, grosseiramente, 
pelo estômago dessecado e salgado de "mo co" 
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ou de cabrito (coagulador), na fabricação do 
conhecido "queijo de coalho", idêntico ao 
qU'eijo de Minas, duro; 

b) - é queijo, que pode ser feito sem fer
mento tático selecionado, embora em prejuíz& 
da sua qualidade, pois, com emprêgo:Cle leite 
pasteurizado e de culturas de micróbios espe
ciais,' a conservação e o paladar do produto 
seriam melhorados. Diante da dispensa do 
fermento lático, uma série de medidas de ca
rater técnico e higiênico são desnecessári�s,' 
o que concorre 'para baratear ó requeijão, 
facilitando' sua fabricação ; 

c) - é queijo que faculta utilização da man
tt';iga obtida do creme resultante do leite em 
d�sna:te natural ou c�ntrífugo. Esta manteiga 
pode ser conservada, ao natural, por várias 
s.emanas, no fim das quais é aplicada na fa
bricação do requeijão. E, dada a má qualida
de da manteiga comum, do nordeste, obtida 
em condições' anti-higiênicas e 'sem técnicá, 
vendida por baixos preços nos mercados 
consumidores, onde é encontrada em diminu
ta quantidade por não ser fácil acondiciona
mento adequado (latas de folhas de Flandres), 
seu consumo na fabricação do requeijão cons
titui, não só aplicação necessária, como a 
mais rendosa; e, finalmente, 

d) é produto de largá conservação, de fácil 
acondicionamento e que não exige transporte 
rápido, portanto, capaz de resistir ás más con-
dições do ambiente. 

' 

Além disso, o requeijão comum é de slbor 
medíocre, de baixo preço comercial, tudo de 
acordo com as poucas exigêlicias do frugal 
povo nOI destillo. 

Na� muitas pequenas fábricas de requeijão, 
que tivemos oportunidade de visitar, em Ala
gôas, em todas era sensivel a sobriedade _ e 
porque não? - a precariedade d�s inshlações, 
ao lado do máximo aproveitamento do leite 
e seus resíduos, constituindo praxe a �l1anu� 
tenção, ao lado da: fábrica, de elevado núme
ro de ,suinos em engorda exclusiva com o 
sôro resultante da fabricação, sem neI1hu� 
outro alimento, a não ser um pouco do car
vão dó fogão da tacha! O 'mais admirável era 
que os porcos apresentavam aéeitayel aspeto 
de gordura. 

:: 

Ei era opinião' de todos os fabricantes� 
que, se o requeijão não desse lucros, bastaria' 
o lucro garantido dada pelos suinos, para 
compensar a manutenção da indústria. , 

Mat�rial de fabricação 

Os utensílios 'e�preg�dos 'para a fabricação 
do requeijão do nordeste são os seguintes: 

1 '- tanque de coagulação espontânea do 
leite desnatado, preferentemente, tanque de 
metal inoxidável, provido de tampa. Eni mui
tas �ábricas a coag:ulação era' feita' em simples 
barncas em madelra, chegando em algumas. 
� ser em potes de barro; , :.' 

2 - tacha ele inOxidável; de fundo duplo, 
com circulação' de 'vapor. Para facilitar os 
serviços, ela aeve ser em forma de calota es
férica. Na' maioria das fábricas, era de ferro 
sim pIes, a fogo . direto; 

• ' 3 - p�queno dep6sito, de fundo duplo, com 
clrculaJ�o de

, 
vapor, para fusão da manteiga. 

Em van,as 
fabrIcas era a manteiga (quando não óleo de algodão) aquecida até fervura 

em q\lalquer vasilha, a fogo direto ; 
, 

4 ";'sovador de massa - disposiHvo
'
>,de II1a

deira, ,em ,forma de caixa retangul3,r, a�senta
do em estrado ; 

5 - mexedor de massa - pá de madeira, de 
cabo,. comprido ; 

6 - sacos e panos de algodão, para dessôro 
e compressão da massa'; 

7 - vasilhas (látas de querósene e' cúias) 
para medição e transporte de massa e gordu
ra fundida ; 

8 - fôrmas de madeira retangulares e cúbi
cas, alé1l1 de �esa . para trabalho da massa, 
papel impermeavel, . rótulos, etc . .  

Método. de fabricação 

, 1 - .coalhada.- o leite desnatado é recebido lÍo tanque de coagulação e 'deixado coa� gu.l�r ,espontap.eamente, durante 18-20 horas. Imcl�da a co�gulaçã?á tarde, já na manhã segull1te estara terullnada. A bôa coalhada é a que se 
. 
a:presenta .. gelàtinosa, homogênea, sem bolhas, sem grumos, sem o mínimo sinal de estufamento e sem soltar sôro lactescente. 
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2 - Mass a de caseinq - neste mesmo 
tanque ou na tacha de fundo duplo (para 
onde a coalhada é passada por meio de la
tas.) aquece-se a coalhada, gradativamente, 
até atingir 800 C, ocasião em que a caseina 
se apresenta num só bloco, sobrenadando em 
s&o, onde pode ser nÍexida. Estando rio pon
to, deixa-se a massa descansar, retirando-se 
o sôro. A caseina é, então, posta em sacos 
de algodão, . que são comprimidos manual
mente até compieto dessôro. Para inte�sificar 
este, pode ser empregada prensa. Depois de 
enxuta a massa, é a mesma esfarelada a mão. 
Melhor seria com desintegrador ou moinho. 
Obtem-se, assim, caseina úmida, granulada, 
de côr branca e de reação ácida. E' esta 
�assa que constitui a maior parte do requei-. 
jão. 

3 - Manteiga derretida - no pequeno 
depósito cilíndrico, de fundo duplo, a vapor, 
coloca-se uma quantidade de manteiga (cor
respondente a mais ou menos 200/0 da quan
tídade da massa de caseina), preferentemente 
fresca, com caracteres organolépticos normais. 
A bre-se o vapor, deixando-a aquecer, derre
ter, fundír, evãporar a água e decantar a 
"bôrra" (que é o extrato· sê co desengordura
do). Obtem-se, assim, gordura pura de man
teíga. E, quanto melhor a manteiga empre
gada, e quanto mais intensa a fusão, melhor 
será o requeijão resultante. Observa-se que, 
dado o intenso calor a que a manteiga é 
submetida, mesmo a parcialmente rançosa, 
produz gordura pura, quase livre de cheiro 
desagrada vel. 

4 - Lavagem e filagem da massa -
1.a lavagem - num tacho de 1 20 litros mais 
ou menos, põem-se perto de 40 kg de massa 
moida, meio úmida, e por sôbre esta despe
jam-se, aos poucos, 80 litros de leite desna
tado, fresco, agitando-se a mistura com:, 
mexedor, desfazendo-se os caroços de casei
na. Abre-se o vapor, e, ao fim de pouco 
tempo, pelo calor, pela acidês da caseina e 
pela agitação, a massa começa a "ligar" . 
Ao fim de, mais ou menos, 10 minuto.:l de 
agitação, fecha-se o vapor, pára-se de mexer, 
separando-se a massa do sôro lactescellte 
formado. A massa é retirada e recebida em 
sacos de algodão e comprimida, a mão, in
tensamente, � pera dessorar. O sôro que ficou 
na taçha é retirado. 

2.a lavagem - na tacha vasia, despejam-se 
80 a 100 litros de leite desnatado fesco e 
e abre-se o vapor. A massa que estava sob 
inten5'a compressão manual para dessôro, é 
despejada no leite desnatado em aquecimen-' 
to e mexida firmeme�te, até formar um s� 
bloco, que é submetido a movimentos girató
rios lentos. Dado o auinento .da acidês e da 
atuação do calor, o leíte desnatado ·vai se 
coagulando e aderindo. á massa, soltando 
um sôro lactescente; indício de que a ope
ração está longe de se completar. Mantem-se 
a agitação constante sob vapor aberto. Atin
gindo-se temperaturas acima de 800 C, obser
va-se a formação de flocos brancos, 110 inte
ríor do sôro; flocos estes que aderem ao blo
co da massa. São flocos de lactalb'umilla (de 
que se obtem a . Ric0ta) formados em sôro 
ácido próximo da fervura. 

Filagem - Mexe-se intensamente a massa, 
movimentando-a de modo a permitir a "fila . 
gem" que, mesmo nos trabalhos bem, condu
zidos, é de difícil ·execução. E quanto lllai,s 
intensa e mais completa a filagem, não per
mitindo massa rendada e mal feita, melhor 
será o requeijão, O líquido em que se encon-, 
tra a massa não é mais agora, lactescente, e 
sim, esverdeado, indício de operação termi
nada. Verifica-se que a massa llão mais gru
da no mexedor. Esta operação final (2.a la
vagem e filagem) deve durar de 20 a 25 mi
nutos. 

5 - Sova da massa - retim-se a 111assa 
da tacha, colocando-a no "sovador", onde 
é esparramada, espargindo-se' sal fino (na 
proporçao de 2 a 2,50/°) com a mão. Mexe-se 
firmemente a massa (com a pá de madeira) 
para hOIllogeneiz�-la melhor distribuindo o 
sal. Aumenta-se gradativamente 3. intensidade 
dos movimentos, erguendo, derrubando, ba
tendo, comprimíndo e espichando a mássa, 
até ficar semelhante: á massa de pão, quando 
bem feita. Este trabalho leva de '1 2 a 15 mi
nutos, sendo ininterrupto e cansatívo, estando 
completo quando a massa formar fios com
pridos, grudal1do na madeira do mexedor. 

6 - Junção de manteiga á massa -
já no final da� sova. já deve estar pronta a 
gordura de manteiga fervente. Esta é posta 
na tacha(na proporção de 1 kg para cada 5 
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kg de massa) aos poucos, e, ' por sobre ela, 
blocos da massa sovada. Abre-se o vapor e 
mantem-se a massa em intensa agitação na 
gordura, que, com a temperatura eleva'da, vai 
sendo absorvida. A massa absol'vendo gordu
ra vai se tornando cada vez mais macia e 
mais elástica, dando fios até altura d� fabri
cante, indicio de termino do trabalho, isso j á  
no fim de 1 5  a 2 0  minutos d e  mexida. Es
tando no "ponto", não deve ser prosseguida 
a operação, afim de evitar seja expelida a 
manteiga pela massa, 

7 - Moldagem - nesta altura, são prepa
radas as fôrmas de madeira, besuntadas de 
manteiga e revestidas de papel impermeável. 
A massa a inda · bem. quente é cortada com 
"éúia" e despejada na fôrma, tomando o for
mato desta, sendo logo recoberta com papel 
impermeável. Deixam-se as fôrmas sobre me
sas de madeira ou de cimento, até o dia se
guinte, · para esfriar e tomar consistên�ia fir
me. Depois ' de 2 viradas, . já no · 2;0 dia, estão 
em condições de embalagem e transporte. ao 
consumo, ocasião em que o requeijão é en
volto em papel e acondicionado em caixas de 
madeira (de querosene). 

Rendimento - o rendimento méc}io, do 
produto bem fabricado, é de 7 a 8 kg de re
quejj�o (exc:lusivameute de gordura de man
teiga) e de 2, 5 a 3 kg de manteiga comum 
(dos quais 1 a 1 , 5 kg são aplicados no re:. 
queijão). Quanto mais inferior o produto 
(massa mal lavada e mal enxuta, menor 
quantidade de manteiga ou adição excessiva 
de óleos vegetais), maior o rendimento. 

Definição tecnológica - requeijão do 
nordeste é o produto resultante da lavaaem 
do aquecimento, da cocção e da filage�'" e� ' 
leite desnatado fresco, de massa . de caseina 
lática úmida, com adição de sal e absorção 
de gordura de· manteiga fundida. 

Caracteres organolépticos : 

a) - formato cúbico ou de paralelepípedo, 
tendo de 1 0  a 1 5  cm de alturay 1 0  a 25 cm 
de comprimento e 1 0  a 25 cm de largura, 
çom' faces planas e ângulos vivos; 

b) - peso variando entre 2 e 1  O kg; 

c) - crosta firme, fina, de superfície rugosa, 
preferentemente parafinada ou revestida de 
substância que evite exsicação e mMos; 

d) - consistência semi-dura, de untura ten
dente á sêca, massa meio quebradic;a, · não rí
gida; 

e) textura fechada, . ou com pequenos bu
racos mecânicos, pouco numerosos, preferen
temente, gordurosos ; 

f) - côr amarelo palha homogêneo, 
tendências a escuro; 

COm 

g) - cheiro e sabor fracos, não ácidos nem 
p�cat;tes, gosto ligeiramente salgado com ten
dencla a adocicado. 

Plano
' 

para melhoramento 
do produto 

1 - firmadas que possam ser as característi
cas do produto, dentro do previsto no 
ítem anterior, o requeijão deverá ser obti
do em condições técnico-hiaiênicas satis
fatórias, afim de manter buniformidade 
desejavel ; 

2 -

3 -

para garantia desta uniformidade quanto 
�s . características organolépticas, faz-se 
mdlspensável a prática da pasteurização 
do leite e da aplicação de fermentos lá
ti�os selecionados na coagulação, opera
çoes estas de execução relativamente fá
ceis em estabelecimentos medianamente 
instalados; 

pars. . af�star um dos l11otivos principais 
contnbumtes para o paladar inferior apre
sentado pela maioria dos requeijões co
muns do nordeste brasileiro, deverá Ser 
proib�da, pelas autoridades competentes, 
a aplIcação de sucedâneos da gordura de 
manteiga. Das muitas fábricas por nós 
visitadas, na região nordestina, somente 
uma, a Cooperativa de Laticiníos de Ja
caré dos Homens, não empregava óleo 
substituindo manteiga. As demais, toda� 
empregavam óleos de algodão (Patrôa, 
Saude ou sem marca, refinados ou não) 
sós ou misturados com manteiga. Em 
consequência, o paladar do requeijão, 
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não raras vezes, era intoleravel. Dado o 
fato de el11 todas as fábricas de requei
jões se encontrar quantidades apresenta
veis de manteiga em condições . de em
prego na fabricação deste produto, e, 
considerando o prejuizo á qualidade e ao 
valor alimentício do queijo, advindo da 
aplicação de óleos, nada .ha que justifi
que a· tolerância a esta fraude, a qual 
deve ser combatida não só no interesse 
da própria indústria, como no da saúde 
pública ; 

4 - O formato do requeijão deve ser padro
nizado, de modo a facilitar não só seu 
transporte, como sua aquisição p elos 'com� 
pradores. Assim c9mo não ha . convel1iên� 
eia em fôrmas muito pequenas (de 1 kg) 
que facilmente se ressecam, tam bem não 
ha nas muito grandes (de 1 2  a 20 kg) 
comumente encontradas, dificultando sua 
exposiçao á venda e seu manuseio. As 
fôrmas deverão ser padronizadas em 2 e 
5 kg, mantendo-se o formato de para.' 
lelepípedo, que é o mais prático para 

transporte em caixas de madeira. A uni
formização do requeijão constitui a pro
vidência de mais fácil execução, e, é o 
primeiro passo para padronIzação do pro
duto ; 

5 - Padronização completa do . requeijão só 
será- possivel em estabelecimento com 
instalaçõ es adequadas. Neste particular, 
deverão ser observadas as determinações 
constantes ·da regulamentação da Divisão 
de Inspecção de Produtos de Origem 
Animal, do D.N.P.A� ; do Ministério da 
Agricultura, isso, porque estas determina
ções podem ser atendidas com relativa 
facilidade. E, uma vez observadas, darão 
aos ind�striã.is direito ao comércio inter .. : 
estadual com �eus produtos, comérdo 
este que é mantido entre os estados n�r
destinos, sem que por lá esteja vigoran
do o decreto-lei 24 .549 , d� 3-7-34, . que 
regulamenta em todo o território nacio-' 
nal a produção e o comércio de leite e 
derivados. 

(Transcrito do "Boletim do Leite'�, de Setembro de (947) 
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Q lDED J O  

Queijo fundido ou pasteurizado 

Características  -' o queijo ele massa 
fundida ,  é tambem deilOminado paste1,lrizado, 
sén' ' casca, em cons'erva, etc Tem, c,ómo já 
vinlOs, uma classificação especial  e é um quei
jo gordo. É obtido da fusão de outros queijos,j á  
maturados, fusão , esta que s e  processa com a 
obsen'ância de tratamentos especiais, 

O queijo não deve ter olhadura, sendo sua 
m assa compacta, pastosa e de sabor ligeira
nlel1te picante, lembrando o do queijo do 
qual se originou. 

Este queijo se apresenta sempre envolto 
em papel estanho e acondiciolJado em caixa 
de papelão ou de madeira. Cada caixa con
tem um queijo de forma cilindrica ou, então, 
3, 4, 1:1 ou 1 2  tabletes em fórma de cunha. 

Alguns fabricantes j utám certos tempêros 
ou condimentos especiais, que emprestam ao 
queijo seu sabor. 

Fabricação 
Matéria pri.ma Podem-se empregar 

quasi todos os tlpOS de queijos par� a fusão, 
sendo indispensaYel, apenas que seJ :l m  cura
dos. No entanto, quasi sempre se utilizam 
queijos comeT cialmente defeituosos, com o 
fito de aproveita-los. Naturalmente não se 
podem funrJ ir  qU f'ijos em inicio de putrefa
ção, com sabor ou aroma desagrada\'eis ou 
com outros defeitos análogos. 

Selecionam-se os queijos de acordo com o 
sabor, côr, consistência, etc" de modo a se 
obterem produtos uniform es. 

Tratamento da materia prima - Lim
pam-se, primeiramente os que-ijos, eliminan
do-se, em seguida. as partes estragadas, mo
fadas, etc . Feito isto, reduzem-se os mesmos 
a pequenos pedaços, que devem ser, a seguir, 
passados em uma máquina de moer ou de 
picar, de modo qua fiquem redúzidos a par
tículas bem pequenas e uniformes. 

A casca dos queijos deve ser conservada, 
tendo-se é lógico, o cuidado de limpa-la bem. 

E O L O  A L B I N O  D E  S OU Z A  
PROFESSOR DE TECNOLOGIA D A  FABRICAÇAO DE QUEIJOS 

Em seguida passa-se em um , moinho espe
cial, o qual possue rolos de por firo ou grani
to (geralmente, 3), que giram com velocidades 
diferentes e se acham coloca dós muito próxi
mos ' uns dos outros. A massa sai dêste 
moinho em partículas finissimas e com aspecto 
absolutamente homogeneo. No caso de se 
empregar, algum dos temperos ou condimen
tos, que citamos em outro local, . êstes devem 
ser adicionados á massa antes dela ser passa
da no moinho. 

Adição do fundente - J unta-se, a seguir, 
a substância química necesl'ária para a per
feita fusão. Entre estas usam-se citrato de só
dio, bifosfato de sódio,' fosfato tri- cálcico, etc. 
O último é em pó, sendo encontl ádo no co
mércio, em preparados especiais (Protofosol). 

A quantidade a usar depende da matéria 
prima, da própria qualidade ela substúnci a e 
de outros fatores. 

O protofosol é usado na proporção de 25 
grs. por quilo de massa . 

Deve-se ter o cuidado de misturar bem o 
ingrediente com a massa. Em seguida adi
ciona-se, tambem, uma certa quantidade de 
agua filtrada, conforme a porcentagem de 
umidade da massa. Estará, as�im, a massa, 
pronta para ser fundída. 

Fusão - A fusão se faz em múquin2s de 
fundir, especiais, por meio de vapor indireto, 
ou direto, ao V{lCU,O ou não. 

A máquina possue um agitador, que revol
ve a massa durante toda a operação. No caso 
de se empregar o vapor direto, este deve ser 
bem sêco e puro, para o que ele deve passar 
por diversos condensadores e purificadores. 

N este caso deve-se juntar menor quantida
de de agua à massa, pois haverá durante a 
fusão, grande inclusão da mesma devido á 
condensação do vapôr. Nas explora.ções me
nores quasi sempre se efetua a fusão por 
meio de vapor direto, sendo a mesma feita 
em um deposito de niquel puro. 
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Influencia , :, da mataria prima na 

qualidade ' da· manteiga 

C A R L O S" A L B E R T O  L OTT' 
PROFESSOR DE TECNOLOGIA DA FABRICAÇAO ' OE MANTEIGt\ 

A 'mânipúIa� 
ção da malltéiga, 

como rgmo, da Ind.ústria de Laticínios, está 
pem generalisada nó Brasil, sendo o "Estado 
dé Minas Gerais 'o maior produtor. 

Os dãdos ' estatísticos gÍ1uais, c, rilOstram� em 
cifras elevadas, :oe volum'e crescerite da produ;. 
ç�o e á. :sua importânci� ria, �conomia nacio-
naL ' 

Infelizmente, a manteiga produzida no 
Brasil não é , estandartizada; no entanto; quan
do o bser,vadas certas , condições técnicas, a 
�laboração 4e u,m 'pom ' produto, que satisfaça 
o mercado' exigente, pode ser , faci�mente <;on� 
��g�ida. . " 

Abordando a questão sob o ponto de vista 
técnico, temos por objetivo, �espertaAr a aten
ção dos sen'hores �abncant�s par� tr�s fatores 
que reputamos' de suma lmportanci.a, na', �o
lução' do problema da produção da manteIga 
de bôa qualidade. 

Esse problema' não é .s0111·�nte nosso,. p�is 
a Dinamarca, um dos palzes hderes da mdus
tria mantegueira, está empenhada na sua so
lução-:, HajSl" vista a conJerê��ia " prpfúida 
p'elo Sr. Sigúrd Nilsen, superintendente (l� la-

, A fusão , deve ser processada á temperatu
ra de 80 a 85o C, em 5 a i minutos. Isto J e
prese�ta' uma �'�rdadeira pasteurizaçã?, que é 
responsavel, ahas, pela grande capacldarie de 
c'onservação do qU,eijo 'fundido. , 

A �lassa, após a fusão, deve se apresentar 
be� Úo'mogênea, pastosa e, com a consistên-
cia própria. ' 

M�ldagem ,� Distribue-se" ent.ão, a massa 
pelas . caixinhas, forradas C��l papel estanho, 
cobrindo".se logo todo" " ,quelJo, com as , pontas 
do. ,papel, para evitar- o. ,cQntaçto com o ar 
após o resfriamento, o que p.ode ser . caUsa de 

ticínios da, ' Dinamarca: "Em confronto com 
a produção de outros pa�sei', a man�eiga , Di
naPlarquesa é de quahdacle relattvamente 
unífonne; en.tret�nto, não se pode negar que, 
constantemente, , notam-se , grandes diferenças 
do produto manipulado por algumas fábrica�, 
e se, se pudesse , promover : um pouco .mal!; 
de , interesse no trabalho dos fabricantes, sem
pr�" h'�veriá. possibilid�de de" melhorar a ,  qua., 
lidade da ' nianteiga de modo geral'\ 

O apêlo do Sr. Sigurd Nilsen ao� . 
seus p�� 

trícios, nós o fazemos, , aKora, aos mdustnal,s 
brasileiros. A F.E.L.C.T. que vem, desd� sua 
fundação, colaborando no levantamento da 
indústria de laticínios, põe á disposição dos 
senhores industriais o seu Serviço de Exten
são e Cooperativismo, sem onus para o peti
cionário. 

Três são os fatores concurrentes á produ
ção de manteiga de alta qualidade : 

Leite produzido e desnatado na fazenda. 

2 Leite produzido na fazenda e desnatado 
nos entrepostos. 

3 - Desnatagem do leite e tratamento do 
creme na " fábrica. 

contaminações por mofo, etc. 
Para 1l10ldagem é muito conveniente colo

car a massa ' eOl funil especiaf, éom dupla 
parede, em cujo espaço se faz circula� vapôr 
ou se introduz água quente. Este fumI tem a 
vantarrem de evitar resfriamento, da massa e 
facilit�r o enchimento das caixas ou moldes. 

Em grandes industrias, as moldagens, o 
ato de dobrar o papel estanho, a rotulagem, 
selagem, 'aco�diciollame.n�o, etc., são realíza-
dos por maqulllBs ��pecIaIs. • 

, Colocados os qU�!Jos nás caixas, leyam-se 
a uma câmara frigorifica, onde , adqUlrem a 
consistência própria e aguardam a expedição. 
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, Leite produzido e desnatado na fa�enda 
As qualidades físicas e organoléticas do lei

te dependem da nutrição do animal. Sabemos 
que , os alil!lentos influem no gosto e cheiro 
do leite, consequetitemente do ' creme, bem 
como na constituição dos triglicerídios fixos 
da gordura;' Assim, d,eve�se afastar da alimen� 
tação do gado leiteiro as forragens de od�r 
ati vo e·, as, q1;le apresentem alto , ' teor de olel-
1:1a. Desse mOdo, estamos certos, . o leite será 
Ílormal sob 'o ponto de vista organoléptico. 

Não se pode negar a influência de out!OS 
elementos im pródução de leite normal sob o 
ponto de vístá' higiênico. Entre os diversos, 
podemos citar os seguintes: local da ordert,ha 
coberto e , ·  de piso ciirtentado ou calcetado; 
ísen:to de poeira ' ou de barro; v�silhartle lava'" 
do com àigua de' bôa procedênCla e, ' se possí
vel, esterilizado a vapor, etc. 

A - desnatadéira' : deve
" 

estar ·perfeitamente 
íi1:ilpa 'aÍl�es�,da' 0l?eração ;de de�l1a,�e. : i 

Esta operação deve ser le\'ada a efeito logo 
�,P9S: �" ordenha, , afinJ de ', aproveitar a t�mpe.., 
ratura , do, ldte recem-orÇl.enha�q, conipreen; 
dida e.�tre 30: � �6.ó' 9. o ' que " óc�.siona ' �aior 
rendimento ge , creme. 
i .  Quando se fai o armazenamento- ,por mais 
de' dois dias, é aconselhave1. obter o creme 
sempre 'cbm porcentagem uniforme' " de ' gor':: 
dura, isto é, 50 a 600/0; os latões com creme 
devem ser colocados em tanques de cimento 
com agUa corrente, mergulhados até o ' pes
coço. 

O transporte , para as fábricas deve ser o 
lrlais rápido possível, protegendo-se os latões 
com encerados ou sacos molhados. Estes, 
quando deixados á margem ' de estradas, de
vem permanecer sob arvores frondosas ou sob 
pequenas cob�rtas de , telha ou sapé. 

Leite produzido na fazendq e desna
tado nos entrepostos. 

'J á nos referimos á produção do leite na 
fazenda. 

Quanto �? transporte, as lÍormas usadas sã'o 
as já meliciona�as sobre o transporte do 
cretnE!. 

Nos entrepostos, processa-se o desnate logo 
após,. a -chegada do Jeite. A,ntes da operação, 
deve-se passar todo:o leite através de ut:na 
tela , metálica de,: rede , de malhas pequenas ou 
por filtros centrifugos ou em panQ de algodão 
lavado-: e .  fi!rv:ido. ' 

O vasilhame e maquinário prontos para a 
opetação, devem sêr previamente lavados com 
detergentes' e com soluções desinfetantes (Ste-
ricIoro}. " , , 

Quando os intervalos entre as remessas de 
leite para desnate for superior a unta. hora, 
desmonta-se a desnatadeita e lavam-se, em 
água pura, todos os pratos, antes do' desnate 
da r,emessa seguinte. ' , 

Os entrepostos, estabelecimentoSl ' regiouais, 
têm a finalidade de servir a um, detenriinado 
núcleo de fazendeiros, geralmente localizados 
distantes das fábricas, Ai" o volume ' do leite 
é reduzido á proporção de dez , para um de 
creme, melhorando aSâím as condições dá ma
téria prima e promovendo a economia ,do 
transporte. 

Esses entrepostos possuem, geralmente, 
maquinario suficiente para os ,;trabalhosi' , tais 
como: pre-aquecedor de leite , ' para o desnate, 
instalação frigorifiea para ' armazenamento. da 
matéria prima em câmaras e I'esfriador de 
s1Jperficie pará } >  trátamento do ,creme, quan
Sí;! destinar ás. fábricas , distant�s. 

É comum chegar aos entrepostos leite aci
dificado, devido ao desleixo dos produtores i' 
que não fazem ordenha higienica e usam la
tões q:u'e levaram <ie l'etorno o cleite desnata
dOJ s�m cuidarem pe s,ua limpeza. 

Por est� moÚvo;" deve ser obrigatório o uso 
de jorros de' latõeé' próprios para este serviço, 
afem �os' 'que tran'sportam o leíte. 

O transporte do creme para as fábricas, 
está condicionado ás mesmas exigências do 
leite. 

Entiet�nto, sempre que for longá a distância 
à pércorr�rl , os latões ;dev.em ser fec�ados 
co m sinete de chumbo, evItando-se , �SSlm a 
fraude e adulteração durante o per�urso. 

Desnatagem do leite e tratamento 
9.0 ' creme na fábrica. ' 

Quando as fábricas estão localizadas nos 
centros produtores de leite, grandes são as 
possibilidades de produzirem bôa mllnteiga. 

Isto se explica, porque sendo organizações 
de recursos econômicos fartos, o maquinário 
para beneficiamento do leite e manipulação 
da manteiga� é comple,to e o mais moderno. 

Nesta� condições, recebido o leite; que pre-: 
viamente foi tratado durante a ordenha, e 
transporte com os cuid,ados já mencionadós, 
terá o seu beneficiamento completado, dando 
em resultado a produção de creme' dôce, evi-
dentemente, de baixa fermentação. ' " 

Já na fábrica, obedecida a rotina diária de 
coleta de amostras para as dosagens , de 'aei
dês, gordura e densidade e do seu julgamen
to pelos cacacteres organólépticos, sofre o , lei. 
te a pesagem, .. ao, ser conduzido para o tan;,. 
que de recepção. 
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A Indústria da manteiga na  Dinamarca 
ORGAN IZAÇÃO G ERAL - - Coo perativ i smo 

No prinClplo d o  século XIX, n a  maior. par
te das fazendas da Dinamarca, só se utihzava 
do ' leite ' para consumo na própxia região. Era 
pequena a população bovina, e o que se en
carava essencialmente era a prod�ção de gad.o 
de corte e de adubo para a agncultura, P,01S 
o país era principalmente agrícola e '  o tngo 
o seu principal produto de exportação .. 

As fazendas mais 'importantes, . que Já p�o
duziam quantidade regular de leIte, o enyla
vam às leiterias especiais para fabricação de 
queijo e manteiga. Só no segu�do quartel d? 
século XIX começaram os malOres fazendeI
ros a se i�teres!'lar mais especialmente ' pela 
fabricação de manteiga . . Como no ducado de Holstem, as fábricas 
haviam ultrapassado o estado de fábricas de 
fazendas, aqueles .fa�endeiros din,a:t;Inrqueses 
contrataram especlahstas de Holstem, conse-
guindo assim um primeiro p rogresso. . 

Com o aumento da produção de manteIga, 
começou-se a exal:ü�ar o pro?lema de sua 
exportação; esta fOI feita, pnmeIramente, para 
as regiões mais próximas: Noruega, IZ1el e 
Hamburgo; deste último pôrto era export�da 
para a Inglaterra, sob o nome de manteIga 
de Kiel. 

Procuraram, então, os dinamarqueses entrar 
em entendimentos éliretos com a Inglaterra; 

Em seguida, submete-se-o á coagem e ao 
pre-aquecimento antes do desnate, 

Evidentemente nas grandes fábricas'o rendi
mento do desnat� é m'aior, visto que o traba
lho se processa em aparelhos moderno:, téc
nicamente perfeitos e de grande capaCIdade, 
sendo insignificante' a perda de gordura, o 
que não excede , a 0, 050/0• 

Todos estes fatores de higiene e técnica do 
trabalho, integram-se para, a produção de 
creme de qualidade extra. 

Dá-se então a segunda fáse do trabalho na 
fábric.a, que se denomina "Tratamento . do 
Creme". Na aplicação d.essa oper;'lç�o, são 1.11!prescindiveis �s ,  conheclm7nto .tecl11co� �at1CI
nistas do mampulador, pOIS a lmperfelçao do 

J. J, C A R N E I R O  FILHO 
D A  D. I. P .  O; A. 

a criação do pôrto de Esbjerg permitiu o iní
cio de um comércio regular com aquele país, 
e que dava, aos que exportavam dire�amente 
seu produto, um preço de 250/0 ' supenor. 

A descoberta da desnatadeira, seguiu, se logo 
a fundação da primeira leiteria cooperativa, em 
'1 882. A indústria da manteiga tomou então 
grande desenvolvimento com o aperfeiçoa
mento da técnica de fabricação nas pequenas 
leiterias. A Sociedade Real de Agricultura con
tratou como conselheho técnico, o prof. 
Segel�ke, que foi depois o primeiro profe:sor 
de cíência leiteira no Instituto Real Vetermá
rio e Agronômico de Copenhague; Os fazen
deiros se COllvenceram da neceSSIdade de se 
unirem para produzir boa manteiga, em quan
tidade suficiente para exportação. 

Em 1 883, foi fundada a primeira usi na de 
embalagem e expedição ; era aí recebida a 
manteiga de diversos fazendeiros, c�ja .elabo
ração se completava, então, � c';> 111 mtmto de 
obter um produto tão homogemo quan to pos
sível, para ser exportado para a Inglaterra. 

O sucesso desta prática não foi bnlhante e 
o produto assim ohtido nem sempre era de 
bôa qualidade. E' �ora de dúvida que a l�lÍS
tura de bôa manteIga com outra de quahda
de inferior, só pode dar prod uto medíocre. 

tratamento elo creme se traduz na produção de 
caracteres orga nolépticos extranhos á bôa man
teiga. 

As diversas operações do tratamento elo 
creme são: J ulgamento, pesagem, coagem, pa
dronizaçãO de gordura, redução de acidês, 
pasteurização, resfriamento e maturação. 

Em futuro proximo, dissertaremos sobre 
cada u ma elelas. 

Estamos certos que a prática dos pr�ceit()s 
acima descritos propocionará aos fabncantes 
de manteiga a obtenção de creme de ótima 
qualidade, o que quer dizer, solução de

_ 
cin

coenta por ,cento do problema da produçao de 
manteiga de "ALTA QUAI"IDADE" , 
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Só  o desenvolvimento cada vez maior das 
}cooperativas veio permitir aos pequenos e mé· 
dios p roprietários se colocarem em pé de 
igualdade com os grandes. As leiterias coope
rativas se uniram e, em 1888, seis anos após 
a fUlldaçio da primeira cooperativa, -- foi 
fundada a Sociedade Coop erativa dos expor
tadores de manteiga de Seeland, seguida de 
duas outras. Em 1936, '  existiam na Dinamar
ca 1732 leiteT Ías, das quais 1 404 eram coope
rativas. 

Na Dinamarca, 870/0 do leite entregue à� 
1eiterias são transformados em m:;t'nteiga. As 
leiterias cooperativas são as mais importantes, 
não só pelo maior número, como pelá quan
tidade de manteiga que fabricam, calculada 
em 940/ó d'a produção tota1. -

Para' a fundação de nma Cooperativa, é fei
ta uma associação de p rodutores, que adotam 
um estatutq, pelo qual se coillprometem a: 
montar' uma leiteria (fábrica) á qual fornece
rão, por um periodo deterninado, todo o leit� 
produzido em suas fazendes, ' apenas exceptua'
do o de consumo da familia. . 

O capital social não é constitui do por càntri
buição dos sócios, porem, a Associação con
trata, com um Instituto de credito, . U111 em
préstimo que lhe permite ' instalar a U leitería e 
assegurar as despezas dos primeiros tempos 
de. fu ucionamento. 

A obtenção de.;;te empréstimo é fácil e todos 
os membros da Cooperativa o garantem soli
dária e proporcionalmehte á quantidade de lei
te que cada um fornece. (Na França, na região 
de Charentes, onde as cooperativas lei teiras 
tiveram um grande des�n\'01vi1l1ento, o capital 
social é constituido por contribuição dos as
sociados). 

O contrato de entrega de leite é previsto por 
um prazo que varia de 5 a 20 anos, e o retôr
no do soro ao produtor, - é regra geral. 

E' a Assem bleia geral que decide tôdas as 
questões concernentes á leiteria, porém, . cada 
membro só tem direito a um voto, qualquer 
que seja a quantidade de leite que forneça. 
A Assem bleia ' geral designa uma diretoria com
posta de 5 a 7 membros, - encarregada do 
cumprimento dos estatutos e das deciEões da 
assembleia, indo os poderes da diretoría até o 
contrôle da produção dos cooperados. 

Na diretoria são eleitos um presidenté', um  
"ice-presidente e um tesoureiro. A .direção ad
ministrativa estando assim assegurada, -;.: a 
parte técnica da fabricação é '  co.nfiadá a UHI 
diretor técnico, que não é membro da, Coope
rativa, porém, um seu einpregâdo. recebendo 
vencimentos fixos calculados ' de acôrdo com 
o volume da fabricação e o preço de venda 
do produto.. " 

O págámento dó leite se faz atualtl1�nte 
quase que exclusivamente (em 970/0 das lei.,. 
terias) de ' acôrdo com á riqueza em matéria 
gorda; uma redução de seu prel;(), p'ol 'quilo, 
pode ser feita para ô leite cuja ' qualidade se 
revela inferior pela prova de redutase. 
, Os cooperados não recebem o pag.'luiento 
definitivo do leite de uma só vez, m3S, rece� 
bem mensalmente certa importância pela quan
tidade de leite fornecido e sómente no fim do 
ano é que �e destribui o lucro, 'na proporção 
do leite produzido. 

A l eiteria cooperati\:a permitiu aos pequenos 
proprietarios vender o leite, se bem .que produ
zido em quanticl-3.de relativ�llnente. pequena , ao 
mesmo preço que o vendem os grandes pro
prietários, e os encorajou à fabricar manteiga 
de qualidade superior, alcançando ,bom preço. 

Foi o cooperativismo' que deu organização 
modelar Ú i n <lu&tria da manteiga na Dinall ldr
ca, que em 1 93 7  produziu 183  mil toneladas 
de m a tl tf'iga expo r tunelo 1 5 3  mil to nelddas, <las 
quais 1 1 5  mil só para a Inglaterra. 

E S C OL A  D E  L A T I C íN I O S  "C A N O I O U  T O ST E S" 

1 .0 · S  É R lE 
1 - Físico-Química - Materia, substância, 

corpo -' A química corno uma das ciências na
turais exatas. Sua definição e divisão - "Aprê
sentàção dos corpos na natureza. Proce.ssos 
erilpregaelos na separação' de fazes daS 'll11stu
ras hónfogêneas e heterogêneas. - Divisão quí
mica dos compostos. Diferenciação entre <:0:-
po simples e composto. Corpos puros - DIV1-

sibilídade dos corpos: partícula, molecnla e 
átomo. Teoria eletrônica. Explicação do cara
ter positivo e negatjvo elos elementos. Anions 
e cations - Caracteristico dos corpos si mple:; ,. 
Classificação dos corpos simples: metais e me
taloides. Propriedades caracteristicas' - Valencia, 
nomenclatura e notação dos elementos .. Distri� 
buição elementos segundo a valencia. - Fortl1U
las: condensadas e racionais. Determinação' dos 
das formülas pelo conheciinehto ela composição 
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centesimal e vice-versa, etc., etc. Diferencia
ção entre química orgânica e inorgânica. Van,,: 
tagens do estudo da química orgânica . . Com
posição das substâncias orgânicas. PesqUlza de 
Carbono. Hidrogênio, Oxigênio e Azoto nos 
compostos orgânicos - Caracteres das sub�tâ�
cias orgânicas. O carbono e s�a .tetravaIAe�C1a 
_ Fórmulas empregadas em QUlmIca-Orgamca. 
Cadeias. Isomeria - Séries orgânicas. Radicais 
_ Funções químicas: classificação geral em fu�
cões e substâncias não seriadas. Função Hl-
drocarbureto, etc., etc. ' 

2 - Zootecnia do Gado Leiteiro - Ge
neralidades - Leis e métodos - Leis da here
ditariedade ' e da variação. Leis de Mendel 
Métodos de reprodução - Consanguinidade .
Cruzamento - Mestiçagem � Refinamento - Hl
bridação - Seleção - Espécies de animais ex
ploraveis - Raças bovinas - Holandeza - . Guern
sey - J ersey - Schwyz - N ormanda - Slmme�
thal - Ayrshire - Zebú - Exploração de Capn
nos, etc., etc. Alimentação do gado - Genera
lidades - Pastagens - Alimentos sup�el11enta
res - Ensilagem - Farelos - Outros ahmentos. 
_ Métodos curto para o calculo ele rações para 
bovinos - Agrostologia. Etc., etc. 

3 - Técnologia do BenE!fi.ciamento �o 
Leite de Consumo - Defll11çÕe� de leIte. 
Composição do leite - . Fatore,s que ll1f�u.em �a 
composição - Anato;l11a do ubere - FlslOlogla 
da glândula n'lamana - Orden?-� Am.anual - qr
denha mecftnica - Produção hlglelllca do leIte 
- Importftncia do ben�f�c�amento - Recepção 
do leite - Bombas samtanas - Lavagem e es
terilização de latões - Filtração e Cla�ific�ção 
- Introdução ao estudo da pasteunzaçao -
Eficiência da pasteurização - Processos ��e pas
teurização - Resfriamento. Etc., etc. 

4 - Noções de V eterinária - Anatomia 
do aparelho genital macho e fêmea.. - Esper
matogenese e Ovulação_ -

Fecunda9ao - An�
tomia da mama - FU1lçao hormomal do �)Va
rio - Disturbios pela ausência dos hormôn;os 
Hormônios masculinos - Noções de genébca -
1'eOlias da secreção do leite - .ovogenese Ae �i
elo estral - Influência hormolllal - Importancla 
ela hipofise 'na regu�ação da ativida�e. sexual -
Relação da parâtirOlde com o raqUlt1smo e .a 
osteomalacia - Higiêne geral - Afecções maIS 
comuns entre o gado lei!eiro:

. 
Tu):>erculóse, 

brucelóse, febre aftosa - Doenças maIS comuns 
entre os bezerros .:. Castração. Etc., etc. 

5 - Fabricação de Queijos - A?-tiguida
de e importância da indústri�. do queIj? . - D

_
e

finição e composição do queIJO - ClaS!'llfl�açao 
dos queijos, Materia prima; re�epç�o e Jt;lga
mento - Tratamento da maténa pnma: flltra-

ção e pasteurização - Padronização da gordu
ra do leité - Preparação do leite para a coa
gulação - Elaboração da coalhada - Moldagem 
- Prensagem - Fabricação dos queijos : Minas, 
Prato, Lunch, Cobocó, Duplo - Crême - Par
mesão. Etc., etc. 

6 - Mecânica Aplicada - Importância 
Ferramentas - Metais empregados em lacticí
nios - ,Unidades de pressão e superficie, de volu
me e lineares - Unidade de pêso - Soldas - Ligas 
para diversos fins - Estanhamento. Etc., etc. 

2 .° S É R I E  
1 - Química Aplicada - Estudo físico-q?-í

micos do queijo - manteiga - leite ern pó - l:lte 
condensado - lactose - caseina - pós de' 11m. 
peza - neutr�lizado:es - água - P:eparo de :>0-
luções e reatlvos d1Versos - AnalIses de ·rotina 
dos diversos produtos de lacticínios - Indice de 
maturação dos queijos - Indices de R. Mi, de 
Polenske e de refràção, Dosagem ela lactose. 
Etc., etc. 

2 - Microbiologia Aplicada - Objéto -
Histórico - Importância - Classificação geral 
dos micro-organismos. Generalidades sobre en
zimas - Ações bio-químicas , dos mícróbios -
Generalidades sobre as principais espécies mi
crobianas presentes no leite e lacticínios - Ger
més patogenos transmissiveis ao home.m pelo , leite ' e  seus derivados - Fermentos lacticos se
lecionados - Maturação do éréme e do queijo 
- Microbiologia ela manteiga, do queijo, do lei
te em pó e do leite condensado - Leites fer
mentados - Microscopia - Técnica dos exames 
microscópicos, manipulação dos meios de cul
tura - Contagem de germes - COl1trôle higiê
nico da fábrica. Etc. etc. 

3 - Técnologia Especial - Leite certifi
cado - Leite homogeneizado . Leite modifica
do - Leite com chocolate - Leite condensado, 
- Leite em pó - Leite evaporado - Leite mal
tado - Leitelho em pó - Caseil1a - Cólas de 
caseina - Lactose - Acido lactico e vitlagre -
Leites fermentados (Quefir, Yogurt, coalhadas, 
etc.) - Doce de leite - Ice . Cream - Cr�me 

_ 
doce 

esterilizado - Creme batldo - Fabncaçao do 
coalho. Etc., etc. 

4 - Mecânica Aplicada - Material elé
trico - Prática de instalações - Instalações de 
vapor - Instalações frigoríficas . - Ordenhador.a 
mecânica - Filtros - DesnatadeIra - Paus.teun
zadores - Tanques - Prensas - Batedelras -
Moinhos - Secadores mecânicos - De'sintegra
dores - Aparelhamento para fabricação d� qu�i
jo fundido - Aparelha:nento para fab:lcaçao 
de leite condensado - Idem para fabnco de 
leite em pó - Idem para doce de leite. Etc., etc. 
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5 - Técnologia da Fabricação de Quei
jos - Salga dos queijos - finalidades e pro
cessos - Preparo, conservação e timpeza da 
salmoura - Maturação dos queijos - Tempe
ratura e unidade das câmaras de maturação -
Tratamento dos queijos durante a maturação 
Preparo dos queijos para a expedição: para
finagem e acondicionamento. - Defeitos dos 
queijos - Julgamento dos queijos - Registro 
diário de fabricação - Instalações '- Fabricação 
dos queijos - edam, gouda, cheddar, fundido, 
requeijões, parmesão, roquefort, suiço, cava
lo, provolone. Etc , etc. 

6 - Técnologia da Fabricação de 
Manteiga - Manteiga: definição, sequência 
técnologica da fabricação - ElementoR do lei
te mais influêntes na manteiga. Estudo par
ticularizado da gordura. Desnate - Produção 
de creme nas fazendas - Fermento lácticos -
Recepção e classificação de cremes - Melho
ramento do creme - Neutralização de cremes 
ácid0 3 - Pasteurização e resfriamento do cre
me - Maturação do creme - Bateção do cre-

me - Desleitagem e lavagem da manteiaa 
Coloração artificial - Salga - Malaxagem - Mol
dagem, embalagem e armazenamento - Lim
pé'za e desinfecção de aparelhos e locais 
R7ndinH·nto. industr�al - Classificação da man
telga - ?efeltos maIS comuns da manteiga -
ComposIção e valor dietético da manteiga. 

7 - Economia, Administração, Escrituração e Legislação Aplicadas - Fatores 
que devem ser observados na instalação de 
uma indústria de lacticínios - Estatística com
parada da produção, de lacticínios - Custo da 
produção - Emprego do capital e lucro - A 
natureza, o trabalho e o capital - Administra
ç�o da indústria - Organização e reorganiza
çao do trabalho - Contróle administrativo 
Eficiência na administração - Assistência aos 
empregados - Distribuição do pessoal - Ele
mentos de escrituração mercantil - Livros 
exigidos por lei e sua escrituração - Registro 
das operações - Contrôle do movimento -
Leg�"lação Fiscal - Legislação Trabalhista 
LegIslação Sanitária - Direito industrial. 

L E G I S L A Ç Ã O  
Regulamento ' da Inspeção Federal de 

Leite e Derivados 
(Aprovado pelo Decreto n. 24.549, de 3 de Ju lho  de 1 934) 

Capitulo I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1 - A inspeção sanitária do leite e 
seus derivados.' quando destinados ao comér
cio inter-estndual ou internacional, fica subor
dinada ao Serviço de Inspeção de Produtos 
de Orígem Animal, do Departamento N acio
naI da Produção Animal, do Ministério da 
Agricultura. 

Artigo 1 - O presenté Regulamento se exer
ce�á em todo o território nacional, distin
gumdo os estabelecimentos industriais em 
seis classes: 

a) granjas leiteiras, 
b) usinas de beneficiamento' 
c) fabricas de laticínios; 

, 

d) entrepostos de leite e derivados; 
e) postos de refrigeração e 
f) postos de desnatação. 
§ 1 .0 - São "granjas leiteiras" os estabele

cimentos ou fazendas destinados a produção 
e exploração racional do leitt", obedecendo 
aos preceitos higiênicos, definidos 11as "Ins
truções" de que trata o artigo 3. 

§ 2 .0 - Entende-se por " u:;,i11a de beneficia
�ento" de leite o eSbabelecimento que se des
tma ao, trabalho de o tratar, beneficiar e con
dicionar higiênicamente, fornecendo-o á ali
mentação humana sob seu aspecto natural. 

§ 3.0 - São "fabricas de laticínios" os esta
belecimentos onde se . preparam, manipulam 
o,! elaboram produtos originários do leite 
taIS como: manteiga, queijos, leite condensa� 
do e em pó, farinha lactea, casein8, lactose 
etc. 

' 
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§ 4.0 - Designam-se "entrepostos de leite e 
derivados" os estabelecimentos destinados ao 
recebimento, guarda, distribuição ou conser-
vação de leite e produtos laticinios. . 

§ 5 .0 - Denominam-se "postos de refngera
ção" os estabelecimentos onde o leite é ape
naR resfriado antes de ser levado para o pon
to de destino. 

, §  6.0 _ São "postos de desnat�ção" - �s 
estabelecimentos que recebem o leite exclUSI
vamente para desnatar, 

Artigo 3 - Serão organizadas pela direto
ria do Serviço, . em instruções aprovadas pelo 
Ministro ' da Agricultura, ,as exigencias de . or
dem sanitária especiais para cada uma das 
classes referidas no artigo anterior. 

Artigo 4 - Não são permitidas nas gran
jas leiteiras, ,usinas de beneficiamento e entre
postos, instalações destinadas a des?-atagem do 
leite, a não ser quando o estbeleclmento pos
sua fabrica de manteiga, , ou queijo ou posto 
de desnatação anexo. 

Artiao 5 - Os estabelecimentos de que tra
tam a;' letras a) e b) do artigo 2, só poderão 
exportar leite quando o intervalo entre a or
denha e a entrega no local de consumo não 
exceder de 24 horas. 

Artigo 6 - Os tanques, pasteurizadores, res-"" 
friadores, câmaras frigorificas e câinaras de 
cura serão providos de termo-registradores, 
sempre que as autor-idades encarregadas da 
fiscalização julgarem necessário. 

Artigo 7 - Todos os estabelecimentos deve
rão registrar, em livros especiais, a entrada 
da materia prima (leite ou creme) especifican
do a procedência e qualidade e a saída e des
tino dos produtos beneficiados ou fabricados. 

Artigo 8 - Todos os funcionários do S.I.P.O.A. 
terão uma carteira de identidade que, exibida 
ao proprietário registrado, lhe permita ingres
sar em qualquer dependencia onde se mani
pulem produtos laticinios, para efeito de ins
peção. 

Capitulo 11 
REGISTROS POS ESTA,BELECIMENTOS 

Art.o 9 - Os estabelecimentos de que trata 
o artigo 2 só poderão exportar seus produtos 
quando devidamente registrados no S.I.P,O,A. 

Art.\) 10 - Para efeito do registro tais esta
belecimentos devem satisfazer as seguintes 
condições : 

a) - Solicitar á : diretoria do S.I.P.O.A. ins
peção prévia e aprovação do . local onde de
verá ser ' construido ' o estabelecimento. 

b) - apresentar e submeter á aprovação da 
Diretoria o projeto de construção ou adapta
çã� (planta b.aixa em t�iplicata, detalhada, 

com escala · exata e córtes transversal e lon
gitudinal). abrangendo toda a aparelhagem e 
instalações, inclusive abastecimento de água 
e rêde de esgôto; memorial descritivo, tam
bem em três vias, das instalações, capacidade 
produtiva e fins a que se destinam ; 

c} - sala para, um pequeno laboratório de 
analises provido dos aparelhos e reativos que 
se fizerem necessários, . a juizo da Inspeção e 
de acôrdo com a exploração industrial ; 

d) - boletim de exame bacteriológico da 
água de abastecimento fornecido por labora
tório oficial ; 

e) - laudo de inspeção do estabelecimento 
por funcionario do serviço. 

§ 1 .0 - Para registro de granjas leiteiras o 
memorial descritivo deverá �inda indicar: 

I - Séde ou ' localização - Areá' - Limites; 
II - Tipo de construção; 
III - Abastecimento de agua; 
IV - Vias de ' comunicações; 
V - Natureza dos pastos; 
VI - Numero de animais, sexo e raça; 
VII - Numero de vacas em lactação; 
VIII - Quantidade de leite produzido " anu

almente; 
IX - Estabelecimentos aos quais será o lei

te remetido; 
X - Meio de transporte para entrega do 

leite. 
§ 2.0 - Para as usinas de beneficiamento, 

além elas exigencias contidas nos ítens I, II, 
III e IV do paragrafo anterior, mais as se
guintes: 

I - Capacidade da usina; 
II - Natureza elo beneficiaménto; 
III - Destino do produto beneficiado; 
IV - Relação dos fornecedores, mencionan

do o local ' da produção do leite. 
§ 3,0 - Para as fabricas de laticinios . são 

feitas as masmas exigencias estipuladas no 
§ 2.0 mais a de declaração das especies e 
tipos dos produtos elaborados. 

§ 4,0 - Para os entrepostos de leite e deri
vados são exigidos os itens, I, II, lU, e IV 
do § '1 .0, mais os seguintes; 

I - Natureza dos produtos recebidos; 
II - Procedencia e destino destes produtos, 
§ 5 .  o - Para os postos de refrigeração, 

além do que estatue o '  § 1 .0 em seus itens 
I, U, JII e IV, mais: 

I - Origem do leite recebido; 
II - Processo de refrigerção; 
UI - Estabelecimentos a que se destina o 

leite. 
§ 6 .0 - Para os postos de desnatação, além 

das exigências contidas nos itens I, U, lU e 
IV do § 1 .0, mais as ' seguintes: 

• 
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I - Procedencia d a  materia prima : 
II - Destino que se vai dar ao creme e leite 

desnatado ; 
IrI - Processo pelo qual será pasteurizado 

o crem e, 11 0 caso de ser dado ao consumo 
em natureza. 

Ar.tll • •  1 1  -- Os estabelecimentos deverão 
reUlllr amda as seguintes condições : 

a) - luz natural e artificial abundantes ven
tila�ão adequada em todas as depend�ncias 
ou mstalações ; 

• 

b) - abastecimento de agua potave1 quente 
e fria . .  Nos .estabelecimentos que, para qual
quer . fIm, fIzerem uso de agua de origem 
suspeIta, terão os seus responsaveis de pro
ceder � depuração dessa agua por processo re
conhecIdamente eficaz, a critério do S.l.P.O.A. ;  

c)  - canalizações amplas e abundantes para 
coleta e drenagem das aguas residuaes que 
d.everão ser escoada'i. para longe do estabele
CImento, p<;>dendo � I�speção sempre que jul
gar conv@l11ente eXIgir a depuração artificial; 

�) - pavimentação impermeabilizada oom ma
tenal. adequado, de preferência ladrilhos hi
d.rauhcos ou de ferro em todas as dependên
Cias, com o. declive necessário, e provida de 
c�lhas, goteuas e ralos suficientes para· o fa
cll escoamento das aguas de lavagem e resi-
duaes ; . 

e) - paredes e separações das diversas de
pendências. impermeabilizadas até a altura 
mínima de 1 , 80 de preferencia com mosaicos 
bran�os, não sendo ]?ermitido o uso de pixe 
ou tmta, como matenal de impermeabilização. 
Quando o� aparelho� . estiverem junto ás pa
redes, a ImpermeabIhzação deverá atingir a 
altura desses aparelhos, porém nunca inferior 
a 1 , 80. 

f) - portas e janelas .revestidas de telas me
talicas á prova de moscas e fôrro nas salas 
onde forem elaborados produtos comestiveis ; 

. g} 
,

-. rouparia, banheiro, latrinas, pias e 
mlctono?, . em ?úmero proporcional, para uso 
de operarIos, mstalados em compartimentos 
completamente separados fo, tanto quanto 
posslvel, afastados das salas de beneficiamento 
e acondicionamento. 

§ único : : O vasilhame para coleta ou trans
porte do leIte será de aluminio ferro estanha
do ou aço inoxidavel, com ju�ta embutida e 
sol�a. autógena sem angulos vivos ou outros 
recIpIentes de material préviamente aprovado 

pelo S. L P. O. A., com larga abertura para 
facilidade de limpeza. 

Artg�. 1 2  - Qualquer estabelecimento que 
sofrer mterrupção em SeU funcioname:lto por 
esp3S? maior de dois (2) anos, só poderá 
�emlclar seus trabalhos requerendo a firma 
mte.r�s�ada á . Diretoria do S. I. P. O. A., que 
decidira meclumte b udo de inspeção de um 
dos seus técnicos. 

Artgu• 1 3 - Toda � qualquer modificação 
nas dependências ou mstalações dos estabele. 
cimentos .r:gistrado.s, só será permitida medi
ante petIçao do 1l1teressado á diretoria do 
S. �. P. O. A ,  nos termos das letras b e e do 
artigo 1 0. 

§ (��ico : - As substituições de aparelhos e 
ut.enslhos � pequenos reparos só podem ser 
feItos medIante prévia autorização da Inspeção. 

. Art.€> 1 4. - De .u� modo geral os estabele
CImentos 1l1dustnals de leite e derivados de
vem obedecer ao seguinte plano de constru
ção: 

a) - sala de recebimento da materia prima ; 
b) - laboratório de contrôle ' 
c) - sala de pessoal tendo a

'
nexos banheíro, 

latrinas, vestiarios, etc. 
d) - instalação de vapor ; 
e) - instalação de frio ; 
f) - camaras frias ou de cura ; 
g) salas de fabricação ; 
h) - salas de acondicionamento. 

. Art.o - 1 5  - A Diretoria do S. L P. O. A. 
dIvulgará projetos padrões, planos e orçamen
to� t;>a.ra a construção de usinas, fábricas de 
latlcllllOs, etc. 

. Art.u 1 6  - Satisfeitas as exigencias dos ar
tIgos . 1 0  e 1 1 ,  a diretoria do S. l. P. O. A.  
aut�nzará a expedição do "Titulo de Regis
tro I recebendo, então, o estabelecimento um 
número que, ��ntamente com as letras "S.I.F." 
e .a . . palavra BRASIL" representará a marca 
oflClal pela qual será reconhecido . 

§ 1 .0 - As letras S. L F. traduzem "Serviço 
de Inspeç�o �eder.a!" e a palavra "Brasil" 
c.o�lpl<:tara a IdentIflcação da produção bra
SileIra. 

§ 2.0 - A fórma e o arranjo destes dizeres 
obedecerão aos modelos determinados no ca
pitulo "Certificados Sanitários, Rotulos e Mar
cas" . 

Ar�o. 1 7  - Para todos os efeitos, os esta
beleCImentos que obtiverem inspeção sanitá-

FELCTIANO J U L H O  ê AGOSTO - 1948 Pág. 27 

E C O N O N D A  

Plano de Recuperação Econômica e Fomento da 
Produção do Estado de Minas Gerais 

Dando cumprimento à sua plataforma de 
Governo, o exmo. senhor dr. Milton Soares 
Campos, auxiliado pelos seus Secretários de 
Estado, organizou o "Plano de Recuperação 
Econômica" , que tem por finalidade o re
erguimento do Estado, em todos os seus se
tores de produção. 

À frente do Plano se encontra o exmo. 
senhor dr. Américo Renê Giannetti, pD. Se
cretário da Agricultura, nome que dispensa 
comentários, por já ·  ser bastante conhecido 
pela sua inteligência, prática e dinamismo . 
Graças à sua orientação segura, o "Plano" 
vem sendo executado dentro das normas que 

foram traçadas e já tem apresentado resulta
dos convincentes. 

É necessário, porém, que todos os mineiros, 
na medida de suas possibilidades, cooperem 
com o Governo, para que, dentro de pouco 
tempo, o nosso grande Estado passe a ocu
par no seio da Federação o logar a que .  tem 
direito. 

Em obediência ao s e u  p r o g r a m a, o 
"FELCTIANO", a partir .deste número publi
cará alguns trechos do · primeiro volume do 
"Plano de Recuperação Econômica e Fomen
to da Produção", no setor do Ensino, Agri
cultura e Pecuária. 

C A P I T U L O I V  

Programa do Fomento da Produção Animal - Comen

tário Geral - Reaparelhamento das Cinco Divi

sões do Departamento da Produção Animal 

A obra de fomento não pode e não deve 
ser de ação imediatista, como as efêmeras 
"campanh3s da produção" . Deve ser obra pro
gramada. intensa, constante, capaz de vencer 
o cepticismo do homem rural e influir positi
vamente na melhoria e aumento da produção. 

O fomento da agricultura, para ser útil, 
duradouro e real, e influenciar profundamen
te a economia pública e particular, deve exer
cer-se sôbre o homem! a planta e o animal. 

ria Fede�al obrigatória, uma vez esta instala
da, ficam desobrigados de qualquer outra fis
calização sanitária, seja estadual ou. municipal. 

Arto. 1 8  --'- As autoridades sanitárias do 
Departamento Núcional · de Saúde Pública e 
das repartições de higiene estaduais ou · mu
ni�ipais que tiverem 'responsabilidade da fis-

O fomento da produção animal, 'mais difícil 
do que o da produção vegetal, terá de ser 
estudado sob tríplice aspecto : 

a} defesa e proteção dos rebanhos ; 
b) multiplicação e melhoramentos dos re

banhos ; 
c) industrialização da pecuária e seus pro-

dutos ; 
Minas Gerais, dada a sua característica de 

Estado mediterrâneo, necessita órganizar, 'quer, 
por iniciativa do Estado, quer pelo estímulo à 
iniciativa particular, a indústria dos frigorífi-

calização do consumo do leite procedente de 
estabelecimentos inspecionados pel a  D.1.P.O.A., 
poderão visitar esses estabelecimentos, levando 
diretamente ao conhecimento das autoridades 
do Serviço as irregularidades que verificarem 
ou propondo medidas tendentes á melhoria 
do leite, instalações, etc. 
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cos, destinada a valorizar e tornar indeJ.len-
! den�� a produção pecuária, Uma rêde de fri

gonf:co� desenvolverá enormemente o poder 
econOlmco da pecuária mineira, possihilitan
do o aumento da produção de oarne. O 
mapa an:.xo, gas zonas típicas do Estado 
c�ml relaça.o ao rebanho bovino, será com a 
rede de fngo�íficos, in teiramente modificado. 
Enorn�€:s reg)õe�, obrigadas principalmente 
ao TE"gnne da cnação pela deficiente capaci
d�de de transporte ferroviário, se transforma
r.ao. em zo?as de engorda, o que dilatará o 
ltmIte das lnvernadas 'e valorizará ai terras. 

No momento atual, - em que o grosso - da 
n<?ss� produção pecuária se escôa para o 
Dlst.n.to Federal, Estado Rio, São Paulo e 
Esplnto, Sauto, em longos e onerosos percur
so� a. pe ou em e�trada de ferro, a economia 
ml?e'lra vem sofrendo um prejuízo nada in
fenor a Cr$ 38 .358.980,00 calculado na base de 
5 % rle perda sobre um total exportável de 
393.000 cab.eças. Sómente esta razão,. sem 
o.utr�s �C?,nsl�erações, tambem de importân
c�a, JustIficara o projeto de construção ime
dIato de uma rêde de frigoríficos. 

E�n mapa .anexo. indicam-se os melhores 
locaIs , para a mstala ção de frigoríficos a qual 
devera começar por Belo Horizonte. ' 

N o conce�ne:1te á multiplicação e defesa dos 
reb�nhos mmeirOS que concorrem com cerca 
de .)5 % do v�lor de n�ssa exportação, será 
de result.ad<;>s mestl1naVelS a produção de va
cmas,. pnnclpahl!ente contra a aftosa e a pes
te sU1�a. Abstramdo-se de outras epizootias e 
enz.ootI�S,. essas doenças vêm ocasionando os 
ma:s . senos dat;tos. Pode-se calcular que o 
preJ Ulzo decorrente da febre aftosa se eleva 
anualmente à cifra de Cr$ 300�000.000,00. E 
no presente! .a pequena produção de vacin� 
reduz ao mlmm? a possibilidade de proteção 
ao rebanho bovl110 do Estado. 

. "A peste suina", que há três anos vem di
zlm.a�do o re!:>anho porcino, já ocasionou 
pre]tpzos supenores a Cr$ 380.000.000,00, sem 
se leva: em conta o sensivel decréscimo da 
produçao nesse setor da economia mineira. 

O gado suino no Estado, ja se acha des
falcado de mais de 2.000.000 de cabeças. 

A vacina "crista� �i�leta", produzida em 
larga escala, .cC?�st1t�lra proteção contra a 
d<?en!a c pO��lblhtara o resurgimento dessa 
cnaçao, que Ja representou em nosso Estado 
30 0/0 .do rebanho suino do País. ' 

�eleva assinalar que, em várias zonas (de 
Mmas, a produção de cereais só é possibili-

tada pela criação de porcos, os quais, trans
for�l1ados em banha e carne, produtos de 
maIOr val?r, são suceptiveis de - suportar trans
por tes ma�s onerosos e de lugares distantes 
das ferrOVIas. 

. Co r�o .complemento dos laboratórios re
glOnal�, ylrá a nec�ssidade .de melhor aparelhar 
d e t e r  n ln a d a s  Clrcunscnções agro-pecuárias 
provendo-as de ca��nhonetes e geladeiras: 
Aquelas, dan�� moblhdade à assiste:Icia técni
ca ,e estas faclhtando a conservação de vaci
nas, 9ue serão pouco eficazes se não forem 
mantIdas em baixa temperatura. 

!êm os criadores, por dificuldades finan
ce�ras, o

_
u p�r �emperamento ou por falta de 

onentaç�� teCl11ca ou, ainda, por difilculdade 
de .aquIslção, .usado reprodutores de baixa 
quahdade. EVldentemente, a qualidade do 
produto . depende, em elevada percentagem, 
da quahdade do reprodutor. Por exemplo 
u� reprodutor ?o�ino é responsavel em mé� ?la pela tranSll11ssao de suas caracteristicas a 
1 0  bezerros. 

, 1!m pla�o . de aquisição de reprodutores de 
va.nas especles para venda, pelo custo, aos 
cnadores de todo o Estado, constitui iniciati
va fautora �e t;nelhoramento da qualidade dos 
r:b�nhos 

A 
ml�elros. Ao lado disso, est" belece

ra mterc�mblo en�re zonas diferentes e de
se?volvera, pela cr�a�ão cio mercado, entre os 
c�ladores, a espeCIalIzação dos rebanhos de
dIcando-se muito à produção de reprodut

'
ores. 

No :r:t0mento, o plano poderá contribuir 
para nllnorar as dificuldades financeiras (le 
c.ertas zonas pecuaristas, restabelecendo a COIl
f)a�ç� e o comércio, concorrendo o Estado 
posIttvamente, para a solução da crise qu� 
vem at:-avessando a pecuária mineira de modo 
geral. 

Mina.s Gerais, pela dedicação e denodo de 
seus, cr!a�lores, preseryou alguns dos maiores 
p�t�lm01110� .da zoot:cnia nacional. Raças de 
va�las espeCles aqm se formaram e estão, 
hOJe, espalhadas, por todo . o território nacio
nal, co,?correndo para o volume da nossa 
prod.uçao. No entanto. ainda é pequenissima 
a onentação técnica oficialmente aplicada ao 
tratamento d�sses rebanhos. A base está for
mada e pre;l:a ser b.em orientada para evi
!ar a destrulçao de taIS patrimonios. Neles se 
l?cluem � jumento-pêga, os cavalos campo-
lma Ae mangalarga, as raças indianas, - o ho
landes, 

_
o P. C., os suinos, Pirapetinga e Piáu, 

q�e - estao a reclamar estudo e orientação téc
mca . . Somente a experimentação animal em 
e�trelt� colaboração com os criadores, pode
ra efetlvame?t.e, rea!izar obra de tanta valia 
para a pecuana naCIOnal . 
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Daí a ill1portâhcia . de se aparelhar a Divi
são de Experimenta�ão. Não se deve esque
cer que a experimentação é a base do fo
mento, porque lhe imprime orientação segu
ra e sempre nova. 

O fomento da avicultura, sericicultura e 
apicultura, atividades de interesses da peque
na propriedade e algumas delas de explora
ção não distante dos centros comsumidores, 
mer�ceu a atenção dêste plano. 

Minas importa quase toda a sêda de ori
gem animal necessária às suas indústrias. É 
atividade que poderá ser fomel1 �ada em larga 
escala j unto aos grupos escolan's, dando-se 
um trabalhb simples e rendoso aos alunos. 

Esta prática influenciará, pelo exemplo, a 
iniciativa particúlar, estimulando-a, e redun
dará em um aumento imediato da nossa pro
dução. O Estado, instituindo o proces�o de 
compra, á vista, de casulo, promoverá um au
mento de 1 00 % .  na atual produção. 

A prc dução de cêra e ·  de mel, desorgani
zada e oriunda de processos empíricos, pode
rá alca:Içar um índice de verdadeira explora
ção industrial. É -necessário, no entanto, que 
o Estado mantenha, em larga escala, uma 
produção de colmejas, llucIeos e r.ainhas pªra 
que possa efetivamente transformar o atual 
aspecto dessa exportação ru:-al. 

A avicultura será altamente incrementada 
e melhorada pela venda, a baixo preço, de 
reprodutores de raça ou mediante troca dês
tes pelos reprodutores em uso, para o cruza
mento com as aves comuns. Essa prática de 
inestima vel valor muito concorrerá para o 
aumento da produção. -

A inseminação artificial, capítulo novo da 
zootecnia e de enorme alcance, na reprodu
ção ' animal, tl,lereceu particular atenção. Por 
ela, com os laboratórios em \'ários pontos do 
estado, será possivel o melhor apro\'eitamen
to dos reprodutores de e3col, p : incipalmente 
nas zonas mais adiantadas. É procc'� so que 
exige tesnica especializada e por isso �l1esmo 
necessita de cuidados especiais para ser co
roado de êxito. 

CU'11pre ad'quirir alguns reprodutores pre
ferentes não só por possuirem melhores qua
lidades genésicas, mas tambem porque po
dem despertar no criador o interesse de 
possuir o maior número de descendentes 
dêsses reprodutores, que lhe valorizariam os 
rebanhos. 

Organizando. e fomentando a pesca no Rio 
São Francisco e seus afluentes, e em outros 
rios, não só se desenvolverá uma grande 
riqueza no interior do Estado, como se cria
rá a possibilidade do consu1110 elo peixe em 
Belo Horizonte e demais cidades mineiras. 
A medida, ao lado de criar 'uma riqueza, no 
mo.mento incipiente, determinará aos habi-

tantes de Belo Horizonte a possihilidade de 
ccnsU111irem êste alimento 011 abundancia e 
por menor preço. 

C01110 se acha previsto, o Estado terá pos
!'ibilidade de influir no aumento da produ
ção clo chamado queijo do Sêrro. A sua pa
dronização, o melhoramf'nto do rebanho lei
tei ro da zona, são fatores que influirão alta
mente em favor da economia dos criadores. 

O fomEnto interessará ao homém através 
de numerosas publicações técnicas e instru
ção direta . Nada ou pouco tem feito até ago
ra. Esta publicidade com folhetos práticos. 
curtos, claros; muito pode cooperar no aper
feiçoamento das práticas agricolas, refletindo
se beneficamente no aumento da produção. 

Será em bôa parte; através delas que se 
despertará o interêsse dos criadores pelos 
problemas de nutrição animal, .mostrando-Ihes 
o resultado economico do emprego dos ali
mentos. Esses boletins e circulares irão con
correr para intensificar a propaganda da cons
trução de silos e banheiros carrapaticidas e 
fenação. O Estado já oferece bons prêmios 
aos cri adores que adotam e�n suas proprieda
des estas pr{lticas rurais. 

Para justificar a aquisição de vanas cami
nhonetes, concorrem a extensão territorial do 
Estado, as dificuldades de transporte e a mo
dalidade quase sempre urgente e oportuna de 
assistência técnica, sendo recomendável a mo
bilização ele certo números de funcionários. 
Nem todos dispõem ou necessitam desta mo
dalidade ele transporte. No entanto, a experi
(" nci a  nos leva a admitir que um bom fun
cionário (e felizmente os temos), dispondo de 
c011flu��ão própria, prestará inestimavel serviço 
:\ obra <lo fomento. 

I ndústria de lodicinios ' no qua
triênio de 1 943 a 1 946 

Não ohstante a �crise que se verificou no 
setor <la Indústria de Lacticínios, no quatriênio 
1 943/46, testemunhada pela queda progressiva 
ela produção, a atuação da Divisão de Inspe
ção de Produtos de Origem Animal (D .I .P.O.A.). 
no amparo técnico de tal indústria, revelou-se 
eficiente, pelo crédito de confiança que sobe 
impor, em melhores épocas, aos lacticinistas. 
Isto se evidencia ante os dados estastisticos for
necidos por essa Divisão, nos quais consigna 
o crescente número de estabelecimentos novos, 
surgidos sob o estímulo de sua assistência e 
amparos técnicos, 

---. 
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VISITAS E IMPRESSÕES 
" A  visita á Escola de Lacticínios Cândido 

Tostes constitue uma surpresa p ara quem su
põe encontrar a simples Fábrica de produtos 
derivados do leite, que é bem conhecida na 
Cidade, no Estado e m(smo em todo o Bra
sil, pelos seus excelentes produtos bem apre
ciados. 

O que, realmente, encanta e entusiasma de
pois de c�nhecet o que se faz e se objetiva 

nesta novel e modelar Escola Técnica e Prá
tica, é, justamente, o en�usiasmo e. o carinho 
do� seus · dirigentes. 

E justo exaltar o prazer de constatar que 
u ma visita, como esta, desperta confiança em 
melhores dias para o engrandecimento da 
nossa avelhantada indústria do leite. 

Parabens aos seus dedicados dirigentes". 
Jui;z de Fora, 1 8  de Fevereiro de 1 948 

(a) General Dermeval Peixoto 
Cmt. da 4a. R. M. 

FRANCISCO A. F. MAVIGNIER 
2.0 ANO TÉCNICO 

Ecos de uma excursão à Guaraní 
Gentilmente . convidados pelo valoroso es

quadrão do Guaraní Sport Club, da cidade 
que lhe empresta o nome, partiu, pela 3a. vez, 
sabado 28 às 3 horas da tarde, uma caravana 
Felctiana que, naqüela cidade, iria disputar 
Ping-Pong e Futebol. 

Chega mos às 6 horas da tarde, fazendo óti
ma viagem.  Como de costume, fomos recepci
onados maravilhosamente. 

As 20 e meia horas, sob as vistas do juiz 
Marcos José Coutinho, alinharam-se as duas 
equipes para a disputa de uma melhor de 3, 
em Ping-Pong. 

A equipe da "Cândido Tostes", formou com os 
seguintes elementos: Mario Ferreira da Costa 
Julio Alberto Filho - Samuel Gontijo Garcia -
Jonas Pereira Bomtempo - Alberto Mendes de 
Oliveira e Paulo Garcia. 

Após uma partida equilibrada, sairam ven
cedores os "Pektianos" pelo escore de 1 00x88. 

A segunda partida foi disputada domingo 
pela manhã, sagrando-se novamente vencedo
ra, a turma da Escola. 

E, com este resultado, foram aclamados 
campeões os rapazes da " Candido Tostes" . 

Às 1 5 ,30 horas, iniciou-se a partida de Fu
tebol. O quadro da F. E. L. C. T. jogou com 
a seguinte constituição : 

Piauí - Alfeu - Jonas - Marconde� - Miguel 
(Alberto) - Mario - Gildo - Lavorato - Samuel -
Moisés - Paulo Garcia. 

Após uma peleja equilibradissima venceram 
os de Guaraní, pelo escore de 2 x 1 .  

Todos jogaram muito bem, e acreditamos 
que o mais justo tivesse sido um honroso 
empate. 

Á bôa gente de Guaraní, os nossos agrade
cimentos pela acolhida que nos foi dispensada. 

Excursão á Cachoeiro do Itapemerim 
Convidada pela C. E. C. I. (Casa do Estu

dante de Cachoeiro do Itapemerim), partiu 
dia 25 de Junho, para aquela cidade do visi
nho Estado do Espírito Santo, uma caravana 
de Felctianos, chefiada pelo DI'. Sebastião S. 
F. Andrade, diretor do Estabelecimento. 

Foram os nossos rapazes disputar um tor
neio de volley, basket, e foot-baU cóm . dois 
colégios daquele rincão espirito-s3ntense, pro
curando estreitar, cada vez mais, os laços de 
fraternidade entre os estudantes de todo este 
vasto e maravilhoso Brasil. 

Os felctianos se mostraram valorosos na 
peleja e grandes na diciplina, o mesmo se 
aplicando aos seus adversários. 

A F. E. L. C. T. sagrou-s€" campeã . de bas
ket e fo ot-b alI , perdenqo a colocação ' em 
volley-ball. 

Foram três os disputantes do tornêio, o "que 
mostra a fibra de nossa rapaziada, trazendo 
para nossa Escola essas vitórias, que enrique
cerão, ainda mais, o nosso já grande acervo 
de conquistas esportivas. 

Nossos "teams" foram assim constituidos : 
Volley-ball : Cid - Paulo Garcia - Dante 

Samuel - Jonas - Heider - Alberto. 
Basket-bal1 : Heider - Dante - Samuel - Detzi 

Helio - Paulo - Alberto - Jonas. 
Foot-ball : piauí - Helio - Aluizio - Mario -

Paulo Garcia - Miguel - Djalma - (Detzi) -
Edgard - Samuel - Caetano - �ildo. 

A todos que lutaram por mais essas vitó
rias da Escola, os agradecimentos da ·FELCT 
e os parabens do "FELCTIANO". 

1 - .:Antonio C. C. Junior 
2 - '1Jatlco Cretlínari 

<5 - Jotlé Jorge .:A. �ocha 
12 - raulo '1Jíeira 

15 - Vjalma Ó. t=-ígueiredo 
15 - Otlwaldo .:Andrade 

1'1- - -kfomero V. C. 13arbotla 
1<5 - Gumercindo 1flendeJ r. rínto 

1<5 - 1flal'ía f2ydia 13aptítlta de Oliveira 
1<5 - '1Jerutídío GonçalveJ Óíqueíra 

24 - íWaldyr ]eJuíno da Óílva 
30 - CeLína 1flendonça 

2 - ]I'acema f2ímp 1flontenegro 

O V,.. Vanfe 1tardelli 

12 - Julio ..A. doJ ÓantoJ 

14 - rlinio '1Jieira rinheíro 

15 - €uly 130echat 

ti- - JoãO Corrêa lJieto 

23 - João f2uírr. CapiJtrano 
2'1- - ]oJé 13ento de 1flelo 

30 -' Juan �a,;,on �. í))era da Silva 
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LABORATÓRIO 
Solução Dornk , solução de soda . décimo normal, solução de fenoíit�lélna a 2� 
solução décimo IWrmal de nitrato de praia I solução de nitrato de prata , so 
lução de bicromalo de potássio o P%; , eullurtJ de' P.roqueforl em pó, Fermen 
lo fác/ko seleCionado liquido; Córanle líquido pata queÍjQs; Cullura de 'rtJghurUI(-i 
qu;do), Grão de Keflir, Fermenio . seleclonado pará queijo Sulsso . 

t;JUEIJOS 

Minas'> /X1dronisado. 
TIPOS : Cavalo I Cobocó, Chedckm Duplo Creme� Emmenlaler, Gouda I Lunch I Praia I 

Parmezão, Posléurizado, Provolone, Reno-Edam , Roquetorl. Suisso , Crem 
Suisso . RequeÍjão . Mineiro . Requeijão Cri% ,  Rico/a 

MANTEIGA Ex/ra e de primeira. 

CASE/NA {Por diversos processos. 
flirjgjr os fl.ediefos à 
Fabrica Escolo de Laclicínio$ 
Rua Tenenle Frei/as � ... 

Juiz ' de Fora '1! 

Condido lasl(!s . 
ex. Pos/ol 183. 

Minos Gerais. 
BRASIL 

I 
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