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O desenvolvimento da nossa indústria de lacticínios é um 
fato real, que não pode sofrer a menor contestação. Pode ser que 
êste desenvolvimento não se faça com a rapidez desejada, mal acos� 
tumados que esta'mos com os "pulos de sete léguas" nesta época 
da bomba atômica e dos aviões a jato. 

O c1'2:�,mvolvimento se processa nos setores da qualidade e da 
quantidadc. Me�horamos a qualidade 'Cios nossos produtos, melho
ramos o trabalho dos nossos técnicos e operários: 

Todos os anos, dezenas de estudantes e operários passam pela 
E.scola de Lacticínios " Candido Tostes" .  Quando tivermos criado 
uma mentalidade lacticinista entre os que trabalham na indústria 
de lacticínios, então o nosso progresso nesse ramo será mais rápido 
e notável. 

O desenvolvimento da indústria de lacticínios leva os inte
ressados a procurar as escolas, entusiasma os técnicos, encaminhan
do-os para as pesquisas e fommtando o interesse pelas publicações. 

Ê8te ano foi particularmente assinalado, no que diz respeito 
à nossa bibliografia lacticinista. No comêço foi pu'blicada a obra 
de J. G. S. Hildebrand, "A cas?ína e �uas aplicações industriais", 
e agora surge o livro de O. Ballarin "Notas Sobre a Bioquím ica do 
Leit e "  . 

Nossa literatura lacticinista sempre foi muito pobre. Quasi 
se limitava a artigos em revistas técnicas e uma que outra separata 
dessas mesmas revistas. ou pequenos trabalhos de divulgação, pu
blicados pelo Ministério da Agricultura ou pela Secretaria da Agri
cultura do Estado de São Paulo. 

Mesmo com os defeitos que possam apresentar. os dois livros 
acima citados são os primeiros trabalhos sérios. fugindo ao caráter 
pUDmcnte divulgacional, que se publíca no Brasil. Pelo menos não 
temos conhecimento de outros, até o presente momento. 

O livro de O. Ballarin está dividido em 4 partes, ocupando
se a primeira dos seguintes capítulos : Definição. caracteres orga
noléticos, propriedades biológicas, propriedades físicas e químico-
físicas e proprie,dades quítpica1! do leite. 

. 

A segunda parte trata da composição química, e estudo de
talhado dos componentes do leite. A terceira e quarta partes tra
tam respectivamente -da ação dos agentes químicos. físicos e bioló
gicos sobre o leite e o metabolismo do leite. 

Não sabiamos que o autor se dedicava a êstes assuntos. Foi. no 
próprio livro que verificamos a sua contribuição anterior a estu
dos relacionados com o leite e seus derivados e outros produtos 
alimentícios. 

Em 1 9 45 publicou na Revista Brasileira de Medicina um es .. 
tudo comparativo das propriedades e características do leite deshi
dratado e do leite freséo e contribuiu para a " Primeira Jornada 
Brasileira de Bromatologia" com o seguinte trabalho : " Conside
rações a respeito da legislação bromatológÍca" .  

O livro de Q. Ballarin, "Notas sohre a bioquímica do leite" 
vai prestar um grande serviço, principalmente aos alunos da Es
cola da Lacticínios " Candido Tostes" e aos veterinários, agrôno
mos e médicos, bem como a· todos aqueles que se interessam mais 
profundamente pelo leite, sob o ponto de vista físico-químico e 
biológico. 

O seu autor, certamente, é um estudioso apaixonado destas 
questões, pois não se escreve sobre leite. e lacticínios, no Brasil, 
para ganhar dinheiro. 

Estão. pois, de parabens os meios lacticinistas brasileiros por 
mais esta obra que veio enriquecer a e1)tante dos estudiosos em 
aSfiUntos lacticinistas. E' uma contribuicão notável que só merece 
os nossos aplausos. 

• 
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Utilização do leite de 
A produção de 'leite é a principal fun

ção dos caprinos, considerada em con· 
junto, no mundo. Com exceção, apenas se 
podem citar algumas regiões em que, como 
no Brasil, êles produzem principalmenté 
peles, e ouh'-as como nas; zonas: de Angorá, 
por exemplo, em que o' principal produto 
é a lã moha1:r, para confecçã() de tecidos 
e tapetes, os mais valiosos e bonitos que 
se conhecem depois dos da Pérsia. 

Em regiões 'rudes, adustas, de forra
gens pobres, e:rp. que a vaca não se dá ben1 
ou não produz, quer' no frio,. quer no ca
lor, a cabra fornece leite generosamente, 
para alimentar crianças' e até para fabri
cação de ótimo queijo. 

O leite é variável conforme a raca 
e certamente o regime forrageiro. E' mà'is 
gordur'oso que o da vaca. E' de digestão 
fácil para crianças e velhos, e quasi in1u
ne da tuberculose. Daí ser tomado cru, 
com mais tranquilidade. O pequeno porte 
do animal permite ainda, nas grandes ci
dades, uma prática de aldeia, isto é: a 
cabra e transportada a pé ou em veículos, 
para ser ordenhada à vista do consumi
dor. 

O emprêgo do leite de cabra data da 
mais remota antiguidade e, como se sabe� 
passou até para o folclore. Para menino, 
esperto, vivo, logo dizem: "êste mamou 
com leite de cabra". 

As observacões científicas confirmam 
a �firmação popular, muito embora do 
uso exclusivo do leite de cabra possa re
sultar o raquitismo, que uns atribuem à 
baixa quota de ferro na sua constituição 
química. 

10t 
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alimentacão , cabra na 
Sendo um leite de - fácil conservação 

o seu uso direto, ou o seu emprêgo na fa
bricação de lacticínios, é muito cômodo. 

Há manteigas e queijos famosos, con1 
o emprêgo exclusivo ou associado do 'leite 
de' cabra. Tampém o "úefir", ao qual mui
tos atribuem o'vigor da população do Cau
caso, é feito com leite de cabra. 

Onde porém o emprêgo do leite de 
cabra encontra maior aplicação, é no alei
tamento artificial das crianças,sendo eo
nhecidas mundialmente as chamadas 
"amas de leite", pela mansidão e pela 
qualidade do leite, que é muito próximo, 
em composição, ao leite humano. 

Em toda a parte onde se cria "a 
vaquinha do pobre ", ela é conhecida como 
fornecedora de excelente leite para as 
crianças. 

A composição do leite de cabra, se
gundo análises feitas em vários países, 
é em média� a seguinte ': 

Água . .  

Gordura. 

Caseína e albun1ina 

Açúcar 

Cinza . 

85 a 91 �,>;. 
4 a 7 �/�; 
3,5 a 5 % 
4 a 4,65�/(, 
0,7 a 0,9;6 

Doyere apresenta o seguinte quadro 
comparativo da composição de. diver'sos 
leites, através do qual se vê a aproxima
ção existente entre o leite de cabra e o de 
mulher: 

ELEMENTOS Vaca I Ovelha I Burra I Egua I Cabra I Mulher 
Manteiga, ·1 3,201 7.501 
Caseína. 3,00 4.001 
Albumina . 1,20 1.701 
Acúcar . 4,30 4,301 
Sáis . 0,70 0.901 
Água 81.601 
Total 

87,60 1 
100,00 100,001 

Densidade (Brisson) . 1.0321 

Em São Paulo, o Departamento de 
Indústria Animal, - segundo o agrôno
mo Alberto Santiago (1), - encontrou 
em análises feitas cuidadosamente, os da-

1.0351 

1,501 0.55! 4AOI 3.80 
0,601 0.78! 3.501 0.34 
1.551 1,40/ 1.551 1.3 O 
6.401 5.501 3.l0i 7,00 
0,32! 0.401 0.351 0.18 

89,63: 91.371 87,301 87,38 
100.001 100.001 100,001 100.00 

1.0351 1.0351 1.0341 1.020 

dos que repetimos aquí para melhor es
clarecimento do assunto, com a devida 
vênia: 

(Continúa na pá.gina. 14) 
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FER ENTO LÁC'TICO SElECION o 
J. BOMTEMPO 

Assistente da FELCT 

O emprêgo sistemático de fermento 
láctico selecionado, trouxe para a técnica 
lacticinista, perspectivas enormes - de pro
gresso. 

A indústria queijeira e manteigueira, 
que até o n10mento constitui o maior pêso 
na balança dos produtos lácticos, nacionais, 
tem sido grandemente n1elhorada e mere
cedora, portanto, de maior aceitação, gra
ças ao uso do citado fermento. 

De princípio era costume dos fabri
cantes, deixar o leite ou creme acidificaI" 
um pouco, ou mesmo adicionar-lhe leite 
ácido, com a finalidade de se obter me
lhores produtos, mais aromáticos e mais 
saborosos. Êste princípio antiquado e, às 
vezes, perigoso, can1inhou, progrediu com 
o correr do tempo e com a imaginação de
dutiva dos indivíduos presos ao ramo por 
interêsse econômico e a indústria dos lae
ticínios foi então presenteada com os fer
mentos selecionados. 

O fermento láctico selecionado é uma 
cultura pura de germes da fermentacão 
láctica verdadeira. Êstes germes, dentro 
do fermento, são classificados em duas ca
tegorias, os acidificantes e os aromatizan
teso Os primeiros, em maior quantidade, 
9070 talvez da flora do fel'mento, são res
ponsáveis pela produção de ácido láctico, 
o qual possibilita condições favoráveis ao 
desenvolvimento dos aromatizantes, daí os 
produtos mais ácidos gozarem de aroma 
mais acentuado. 

Posto em rudimentar esbôco a acão 
. dos fermentos lácticos, podemos compreen
der o valor de que se reveste o seu empr;ê
go na industrializaçãó da manteiga ou do 
queijo. O aroma suave da manteiga é um 
símbolo de garantia, pois bem, êste aroma 
se obten1 pela chamada matur'ação con
trolada do creme', sob influência do fer
mento láctico selecionado. Mais, esta ope
ração ainda beneficia muito a manteiga, 
aumenta-lhe a conservação, posto que o 
meio ácido é intolerável aos organismos 
de contaminação, mesmo àqueles resistén-

tes à pasteurização (esporulados); con
corre ainda para maior' rendimento na ba
teção, condição estritamente ligada à aci� 
dez do creme. Os .antigos fabricantes afir
mam: lnanteiga boa se faz com creme mais 
ácido. Perfeitamente, nada mais razoável, 
porém a. origem de tal acidez e seu desen
volvimento é questão que se acerca de me
lindres. O creme naturalmente se acidifi
ca, nem sempre, porém, acontece sob a 
ação de germes bons, desejáveis, daí a 
velha rotina sujeitar-se sempre a inespe
rados insucessos. O leite é excelente cam
po para desenvolvimento de inumeráveis 
espécies, boas e más, estas vão ao creme 
e passar'ão à manteiga, resultado, dúvidas 
e incertezas. 

Vejamos agora com referência aos 
queijos, por alto mesmo, como vimos para 
a manteiga. Os queijos fermentados não 
possuem crosta rígida, quando maturados, 
a pasta é n1acia e fàcilmente solúvel; gran
de parte do trabalho dos órgãos do apa-
relho digestivo é poupada pela cura dos 
queijos adicionados de fer'mento. Da mes
ma maneira, o meio ácido criado no seio 
dos queijos, impede o desenvolvimento de . 
muitos micro-organismos indesejáveis, evi
tando, desta feita, um dos maiores abor'
recimentos ao industrial� o estufamento. 
O leite fermentado com germes seleciona
dos, auxilia ajnda a coagulação do mesmo 
pelo . coal�o, o rendimento é maior, poÍs 
a qUlmoslna, agente eoagulante do coalho, 
age melhor em meio mais ou menos ácido. 
Em síntese podemos adiantar que, o uso 
de fermento é imprescindível na obtencão 
de bons produtos e constitui, talvez um 
dos segredos da técnica moderna. A�tes, 
porém, convem adiantar que os resultados 
são evidentes, em se tratando de leite pas-· 
teurizado. A pasteurizacão eliminaria toda 
flora do leite, facilitando a predominân
cia da que está presente no fermento. 

O - próprio sôro ou leite desnatado, 
empregado na alimentação de animais, 
proporciona melhores resultados quando 
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DR OSVALDO T. EMRlCH 

Ex-professor da F.B.L.e. T. 

A fenação é o melhor processo de secagem das 
forragens, podendo ser natural (no campo) artifi
cial (em aparelhos). 

No preparo do feno devem ser observados vá
rios cuidados como sejam: 

a) Escolha da planta: preferindo �s de alto 
valor nutritivo, de grande renda (volume vegetati
vo), de fácil cultivo (capim gordura), resistente às 
Rragas e de fácil secagem (capins). 

b) - Verificar a época do ano mais favorá
vel para evitar estragos, especialmente no processo 
da sêca natural. O sol. o vento, a chuva, e a geada 
podem inutilizar o feno ou alterar o seu valor nu
tritivo (Ressecado, ardido, môfo). 

c) - Determinação da fase vegetativa da planta: 
sendo preferível no seu pleno desenvolvimento, antes 
da floração e queda das folhas. O capim gordura 
deve ser cortado quandó começa a encartuchar (co
mêço da floração em Abril e Maio). 

d) - Determinar o processo de ceifar: (cortar), 
a mão, a foice, a alfange, a ceifadeira, conforme as 
condições do terreno. A forragem deve ter um só 
crescimento, especialmente o capim, pois a parte ve
iha (do ano anterior) prejudica a fenação e c valor 
das forragens. 

e) - Considerar o modo de. becar: ao SOl. à 
sombra, em telheiro e à máquina ou secadores (es
tufas) . 

f) - Con side ra r o armaze n amen to :  no campo, 
em medas, no fenil ou depósitos, em fardos ou em 
sacos (moido), tendo em vista o transporte. O pro
cesso mais ·fácil de conserva é em medas no próprio 
local. cercadas ou protegidas. O mais recomendável 
é em fardos de 40x60x80 cents. 

Em medas bem feitas' ou em fardos pode ser 
conservado durante mais de 2 anos. 

No preparo do feno devem ser observados os 
seguintes cuidados: 

. 

adicionado de fermento, é mais saboroso e 
evita mesrrio o desenvolvimento de para
sitas intestinais, responsáveis, em grande 
escala, pelo atrofiamento dos leitões etc. 
Não há necessidade de se enumer'ar a mul
tiplicidade de aplicações do fermento lác
ti co dentro da Indústria leiteira, a sua 
eficiência é uma realidade', todos o sabem. 

Cuidemos agora da sua preparação, 
oneração muito simples, não deixando 
contudo de me:recer os mais atentos cui
dados, principalmente higiênicos e técni
cos. Primeiramente tratemos do modo de 
fábrica, supondo .possuir uma cultura boa 
(um pouco de fermento já pr'eparado, de-
nominado cultura mãe). 

(Contlnúia na página 10) 

a) Não ceifar forragem molhada. 
b) - Evitar tomar chuva ou geada durante a 

secagem. 
c) - Evitar a seca parcial ou o aquecimento 

durante a cura, revirando ou' mexendo algumas vezes. 
d) -- Ter maior cuidado com as plantas de 

folhas largas ou grossas (aquosas) pára evitar a sua 
ferment::>.ç30 e queda. 

e) - Verificar o ponto de secagem logo que a 
forragem não esquenta mais em montes ou fique 
quebradiça (ressecada) . 

f) --- Não sujar o feno no transporte. 
g) - Escolher local próprio para -as medas. Na 

séde devem estar afastadas de benfeitorias e do mo
vimento (Trânsito). 

h) - Fazer medas boas, tendo um poste· no 
centro, ter a :?IItura 2 vezes a largura, acamar uni
formemente o capim ao redor do poste, colocar um 
chapeu para proteger contra a chuva e proteger com 
uma cêrca até a época do uso. 

i) -- No enfardamento usar o capim bem sêco. 
fazer brdos uniformes, bem amarrados (não muito 
apertados nas amarras), guardados em depósitos ven
tilados e sêcos. 

Todas as forragens servem para o feno sendo 
preferíveis as seguintes plantas: Capim gordura. al
fafa, capim rhodes, quiquio. Um hectare de terra 
pode dar de 10 - 5 O tonebdas de f..::no. 

A silagem é uma forragem conservada em re
cipientes hermeticamente fechados, onde sofre fer
mentação, produzindo um alimento mais úmido do 
que o feno. Os recipientes podem ser dI.' quaiquer 
capacidade e feitos de vários materiais como: 

a) - Silo de terra (trin�heira e cisterna). 
b) - De alvenaria (tijolos ou pedras). 
c) - De concreto ou cimento armado. 
d) - De madeira (tonéis) 
e) De metais (tambores). ' 
A forma dos silos é variável. cilíndrica (redon

da) quadrada, retangular, oitavada e etc. Os silos 
podem ser subterrâneos. de encosta por economizar 
máquinas elevadoras de trabalhos. 

O preparo da ensilagem (silagem) requer al
guns cuidados especiais como: 

1 .° - Escolha da forragem Todas as plan-
tas podem ser ensiladas cam excessão das de colmo 
ôco (canudo) que conservam o ar ou as que causem 
fermentação excessiva e mesmo into}Cicamento. A 
planta deve satisfazer às mesmas condições indicadas 
para o preparo do feno (nutritiva, agradável. econô
mica, e etc.). 

2.° -- Estado vegetativo da planta - A forra
gem deve' estar no máximo de sua utilidade e pronta 
em época própria (um a dois meses an tes da sêca). 
O milho deve estar em ponto de assar (De 40 a 
60 % madura), as leguminosas na floração, antes de 
perder as folhas inferiores e endurecer o caule. 

3.° - Preparar o silo As paredes internas 
(Conclui na pá.gina 8) 
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QUE DEVEMOS TER PARA 
OBTERMOS BONS QUEIJOS' 

Dos produtos de lacticínios, a fabricação indus
trial de queijos é a mais difícil. Isso, porque, para se 
fabricar queijo de boa qualidade, é necessário o se
guinte: 

1 - Leite ótimo - a. qualidade do leite é a 
primeira condição para se obter bom queijo. Os 
defeitos ·do leite passam para o queijo. Por melhor que 
seja o queíjeiro, e, por melhores que sejam o prédio 
e suas instalações, o queijo Sempre sairá ruim si se 
trabalhar com leite defeiqlOso. Queijo bom só se ob
tem de leite ótimo. No exame do leite, o bom fabri
cante nunca mistura leite bom com leite �uim. Ambos 
ficarão ruins. O bom gueijeiro nunca usa leite defei
tlLOSO na fabricação de queijos. 

2 - Agua limpa e fervida esta é indispensá .. 
vel na fabricação do queijo bom. A água de lavagem 
das tachas ou dos tanques. dos utensílios de trabalho 
(lira, pá, grade, fôrmas, pano, latões, etc.), bem como 

a empregada no aquecimento da massa e na lavagem 
dos queijos deve ser a melhor possível - captada na 
própria nascente, em caixa própria e canalizada (em 
manilhas ou em canos metálicos) até à fábrica, ande 
será recebida em tanque ou caixa próprios, devidamen
te calafetados. Nunca usar água de leito descoberto 
(de rêgo, córrego, ou rio). A água exposta ao ar, 
pricipalmente a de leito ao nível da terra, mesmo que, 
à vista, pareça limpa, contém micró.bios diversos (da 
poeira, da lama, dos capins, das fezes de animais, etc.) 
micróbios êstf:s sempre prçjudiciais, pois, a maioria 
dêies provoca o estufamento dos queijos, quer no iní
cio da salga, quer já durante a cura. Todas as vezes 
que se desconfiar da água, esta deve ser bem fervida 
antes do uso. E, quando a água estiver muito copta
minada nem mesmo a fervura mata os micróbios' que 
provocam o estufamento do queijo em maturação. O 
tratéÍmento adequado da água é indispensável. O bom 
queijeiro .só usa água muito bem captada e can�lizada, 
e a ferve sempre qqe desconfia ser ela a caUSq de de
feitos nos queijos. 

3 - Prédio be m construido "-- só podem ser ob
tidos queijos bons em fábricas bem construi das, isto 
é. com boas salas de recepção, de fabricação, de salga 
e de cura. Notar que fábrica bonita não quer dizer 
fábrica bem construida. Entretanto, aspecto agradável 
do estabelecimento deve ser sempre preferível. A fá; 
brica deve ser levantada em local alto, fresco, sem ven
tilação ex�essiva nem insolação demasiada, ficando 
sempre as salas de salga, de cura e de depósito de quei
jos a brigadas contra o sol (estas não devem receber 
sol à tarde). O prédio' deve ter o piso liso, resistente 
e com boa queda (para dar escoamento ao sôro e às 
águas residuais); as paredes bem revestidas (de pre,. 
ferência de azulejos, por ser mais resistente, mais du .. 
rãvel e de mais fácil limpeza); fôrro hem feito .(de 
preferência de estuque); esgôto completo; portas sem,
pre'fechadas (preferentemente com molas); janélas te-
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ladas, etc., inclusive dispor do necessano. para evitar 
infestação de ratos. Inúmeros são os defeitos de quei
jos por causa das más condições do prédio. O bom 
queijeiro, ao montar a fábrica, procurará atender to
das as instruções determinadas pela Divisão de Inspe
ção de Produtos de Origem Animal. que distribui pian
tas de orientação com detalhes de construção e de ins
talação, a todos que solicitarem. E, além disso, o bom 
queijeiro mantem sempre o prédio e seus arredores em 
perfei tas condições de limpeza, evitando formação de 
focos de máu cheiro e de moscas. 

4 - Instalaçõe s próprias - caldeira a vapor, pas
teurizador, resfriador, tanques próprios para recepção, 
coagulação e trabalho da massa; tachas, prensas, pra· 
teleiras, mesas, etc., bem instaladas e eficientes, facili
tando os trabalhos do queijeiro, são indispensáveis na 
fabricação do queijo de baa qualidade. Todas as pe
ças metálicas (latões. canos, tanques. liras, quebradores 
de massa, fôrmas. etc.) devem ser de metal inoxidável 
(ferro estanhado ou aço inoxidável. sem defeitos e 

muito bem esterilizados no momento do uso. O bom 
queijciro só trabalha com material bom, perfeito 'no 
cstanhamento e desenvolvimento e devidamente esterili
zado. 

5 - Que ije iro bom e auxiliares compe ten te s
Sem pessoal operário competente - de costumes hi
giênicos, e, conhecedores da arte da fabricação de quei
jos, não se poderá obter bom produto. De nada adian
tará prédio bem construido, com instalações ótimas, 
dispondo de água perfeita e de leite bom e abundante, 
si o queijeiro e seus auxiliares não souberem trabalhar. 

Assim o queijciro para ser bom, deve satisfazer 
ao seguinte: 

I -- conhecer perfeitamente a arte da fabrica.
ção dos queijos, em vários tipos, adaptando seus mo
dos de trabalhar às condições da fábrica que dispuser; 

II reconhecer perfeitamente defeitos do leite, 
nos exames rápidos. na recepção, e saber fazer as aná
lises rápidas de laboratório (acidez, gordura, densi
dade, lacto-fermentação, etc.) e saber interpretá-las; 

III - conhecer perfeitamente o prep' ar� dos fer
mentos lácticos para os variados tipos de queijos, e 
obtê-los em boas condições; 

IV - conhecer o preparo e o l::xame do coalho, 
do corante, das soluções de salitre e de cloreto de cál
cio, etc., e, 

V - ter hábitos higiênicos, e, só trabalhar em 
perfeitas condições de limpeza. 

Aos auxiliares do fabricante tqmbém cabe parcela ( 
importante para a obtenção de bons ' queijos. 'Devem 
êles ter hábitCls higiênicos e estarem sempre alertas para 
todos as serviços. e, fazê-los com perfeição. Descuidos 
dos auxiliares no aquecimento do leite ou da massa, 
na esterilização .de peças, no corte, na colocação de 

. panos, na prensagem, na. salga, nas viradas dos queijos, 
nas passadas. do óleo na crosta, etc., são causas de inú:. 
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INSTRUCÕES PARA O fUNCIONAMENTO DO CURSO AVULSO DE APERFEiÇOAMENTO 

DE INSPEÇãO SANITÁRIA E INDÚSTRIA DE llCIICíNIOS 

De acôrdo com o decreto 8.741, de 11 de fevereiro de 1942 

1 -- Conforme entendimento entre o Ministé
rio da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais, será realizado, anualmente, 
na Fábrica-Escola de Lacticínios "Candido Tostes", 
em Juiz de Fera, um curso avulso de aperfeiçoamento 
de Inspeção sanitária e indústria de lactícínios. 

2 - O curso será ministrado à duas turmas, 
anualmente, nos seguintes períodos: 

a) 1.° de março a 30 de junho, e, 
b) 1.° de agosto a 3 O de novembro. 

3 - As �ulas teóricas e trabalhos práticos se
rão ministrados por técnicos estaduais com a colabo
racão de um técnico federal. que será o responsável 
pela orientação, do curso perante a diretoria dos Cur
sos de Aperfeiçoamento e Especialização. 

4 O curso será frequentado por serventuá-
rios da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal. diplomados ou não, que já estejam exercen
do funcões de controle sanitário em estabelecimentos 
industri;is e iacticínios. 

5 - A indicação de serventuários acima, será 
feita pelos inspetores chefes das regiões de Belo Ho
rizonte, Niterói, São Paulo e Curitiba, por inter
médio do Diretor da Divisão de Inspeção e Produtos 
de Origem Animal ao Diretor dos Cursos de Aperfei
çoamento e Especialização. 

6 - Célda turma será constituida de cinco a 
oito alunos. 

7 - A indicação acima será feita até quinze 
dias, antes do início de cada curso. 

8 O técnico federal a que se refere o item 
3 será designado pelo diretor dos Cursos mediante 
indicacáo do diretor da Divisão de Inspeção de Pro
dutos· de Origel� Animal. 

9 O Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamen-
to e Especialização providenciará sobre a matrícula 
dos serventuários indicados pelo diretor da Divisão 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal. os quais 
terão direito a diárias e a uma ajuda de custo, arbi
tradas, na forma da lei, por conta das dotações con
signadas aos Cursos de Aperfeiçoamento e Especiali
zação, para tal fim. 

10 - As dispOsições do item anterior se esten
dem ao técnico federal a que se refere o item 3. 

11 - Não terão direito às vantagens referidas 
nos itens anteriores os serventuários residentes em Juiz 
de Fora. 

12 - O regime escolar didático e programa se
rão submetidos à aprovação do diretor dos Cursos 
de Aperfeiçoamento e Especialização. 

meros defeitos. Os bons auxiliares são aqueles que se 
apresentam devidamente vestidos (éom avental I.' gorro 
próprios); executam prontamente os serviços que lhes 
estão afetos, e, enquanto é aguardada a -coagulação e 
a prensagem, estão limpando o piso, as paredes, as 
portas, as prateleiras, etc., bem como evitam restos de 
sôro no piso, ou em vasilhas, e, afinal. fazem tudo 
para - que o ambiente da fabricação dos queijos seja o 
mais limpo possível. 

13 ;-- Os aI unos ficarão ohrigados: 
a) comparecer às aulas e trabalhos práticos. su

jeitando-se ao regime escolar do estabelecimento' e às 
provas que forem determinadas para verificação de 
seu aproveitamento. 

b) apresentar no final do curso, relatórios dos 
trabalh'os realizados em cada disciplina o qual será 
encaminhado ao diretor dos C.A.E., depois de devi
damente apreciado pelo orientador que os acompa
nhar. 

14 - Caberá la orientador do curso verificar 
a frequência e o aprowitamento dos alunos. afim de 
sugerir o cancelamen to da matrícula daqueles que não, 
satisfizerem. quanto às notas obtidas. os requisitos 
mínimos exigidos, ou que tiverem frequência infe
rior a 8 O <;/0 das aulas dadas em cada mês. 

15 - O aproveitamento no curso .constará da 
ficha do serventuário. 

16 O orientador do curso apresentará ao di-
retor dos C.A .E., o relatório final das atividades ve
rificadas durante a realizacão de cada curso. 

1 7 -- Os casos omissos nestas instruçõe$ serão 
resolvidos pelo diretor dos C.A.E., por proposta do 
orientador do Curso. 

Fenação e silagern 
(Conclusão da página 6) 

e o piso devem estar limpos. as portas bem ajustáveis 
e o inaquinário em perfeito estado de funcionamento. 

4.° CárIe e transporte - A silagem pode ser 
feita com forngem úmida ou em dias de chuva. Deve 
ser cortada ràpidamcnte em proporção ao enchimento 
do silo. 

O transporte -não deve sujar o material e nem 
encarecê-lo muito (usar veículos rápidos e grandes). 
As plantas devem ficar em ordem (não desencontra
das) para favorecer a picagem. 

5.° - Enchimento do silo - Compreende a pi
cagem (ou trituração)· em partículas (de 1/2 a 1 
cent.), a carga ou a colocação no interior, a socagem 
(pisamento) contínua e a molhagem. A socagem e 
a molhagem têm por fim expulsar o ar. Às vezes 
aaicionam-.se coalhada e melaço (fermentos) para 
favorecer a natureza da fermentação. A fermentação 
alcoólica é prejudicial, especialmente usando-se plan-
tas açucaradas ( cana, sôrgo doce). _ 

6.° - Fechamento do silo - Depois que a for
ragem atinge a bôca do silo, deve-se dar tempo ao 
acamamento deixando-se para o 2.° ou 3 .° dia a ter
minacão do enchimento. Nos silos fechados basta re
por � enchimento na parte abatida e nos abertos con
vém colocar-se uma camada de forragem sem picar, 
podendo cobrí-Ia com argila (barro). 

7.° -- Uso da sílagem - A abertura do silo 
pode ser feita depois de 40 dias, na época de maior 
necessidade. calculando o período de Uso em confor
midade' com a capacidade do silo e o número de ani-
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Características - Êste queijO tem a forma es
férica e é de origem holandesa. sendo colorido. pren
sado e :-algado. E' um queijo gordo. de massa semi
cozida e maturada. Apresenta-se no mercado com a 
superfície colorida de vermelho-roxo. às vezes fechado 
hermeticamente em latas. E' um queijo de pasta dura 
e possui olhos de forma regular. ligeiramente ovala
dos e com 3 a 6 mm. de diâmetro. O seu sabor deve 
ser ligeiramente picante. agradável: 

O queijo tem em média. 14 cms. de diâmetro e 
1.800 gramas de pêso. 

mais existentes. A silagem deve dar para o período 
de 4 meses (agosto. setembro. outubro e novembro). 
Multiplica-se o número de vacas pelo número de- qui
los por dia e pelo número de dias (90 120) . 

Um metro cubico de silagem pesa cêrca de 600 
ks. e uma 'vaca eleve ter de 10 a 20 ks. por dia con
forme a sua produção e a capacidade dO' silo. A me
lhor silagem é preparada em Março e Abril com forra
gem mixta (gramínea e leguminosas). sendo preferí
veis as seguintes: milho de grande produção (cristal. 
Santa Rosa), sôrgo doce, ervilha ou feijões (caupi. 
mucuna, fava, soja). trevos. crotolárias. canas e ca
pins. Dois terços de milho e um têrço de legumino
sas constituem a melhor forma. Depois do milho é 
aconselhável o sôrgo doce. A cana forrageira e os ca
pins não compensam as despesas. sendo preferíveis em 
forma de cortes verdes ou feno. As leguminosas 
devem estar bem maduras sem serem fibrosas. para 
não se tornarem pastosas e de alta fermentação. Qual
quer plé\l1ta deve produzir silagem de alto valor nu
tritivo. apreciável pelos animais (gôsto e cheiro 
bons) e de baixo custo (16 a 32 centavos o kg.). 

A estratificação é usada para as plantas po!po
sas (frutas. raízes. rizomas e tubérculos) sendo feita 
em simples trincheiras (tumbas ou em depósitos 
frios) e próprios. As forragens estratificadas substi
tuem a silagem e são próprias para o período da sêca. 

O processo mais adaptável e econômico de con
servação é o de fenação em medas, visto não exigir 
instalações e ser feito até sem maquinária. A van
tagem da silagem é somente a sua condição úmida. 
O capim gordura deve ser fenado e não ensilado. O 
milho e o sôrgo são mais úteis ensilados em vez de 
fenados. 

As sementes conservam-se. melhor em depósitos 
(Paiol e tulha) quando apresentam a sua maturação 
e secagem completas em boa sanidade (sem doenças. 
bichos, podridrão, etc.). embora o milho em palha 
deva ser recolhido úmido. (O aquecimento produ
zido no monte mata o gorgolho que vem da roça). 
. A conservação em qualquer forma e de qualquer J 

forragem não deve alterar o. valor nutritivo ou os 
nutrientes digestivos dos alimentos. 
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Edam 
EOLO ALBINO' DE SOUZA 

Prof. da F.E.L.C.T. 

Composição da média: 
Água. 
Gordura . 

Gordura no extrato sê co 
Proteínas 
Sal. 
Resíduo mineral. 
Ácido láctico, . , , . 
" F ABRICAÇÃÓ 

36,0 
29,4 
45,9 
28,4 

2.9 
3,3 
1,4 

Matéria prima - O leite para o fabrico . de quei
jo Edam deve ser filtrado e pasteurizado, ter 1 8 a 
20° Dornic de acidez e 4.0 % de gordura. Coloca-se 
no depósito de coagulação o leite com 32°C. 

Fermento - Êste deve ser usado na proporção 
de 2 0/0. 

Salitre - Junta-se o salitre, em quantidade de 
25 grs. por 100 kgs. de leite. 

Cloreto de cálcio - Em seguida deve ser adicio
nado o cloreto de cálcio, usando cêrca de 3 O grs. por 
100 kgs. de leite. 

Corante � O corante pode ser adicionado na 
mesma proporção que para o queIJO Prato (1 pas
tilha de corante C. Hansen para 300 kgs. de leite). 
A cada adição deve-se agitar bem o leite. 

Coalho - Por fim, adiciona-se o coalbo, dis
tribuindo-se bem no leite. para o que se agita êste por 
3 minutos. 

A coagulação eleve terminar em 5 O a 55 minu
tos, usando-se a quantidade de coalho wficiente para 
isto. Deve-se empregar um pouco mais de coalho no 
verão, que no inverno. A coagulação deve ser efetuada 
com a temperatura de 32°C. Deixa-se o leite .em re
pouso, tampando-se o tanque. 

Cárte -- Decorridos 45 minutos, começa-se a 
verificar se a coagulaçãv está terminada; quando isto 
for constatado efetua-se o córte observando-se os pre
ceitos conhecidos. 

A coalhada deve ser dividida até obter-se grãos 
de tamanho 4, bem homogêneos. 

l .a mexedura Em prosseguimento revolve-se 
a coalhada com um agitador de madeira. sem interrup
ção, de maneira que o tempo gasto para o córte e esta 
operação não exceda a 25 minutos. Deix3-l;e I�m se
guida, a coalhada em repouso por 3 a 5 minutos, para 
ser efetuada a dessoragem. 

1 .a dessoragem - Esta se faz retirando o sôro 
correspondente a 35 % do volume inicial de leite. 
Observam-se nesta operação os cuidados higiênicos re
comendados. 

2.a mexedura e aquecimento - A seguir inicia-se 
a 2. a mexedura que deve ser feita preferivelmente com 
agitador tipo Suíço. Cêrca de 5 minutos do seu início 
começa-se o aquecimento, para o qual se emprega água 
filtrada com temperatura de 85°C, em quantidade cor
respondente a 9 ou 9.5 % do leite usado. Sendo ne
cessário, usa-se também, vapor. Devem-se, empregar 
dois aquecimentos para êste queijo: o 1.0 com 40°C; 
o 2.° com 42°C., iniciando cêrca de 70 a 80 minutos 
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Fermento láctico selecionado 
(Continuação da pá.gina 6) 

PREPARAÇÃO 

Escolha do Leite: A escolha do leite é o pri-
meiro cuidado e um dos mais importantes fatores. O 
leite pode ser integral ou desnatado, preferindo-se o 
últimc, com visão econômica em primeiro lugar, con
siderando ainda que a gordura tem grande facilidade 
de absorção de odores estranhos, o que poderia prelu
dicar o aroma característico do fermento. O leite éln 
pó ou os concentrados, quando reconstituidos, não são 
recomendados, o coágulo é mole, a maturação demora
da e pobres de aroma. 

Preferimos portanto o leite desnatado, partindo 
de um conjunto de 1eitel.: sabidamente bons, desnatado 
em desnatadeira não usada antes. O leite deve ser de 
conjunto,' quando individualizado pode trazer alte
rações decorrentes da variação de constituição, ,o que, 
aliás já está provado. 

Pasteurização: Depois de desnatado o leite é 
recolhidb em recipiente de alumínio, louça ou ferro 
bem estanhado. A pasteurização é feita em banho ma
ria 85 -- 90°e. durante 30 minutos. A tampa da 
cuba deve ser adaptada de um dispositivo para ventila
ção ou então substituí-la por um pano bem limpo. 

A pasteurização elimina quasi totalmente os ger, 
mes existentes no leite, preparando o campo para aque
les desejáveis, existentes no fermento. A temperatura 

após o córte. A mexedura deve ser um pouco mais 
vigorosa que nos outros queijos, e continlÍa até que 
tomando-se um punhado de grãos na mão, nota-se 
que êles estão bem soltos e consistentes, (um pouco 
mais que para o Prato). 

O tempo total da operação (desde o córte) dêste 
queijo é de cêrca de 95 a 105 minutos. Notando-se 
a chegada do ponto, cessa-se a mexedura e deixa-se 
os grãos depositarem-se. 

Dessoragem ,-' Retira-se todo o sôro e procede
se à prensagem no tanque com o uso de placas de 
madeira e pêso duas vezes superior ao da própria 
massa. Esta prensagem deve ter a duração de 20 mi
nutos. 

M oldagem e cnFormagem''-- Logo em seguida,' 
coloca-se a massa nas fôrmas de madeira (mesma que 
para o queijo Duplo Creme). Regula-se a quantida
de da massa necessária para que os queijos fiquem 
com a forma bem esférica e de modo que todos fi
quem do mesmo 'tamanho. Não se usam panos nesta 
operação. Adaptam-se as tampas e procede-se à pren
sagem. 

Prensagem - Começa-se por prensar os quei
jos durante 20 minutos, com a pressão de 16 kgs. 
por kg. de queijo. A seguir viram-se os queijos en
volvendo-os com os panos e prensam-se novamente 
durante 40 minutos, sendo a pressão cêrca de 20 kgs. 
por kg. de queijo. Finda esta prensagem, aparam-se 
as itregularidades formadas, lavam-se os panos e co
locam-se os queijos virados, nas fôrmas. Caso se use 
imprimir, números na crosta dos queijos por meio de 

,metal, o que é aconselhável para quàsi todos os quei-' 
jos, deve-se calocá-los n:êste momento. A terceira 
prensagem 'deve ser efetuada em 14 horas, �ompres
são de 27 kgs.por kg. de queijo. 

Salga - Imergem-se os queijos, em seguida 
durante 48 horas em salmoura, 'após o ,que, colocam-

deve ser constante e o tempo contado çlepois que o leite 
alcança 85 - 90°e. O nível de água deve ser o mes
mo ou superior ao do leite. 

Resfriamento: - À pasteurização segue-se o res
friamento. Mais rápido quanto possível, para isto em
prega-se água corrente, sendo preciso pode ajuntar gê�o 
ou 'mistura refrigente de modo a fazer com que o leite 
desça a 20°C. Esta operação geralmente se faz no mes-' 
mo local usado para a pasteurização, é bastante subs
tituir a água quente por uma outra fria e corrente. 

Repicagem: Chama-se repicagem a inoculação 
de uma pequena quantidade do fermento já preparado, 
ao leite. Verifica-se a temperatura 20°e, adiciona-se 
a cultura na proporção de 0 ,3 a 1 ,5 % ,em relação ao 
leite. Homogeniza-se bem, imprimindo-Lhe rotação 
por intermédio de um agitador comum, de disco. 
'Êste agitador consta de uma haste metálica, tendo uma 
das extremidades reservada para apôio da mão e a ou
tra soldada a um pequeno disco metálico. Antes de 
introduzí-lo no leite é necessário lavá-lo bem e mantê-
10 mergulhado em água fervente, límpJ, durante al
guns minutos. 

Maturação: -- Maturação é a transformação que 
sofre o leite, chegando ao estado de coalhada. Ela se 
processa entre 16 a 20 horas. A constância da tempe
ratura é o que há de mais importante, uma vez esco
lhida a 20°C esta deve ser mantida rigorosamente até o 
fim. As oscilações causam inconvenientes que não sen
do corrigidos em tempo, levam a perder todo trabalho, 

Obtem-se temperatura constante de 20°C em câ
maras isoladas e devidamente reguladas, é o meio ideal. 
A permanência em água corrente t2mbém satisfa7, con
tudo as diferenças de temperatura de uma região para 
outra, a mudança de estações, tudo isto traz dificul , 
dade. Ao interessado cabe estudar o assunto. compa
rando as condições climáticas de sua região. Um meio 
aconselhável e já bem generalizado, consiste no em
prêgo de caixões de madeira com dupla parede, inter-

(Contlnúa na pá.gina 13) 

se os mesmos em assentos especiais para deixá-los, 
após, durante 1 ou 2 dias, nas prateleiras da sala 
de salga, São os queiJOS, depois, levados pua a 
câmara de maturacão. 

Maturação ·Começa-se virando os queijos dià-
riamente e passando-lhes com um pano, salmoura 
com 5 a 7 % Ele sal. A primeira câmara para matu
ração de queijo Edam deve ter 1 1  a 13°C e 8 O a 
8 4  % de umidade. 

Decorridos 15 dias. interrompe-se o tratamento 
e após 2 dias, untam-se os queijos com óleo de li
nhaça. Transferem-se então, os queijos para outra 
câmara com 13 a 16°C e 8 4  a 88 % de umidade, 
onde êles devem ser virados de 2 em 2 dias e· trata· 
dos com a solução de água de cal e sal. 

No fim de 5 O ou 55 dias, contados da data 
do fabrico, os queijos devem se apresentar matura
dos. Lavam-.se os queijos em água adiCionada de 1 % 
de cal e deixa-se que os mesmos sequem_ bem, após 
o que se pode pintá-los, usando a seguinte tintura: 

Magenta em cristais 20 grs. 
Álcool 1 ' garrafa 

2 litros 
queijos em p�pel celofane. 
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A história da indústria 
I • de lacticínios mlnelra 

Não temos elementos para saber exatamente a 
época em que foi iniciado em Minas o aproveita
mento do leite para fins industriais. Quasi podemos 
afirmar, entretanto, que, depois da indústria extra
tiva mineral é a indústria de lacticínios a mais an
tiga do nosso Estado. 

O seu desenvolvimento pode ser consider�do em 
três fases distintas: 

A primeira se caracterizava pela exclusiva fa
bricação doméstica de ,um tipo de queijo de massa 
crua, produzido nas fazendas. 

O processo de sua fabricação não obedecia a 
uma norma técnica e era o mais simples possível. 
Em uma vasilha de madeira ou de ferro, adicionava
se ao leite recem-ordenhado, certa quantidade de coa
lho natural. Obtida a coalhada, era esta colocada em 
fôrmas baixas de madeira e prensada à mão. Em se
guida, fazi::t-se a salga, espalhando-se sal grosso na 
superfície do queijo que �ra depositado em pratelei
ras, onde se procedia a cura, A produção dêsse quei
jo, único tipo produzido no País naqueles tempos, 
vulgarizou-se de tal maneira nas fazendas de M;nas 
Gerais, que passamos a exportá-lo para outras re
giões do Brasil, onde se tornou conhecido como quei
jo de Minas. Com êste nome, constituindo hoje um 
tipo de queijo Nacional, ainda é fabricado em nossos 
dias por processos pouco diferentes. Até o ano de 
1885 , a bbricação dêsse tipo de queijo, que deu iní
cio à indústria mineira d� lacticínios, era a única co
nhecida em todo o País. 

Naquele ano, que podemos tomar como início 
da segunda fase da indústria de lacticínios em Mi
nas Gerai�, o dr. Carlos Pereira de Sá Fortes, mé
dico mineiro, residente em ,Barbacena, idealizou e 
construiu a primeira fábrica de lacticínios, em Man
tiqueira, naquele município, com o objetivo de pro
duzir mar;.teiga e queijos de tipos extrangeíros. O 
fato const'ituiu na época verd::tdeiro arrojo e os mau
ditos sacrifícios para importação de material e técni
cos europeus justi ficaram a classificacâo do gesto 
como de visionário. 

• 

In úmeras foram as vicissitudes por que pas')ou 
o estabelecimento e a tenacidade com que Sá Fortes 
o manteve foi o ponto inicial do desenvolvimento 
da nossa indústria de lacticínios, pois que, desco
briram-se, depois de longas e dispendiosas experiên
cias, as modalidades que permitiam a fabricacâo de 
manteiga e queijo de tipo europeu em nosso· meio. 

A primeira fábrica montada por Sá Fortes é e 
deve ser considerada a primeira. escola de lacticínios 
do Estado. ' Nela, sob a orientação do seu criador, 
foram realizadas por técnicos europeus, dentre os 
quais temos ainda a satisfação de contar com Al
berto B�óeck, em Santos Dumont, toda a cxperi-

DR SEBASTIÃO S. F. ANDRADE 

Diretor da F.E ,L. C. T. 

'mentação que, coroada de êxito, deu origem ao de
senvolvimento da nossa indústria 1áctica. 

Dela sairam os primeiros práticos nacionais em 
fabricação de queijo e manteiga, práticos fostes que 
emprestaram o S2U concurso na montagem de nevas 
fábricas. 

Em 189 1 ,  como solução viável para o trans
porte do leite em grande escala para o Rio de J?
neiro, resolveu Pereira de Sá Fortes congelar o leite, 
o que até hoje ainda se adota com as vantagens de
correntes do seu uso, e isto confere-lhe o título de 
precursor da congelação de leite em grande escala 
para transporte para grandes distâncias. Justo é, pois, 
que Carlos Pereira de Sá Fortes seja considerado, 
como o é, o patrono da indústria de lacticínios em 
nosso País. 

/\. terceira fase, que é a atual. teve seu início em 
s'2guida à queda do café, quando as terras montanho
sas de Minàs Gerais, antes ocupadas por velb.ls la
vouras, passaram a ser transformadas em pastagens 
para o aumento do rebanho. 

O fazendeiro mineiro usando mais uma vez do 
senso prático e de economia que lhe é peculiar, pre
viu que as regiõ('s acidentadas, que não permitem 

agricultura l11ccanisada, sujeitas ao esgotamento 
rápido pela erosão, não poderiam ser aproveitadas 
para outras culturas em grande escala. Previu que não 
poderia concorrer em igualdade de condicões e ec�
nomicamente com a plOdução de regiões ;nde se alia 
a fertilidade do solo às vantagens oferecidas pela me
canização da lavoura. Então, resolveu sàbiamente em
pregar suas atividades na criação do gado leiteiro. 
Como consequência do aumento progressivo da pro
dução de leite, notadamente nas Zonas ela Mata e 
Sul de Minas, multiplicaram-se as fábricas 'de lacti
cínios, o que vale1,l ao Estado de Minas, com gran
de vantagem para a sua Economia, tornar-se o abas
tecedor de queijo e manteiga dos demais Estados da 
Federação. 

O desenvolvimento da indústria, sem a necessá
ria base estabelecida pela técnica, passou a exigir do 
Govêrno, em benc-fício da saúde pública e da econo
mia nacional. uma regulamentação que estabelecesse 
normas higiênicas para construção .de fábricas e ela
boração de produtos. 

Os primeiros estudos sobre a padronizacâo de 
queijo e manteiga, fabricados no País, sobre l�étodos 
de fabricação mais adequados ao nosso meio, sobre 
sel�ção e

. 
empregos de fermentos 1ácticos mais apro

pnados as nossas condições e o estabelecimento de 
normas para análises dos produtos, foram feitos, no 
Ministério da Agricultura, por Zenha de Mesquita 
e Sá Earp, dois dedicados estudiosos dos problemas 
que impediam o desenvolvimento da nossa indústria 
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de lacti.cínios e batalhadores incansáveis pelo seu pro
gresso. A êles devemos os princípios técnicos qur. 
orientaram a nossa produção para alcançarmos a si
tuação que desfrutamos hoje: 

Regulamr.ntada a indústria pelo Govêrno F2d�
raL os serviços de inspeção e orientação técnica da 
produção que se destina à exportação de um Estado 
para outro, ficaram subordinados à Divisão de Ins
peção de Produtos de Origem Animal do Ministério 
da Agricultura. Essa repartição, que conta hoje com 
um corpo de técnicos, dentre os quais alguns possui
dores de grande capacidade e proficiência, vem pres
tando por intermédio dos mesmos, reais serviços . à 
indústria mineira de lacticínios, principalmente no 
Sul de Minas e na Zona da Mata. 

Relativamente às dificuldades do nosso meio, 
podemos dizer que, graças à persistência e enorme 
esfôrço empregado pelos nossos produtores, possui
mos hoje uma grande indústria leiteira. 

O Estado não pode prescindir dessa indústria. 
que já constitue uma das vigas mestras de sua econo
mia rural. Talvez mais de um têrço dos municípios 
mineiros tenha a sua vida econôri1ica vinculada à pro
dução de leite e indústrias. derivadas. Milhares de mi
neiros têm nesta produção a sua única fonte de ren
da. E, diante da realidade dos fatos, não vemos pos
sibilidade de desenvolvimento econômico rural de di
versas 'zonas do Estado, dentre elas a maior parte 
das populosas zonas da mata e sul. fora da pecuá
ria leiteira e indústria de lacticínios. A topografia 
dessas regiões só permite a agricultura de manuten
ção c quem só produz para comer não pode c r iar 
riqueza. A nossa indústria lei teira que. como vimos. 
faz parte integrante da tradição mineira: enfrentan
do todos os sacrifícios desde o transporte do leite 
ao transporte dos produtos em lombo de burro. por 
estradas quasi intransi táveis. t em canalizado para a 
ec:)nomia do Estaào e evitado a saída do País d'2 
milhões de cruzeiros. 

E '  justo. portanto, que os podrrrs públicos am
parem essa indústria agora que a resolução dos seU8 
problemas exigem medidas que fogem ao alcance do 
particular. 

A meu ver não poderá a nossa indústria l:lcIÍCJ 
suportar concorrência de produtos extrangeir05 
mesmo nacionais, caso não sejam tomadas medidas 
urgentes para resolução dos problemas que passo a 
enumerar: 

1 .° - Formacão de oessoal técnico capaz e 
eficiente para atender às �ecessidades de racionaliza
cão dos métodos de criacão do gado leiteiro e indus-
trial izacão do 'leite. 

. 

2 :° -- Melhoramento do rebanho leiteiro possi
bilitando produç50 mais econômica e que · permita, 
ao produtor, boa remuneração e, ao consumidor, a 
aquisição de bom leite e produtos derivados por pre
ços razoJveis. 

3 .° -- Reorganização da indústria em bases téc
nicas modernas, tornando-a mais econômica com o 
aproveitamento total do leite. 

Para a resolução do primeiro :problema, Ja pos
sue o Estado uma escola técnica d(! lacticínios fun .. 
cianando regularmente há sete anos, em Juiz de 
Fora a F. Éscola de Lacticínios " Candido Tostes" . ·  
Esta Escola. dentro de . suas possibilidades atuais, 
vem conseauindo bons resultados no preparo de pes
soal técnic� para a indústria. A sua eficiência pode 
ser verificada pela qualidade de seus produtos que 
hoje são fabricados exclusivamente sob a responsa-
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bilidade de pessoal que adquiriu os seus conhecimen
tos na própria Escola. N," indústria particular têm 
sido muito animadores os resultados obtidos pelos 
nossos técnicos. 

Os programas de ensino daquele estabelecimen
to, objetivando antes de mais nada a criação de pro
fissionais eficientes, têm sido organizados de modo 
a permitir que, durante ó curso, o aluno adquira to
dos os conhecimentos necessários ao bom desempe:. 
nho de suas funções na vida prática. Assim é que. 
ao par da teoria. o ensino prático é ministrado com 
intensidade na Fábrica mantida pela Escola. As ma
térias de que se compõem os seus cursos, são exclu
sivamente as matérias necessárias para aplicação com 
êxito da técnica em nosso meio : Físico-Quimica 
aplicada. Bacteriologia aplicada, Tecnologia apli
cada, Zootecnia do gado leiteiro. Mecânica aplicada, 
Economia, administração, legislação e escrituração. 
Em todos os ramos da indústria de lacticínios em 
que a Escola está aparelhada para ministrar o énsino 
prático. como fabricação de queijo. , manteiga e ca
seÍna. tem sido demonstrada a eficiência dos seus téc
coso Entretanto. no que se refere à fabricação de leite 
em pó. leite e�aporado. leite condensado. Íactose, que 

, consideramos a verdadeira base para a nossa indústria 
do futuro, não nos tem sido possível ministrar en
sino completamente eficiente, por falta de aparelha
gem própria. No que diz respeito à zootecnia do 
gado lei teiro. falta-nos a granja para ministrar o en
sino prático aos alunos do curso técnico e para pre
parar pràticamente os retíreiros, ordenhadores, ele
mentos que julgamo� de transcendental importância 
no melhoramento do rebanho leiteiro e da qualidade 
do lei te. 

A parelhada esta Escola con forme o programa 
que tem organizado, podemos estar certos de que o 
primeiro problema está em vias de solução. 

O segundo problema compreende o imediato 
melhoramento do nosso rebanho leiteiro, possibili
tando produção de i eite mais econômica, com me
lhores resultados financeiros para o criador, e permi
tindo também ao industrial vencer a concorrência, 
com o fornecimentc de produtos de lacticínios por 
preços razoáveis, mais de acôrdo com o poder aquisi
tivo do nosso povo. 

Neste setor verific.ilmos pelas Exposições, como a 
que ora se realiza em Juiz de Fora, a capacidade rea
lizadora de inúmeros criadores do Estado. Gncas ao 
esfôrço de muitos dos nossos fazendeiros, Min;s Ge
rais possue hoje o melhor rebanho leiteiro do Brasil. 
As qualidades dêste rebanho devem ser disseminadas 
por todas as regiões do Estado, quer pelo forneci
mento. por parte do Govêrno, de grande número de 
reprodutores aos criadores, quer pelo emprêgo em 
larga escala da moderna técnica de inseminação arti
ficial. 

As fazendas de gado leiteiro necessitam de uma 
reforma urgente na sua aparelhagem, de formação de 
pastagens, de construção de silos e banheiros carra
paticidas. de armazenamertto de forragens para a es·
tacão da séca, etc. Para tudo isso é necessária a assis
têricia técnica, efetiva e real aos produtores, bem 
como a concessão de crédito a juros módicos. 

No que se refere ao terceiro problema, reorga
nização da indústria de lacticínios, devemos tomar 
as necessárias providências para OI imediato reapa
relhamento e para afastar o grande impecilho do seu 
progresso - falta de estradas de penetração, que per-
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Fe rm'e nto lácti co se l ec i o nad o  
(Continuação da página 10) 

termeadas de serragem ou papel. Primeiramente regu
la-se a temperatura do seu interior mediante a adicão 
de gêlo,- quando chegar ao ponto desejado co10ca"-se 

mitam um transporte mais rápido e regular do leite 
em qualquer estação do ano. . 

Para o primeiro caso, talvez fosse interessante 
a organização de grande Cooperativa importadora de 
maquinário moderno para fornecimento ao indus- ' 
trial. Esta , Cooperativa, financiada pelo Estado, te
ria um corpo de técnicos especializados em monta
gens, que não só prestariam assistência na reorganiza
ção das indústrias, como também, teriam a seu cargo 
a orientação das fábricas de máquinas e aparelhamen
to's para lacticínios já existentes dentro do Estado, 
objetivando produção mais de acôrdo com a técnica 
�<:derna. Isso: a ·  meu ver, possibilitariam a aqui
Slçao e forneCImento ao industrial de todo o mate
rial de que necessitasse para modernização de sua in
dústria por preços vantajosos e também garantiria 
orientação segura para montagem racional. 

O caso das estradas- seria reso! vido por meio 
de cooperação mais estreita entre o Estado, os muni
cípios e a indústria. 

Julgamos que a nossa indústria leiteira não po
derá sobreviver se não sofrer uma reforma completa. 
Só é possível estabilizar a sua situação financeira, re
solvendo-se o seu pro�lema econômico de aproveita
mento tot�l1 do leite produzido. Para alcancarmos 
é-ste objetivo, uma das primeiras medidas a sere>m to
madas deve ser a de armazenar o excesso de leite pro
duzido na estação chuvosa para abastecer os merca
dos consumidores no período da sêca e consequente 
fal.ta. Isto pode 1>er conseguido pela instalação de fá
bncas de leite em. pó, leite evaporado e lei te conden
sado. 

Outros produtos derivados do leite como a cola 
de caseí�a hoje largamente empregada ' na indústriíl 
de madeaa compensJda e nas construções aeronêluti
cas, as matérias plásticas, vernizes, etc. devem ser 
produzidos no Estado. 

Certamente. nesta hora em que os 120mens do 
Govêrno do Estado de Minas Gerais elaboram um 
plano completo de produção, visando a nossa ime
diata recuperação econômica, êste grande potencial de 
riqueza que constitue a nossa pecuária leiteira e res
pectiva indústria de lacticínios, terá lugar de dp.sta.
que nêste plano. 

Como sabemos. êste ramo de atividade rural 
representa a economia absoluta de numerosos muni
cípios mineiros e. da resolução dos seus problemas, 
depende o progresso ou a decadência ci�sses municí
pios. 

O atual Govêrno do Estado compreende bem 
a situação como tem demonstrado pela orientado efi
ciente que vem imprimindo aos serviços pÚblicos, à 
frente da Secretaria da Agricultura encontra-se um 
homem de cuja capacidade realizadora ninguem pode 
duvidar. Cooperem com o Govêrno os criadores .� 
industriais e tenhamos a certeza de que esta fonte 
de produção, criada pela visão econômica e tenaci
dade dos mineiros. através dezenas de anos. alcancará 
o seu objetivo - a prosperidade do Estado e a gr'Jn
dez a do Brasil. 

dentro. os latões com leite já preparado e a mesma 
temperatura. Em regiões mais quentes as pedras de 
gêlo podem permanecer dentro -da caixa durante toda 
a maturação. 

A maturação do fermento inclue uma série de 
reações químicas. Quando bem controladas O ·  fermento 
assume todas as características que lhe são peculiares .  
Inicia-s� pela precipitação da ca�eína, em virtude do 
meio ácido, originado a custa da transfOlmacão da 
lactose em ácido láctico, transformação esta �perada 
pelos germes de natureza acidificante: S. lactis e S :  
cremoris, principalmente. O caráter ácido do meio, 
reveste-se de grande . importância, pois nestas condi
ções o desenvolvimento de elementos de contaminacão 
é quasi impossível, devido não suportarem bem a ;ci
dez elevada. Outra grande vantagem decorrente, é o 
fato de que os organismos aromatizantes se desenvol
vem dpic,lamente em meio-ácido, assim enquanto de
clina a

. 
fôrça dos aCldificantes. pelo próprio ácido. os 

a�0�natizante7 .ganham terreno e decompõem o Jcido 
citnco do, leite em produtos voláteis, sendo um dêles 
o acetil-mer i l -carbinol e êste, oxidado, produz o dia
cetiL responsável direto pelo aroma do fermento. O 
gaz carbônico sempre apar�(e como um dos produtos 
da reação, daí notarem- se, algumas vezes, bolhas ga
so.sas aderentes às paredes do recipiente ou quando Si! 
agita Co [ermt:nto, não sendo em grande quantidade. 
nada de anormal significam. Quando as tampJS n30 
possuem ventilação. recoml'nda-se o emprêgo de UIT! 
pano be m limpo visando com isto possibi l itar a cir
culação de ar.  favorecendo o oxigênio. indispensável 
ao bom aroma. J\ perda de aroma pode ser reconsti
tuída pela adiçãc de pequena auantidade de ácido cí
trico ac leí te ou tentar matur-ação mais intensa, até 
3 O horas. no máximo. 

A maturação normal se processa em média dentro 
de 18 horas, assim sendo, a repicagem deve ser feita 
de modo que terminada aquela. o fermento se ia em-
pregado logo. 

' 

Homo?eniz�ção e Julgamen t o : - São operações, 
em parte. Slll1ultaneas. Retirado o fermento da câmara 
é imediatamente tratado como segue : ao tirar-lhe a 
tampa observa-se-Ih� a apresentação, o que se chama 
de aparência geral. A coalhada deve ter superfície lisa. 
e homogênea, s�m trincas ou bolhas. Às vezes apa
rece um pouqumho de sôro. o que não tem muita 
importânci� .

. 
A seguir elim ina-se a camada superior 

com o auxiliO de uma concha ou colher, antes esterili
zada. A. espessura da camada que se elimina pode ser 
de uns 2 cms_ E' mais uma garantia contra a conta
mir:a�ã?; se ela e

.
x is�e. maiores razões terá para que 

se IUlCle pela penfena, não só por ser menos ácido 
o. meio, como também ser esta a parte em contacto 
direto com o ar. SE'gue-se, agora, a . homogenização; 
emprega-se o mesmo mexedor e nas mesmas condicões 
em que foi usado para a repicagem. De início a Zoa. 
lhada, quando boa. oferece uma pequena resistência 
ao movimento. logo diminue. Agita-se até a quebra 
perfeita dos coágulos, identi ficada peJo aspecto oleoso 
do fermento. Termina-se o julgamento reinician'do 
pelo aroma - êste é próprio do fermento, só o in
divíduo prático poderá identificar verdadeiramente os 
bons fermentos. O aroma é suave, agradável, chegan- _ 

do até. a ligeira adstringência. Em culturas contami
!1adas pode aparecer o cheiro de queima.do, fàcilmente 
evidenciado quando se aquece um pouco de fermento 
a 30°C. A massa da coalhada deve ser aveludada, apa
rentemente macia, sem grumos ou pedaços, de con;is-
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Uti l i zação d o  

Prova 

Ficam assim demonstradas as exce
lentes ' qlialidades do leite . de cabra, razão 
mendado no aleitamento das criançasR 
por que éfrequentemente recomendado no 
aleitamento das . crianças nos ' casos em que 
falta o leite materno. '  

As qualidades bacteriológicas do leite 
de cabra constituem â .  sua maior reco
niendacão e consequente garantia contra a 
veicuafcão de ul01éstia pois sabemos que 
a cabra a certa�s moléstias, comq a tuber
culose, por exenlplo. Isto não quer dizer, 
que se deva descuidat dos preceitos de hi
giene, quer na ordenha, quer na manipu
lação do leite, especialnlente quanto aos 
aninlais atacados de ' brucelose. 

Antigamente era costu,me, e estamos 

, tência do azeite. Quando muito espessa indica acidez 
excessiva, em caso contrário, pobreia de ácido, conse� 
qtÍentemente . de odor. Aquele último, às . vezes, é . de� 
vido a contaminacão . . Nota-se ainda certa viscosidade 
em fermentos contaminados, defeito inconstante, . dos� 
tuma. desaparecer sem qualquer medida. Suspeitando� 
se . do fermento, o mais conveniente é extraír�lhe bem 
do fundo uma pequena quantidade- e em . repicagens 
sucessivas procurar sanar o mal, não o conseguindo, 
adquire�se nova cllltura .. Com relação ao gôsto, exi�, 
ge�se ql!C- seja agradável. ácido, ligêiramente -âdstrin� 
gente. A acidez pode oscilar entre 9 5' - 1 1  OOD; para 
manteiga ' prefere�se o mais ácido. 

O julgamento do fermento . é uma operação im
portarite, merece 'muito cuidado é prática desenvolvida. ,. 
E' conveniente, sempre que possível, ' utilizar l)1ais de 
um recipiente para a maturação, não só faci!ità. a per
cepção de pequenos defeitos, como diininue a possibi
lidade . de contaminação� 

. Do melhor,fermentÇ) retira-se uma . pequena quan
tidade, recolhida ein frasco de louça ou de vidro, com 
bô"ca esterilizado pelo calor;. Ai permanece ' à tem

máturaçãó �200C) até o momento da 
rer:,icé1lgem: colheita é procedida 

. nó momen-
o julgamento. 

mesma prdem, 
o má", 

ferménto 
tempo. 

certos de que' 
muitos ' lugares, o 
eriancas e111 "  cabras .���'''''�.l t.::J ''''J .  

(Trans·cTitô. ele 
de elo Salvador.) 

LIMPEza DO VIlSILHÁME DO, 'lEIIE 
f " , ' " , 

Os latões . e clemais . utensí1i()s., usad()� 
nas leiterias se estragam, .• na maIor · .paI:�e . 
das vezes, por falta de lill1peza:' a,dequada, 
Q que dá lugar ao enf�rrujamento, . por 
acão âassuj idade� ' cOIlstituidas pelas' par
tículas . de leite que ficam agarradas. Con

.forme a qualidade do material que se usa, 
seja estanho, aço, o modo de limpeza e ,os 
ingredientes para limpa-los varia . . . Quan ... 
do se trata . da lim};)eza de peças . de aço 
inoxidavel . pode.;.se. empregar pallla . de aço, 
sem que a sua . função .·danifique a super.: 
fície a limpar. Já quando se trata , de 11m 
utensílio de estanho, ou de, cQbre, ,não( s� 
pode empregar êsse modQ d� arear .. por<lJ1e 
isso produziria o desgaste do �material qlle 
se v�i . lilTIpar. . . . . . . . • • •.

.. . . ' . .  ' . '. 

Como oriehtação g�ral 1J�ra o t:r�Jta ... ' 
mento dos utensílios de leiteria podem 
traçadas as seguin.tes normas : :a} logo 
pois de usados, Çlevem êsses utensílio 
lavados . e enxaguados elll . ágq3; ' 1 ; .. .,;..-vi. ..... .. ! 

de tal modo que Ilão fique ·act�atEmte IleIlthU('" 
ma partícuTa de.Jeite ; 1» 
gem cuidadosa, · pàElsa>.s� ·o . ...... .... ....... ' .. ,."' . . "'\A\.JL. 
palha de aço, para'  as superfícies' 
inoxidá yel, �ej a o que' . .ae,om�el.t,la(l.( 
para 0  c�.sº ; c) " "  . ' . " '" " . . .• :. 1 ).]1:'. < >. ' ml·a";;Sé: l:�e· 
mover . t()d9 .o<resto . de lei.te que ··a.l,L.LU,a,· 

nha ficâdo · .• aderente �à pàredes 
' lhame{ usan40'-ª�' : 'pa:ra i 
de çetga,� .·· .•.• 4l1rá� ; d) fiIlatrí1e:nt��·�· .•• · •. · Ht)V':J 
em. agUa: P.�lll ·'q�eIl�� e . . :.d. ,eD(a�se,· """' ......... L .> 

'Além . �dessasi. Ilorlllas , .:nOflP'-,HP. 
· p:aFa assef() dQf vasilhaIlle' •. d� lt'H ... 'f.i:1; ' e:s � 

zação p():r: -v:a:n?l"
·
ou ,p··· clqrp.; , 
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-�_� _(Q) __ CC_C\) _TI A_� _TI _�----!� 
ANIVERSÁRIOS DE FELCTIANOS 

Em Agosto 

2 - Iracema L. Montenegro. 
8 - Dr. Dante NardeIli. 

1 4  - Dr. Plinio V. Pinheiro. 
1 7  -- Dr. João Corrêa Neto. 
18 - Jefferson Davis de Paula. 
1 9  -'- Amaury Mendes Araujo. 
2 3  - Benedito Nogueira. 
2 7  -- José Bento de Melo. 

30 Juan Ramon Vera da Silva. 

Em Setembro 

1 - Raul de Araujo Porto. 
2 -,- Prof. Carlos Alberto Lott. 
5 --- Dr. Ruy Pena Mota. 
6 - Antonio Gabriel Lemos, 
8 - José Jorge de Araujo Alves, 
9 Dr. Flavio Gomes da Silva. 

Sergio Arcangelo. 
1 2 - Osvaldo Passos. 
1 4  - - Lucrecio Lorentz Riheiro. 
1 5  _.- Dr. Nilo Guimarães de Souza. 

- Caio Xavier M. de Castro. 
2 2  - Isabel Na\lib Salomão. 

- Cid Mau ricio Stehling. 
2 5  - Dr. João Rodrigues. 

-- Horacy Ribeiro Passos. 
30 -- Gudelia Cabrera. 

DR. DANTE NARDELLI 

A data de 8 de Agosto é particularmente grata para 
a Escola de Lacticínios "Candido Tostes " ,  pois assi

nala o aniversário de um 
dos seus professores mais 
distintos, o Dr. Dante Nar
dellí. 

Diplomado em Agrono
mia pela Escola Superior 
de Agricultura de ViçOsa, 
o que vale por um at�sta
do de capacidade, ingres
sou nas fileiras da F. E. 
L. C. T. onde fez o Curso 
A vulso de Aperfeiçoamen: 
to, Inspeção Sanitária e In
d ú s t r i a de Lacticínios, 
classificando-se em primei-
ro lugar. 

Pessoa muito relacionada e querida nos meios 
sociais de Juiz de Fora, o nosso colaborador recebeu 
abraços e parabens dos seus inúmeros amigos e as fe
licitações do " Fc1ctiano" . 

PROF. OSMAR LEITÃO 

Em comêço de Julho efetuou-se o e:nlace ma
trimonial do sr. Osmar Leitão, professor da F. E. L. C. 
T., com a senhorita Wanda Caldas distinta profes
sora nesta cidade. Foi paraninfo do noivo, no ato 
religioso, o Dr. Sebastião Sena Ferreira de Andrade, 
Diretor da Escola de Lacticínios "Candido Tostes " .  
Nunca é tarde para desejarmos felicidades ao distinto 
felctiano e à sua digna espôsa. 

DR. JOSE' DE ASSIS RIBEIRO 

Acha-se entre .nó§ o Dr. José de Assis Ribeiro. 
conhecido J-:écnicó d'o Ministério da Agricultura. in
dicado pela Diretoria da D.I.P.O.A. para orientar a 
VII turma di! alunos que. na F.E.L.C.T .. vem rea
lizar um Curso Avulso de Aperfeiçoamento, Inspeção 
Sanitária e Indústria de Lacticínios. 

Êste é um curso de extensão universitária da 
Universidade Rural do Brasil. que vem sendo minis
trado regularmente. desde 1 9 4 2 . em vi rtude de en
tendimento en tre () Mini stério da Agricul tura e a Se
cretaria da Agricul tura do Estado de Minas Gerais. 

Sob a orientação de um Técnico Federal e rom 
a colaboração de tedos os professores da F.E ,L.C.T, .  
o Ministério da Agricul tura tem procurario melho
rar os conhe�imentos . dos funcionários da Inspzção 
Federal de Leite e Denvados. contribuindo. assim. de 
modo patriótico para o reerguimento da nossa in
dústria de lacticínios, 

SÃO OS SEGUINTES OS FUNCIONÁRIOS 
EST AGIARIOS NO PERÍODO AGOSTO
NOVEMBRO: 

Avelino Machado Guerrão. Laurentino Luiz 
Gomes. Benedito Alves Ferreira. Carlos Francisco 
Correia. Veru tidio Gonçalves Siqueira e José da Ro
cha Pacheco. 

VISITANTES ILUSTRES 

No dia 1 9  d� Abril a Escola de Lacticínios 
"Candido Tostes" recebeu a visita do sr. Americo 

René Giannetti, atual Secretário da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais, acompanhado do dr. José 
Cabral. chefe cio seu Gabinet:! e do dr. José Proco
pio Teixeira Filho. prefeito municipal. 

O ilustre homem púbilco se mostrou vivamente 
impressionado pelos trabalhos que se realizam ' na  
F.E.L.C.T., conforme podemos concluir das suas im
pressões consignadas no livro para êste fim reservado: 

" A  visita a êste notável estabelecimento deixou
me magnifica e profunda impressão. ' Os meus aplau
sos, pois, aos seus orientaodres e, em especial, à admi
nistração" . 

a) Americo René Giannetti. - 1 9 -4 - 4 7 .  
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P r o d u t o s f a b r i c a d o s n a  Produtos do laboratório da 

1[� E-� L C' '11' � JL-1 . : • 
' . "' Clt • • 

Q UEIJOS Solucão Doynic 
Solz:cão de soda décàJ�o nonnal «Minas» padro

. ' nisado 
Tipo « Cavalo» 

» « Cabocó» 
» « Cheddal�» 
» " «�uplo Creme» 
» «E1JZmentale1� » 
» « Gouda» · 
» «Lunch» 
:. «Pratoy; 

MANTEIGA 
Extra 
Manteiga de ' 1� 

c Parmezão» 
« Pasfeu1 zZado» 
« Provol07le» 
« Reno-Edam» 
«Roquijort» 
« SZÚSSO) 
« Creme-Suisso" 
« R  equeifão lI,fineú o»  
« Requeifão Criolo» 

' « Ricota» 

C A S E I N A  
Por diversos pro
cessos 

Soh;;ão décimo 1Zonnal de nitrato de prata 
Solz�:ilO de feno!ft�lein'a . a 2% 
Solu;âo de bicroJJzato de potassio a 5% 
Cultura de P. roqzufol1, elJt pó 

Fe;�17lento 'láctico selecionado, líquido 
Solução de nitrato de prata 
Corante líquido para r;uei;/os 
Cultura de Yoghurt (líquido) 
Grão de Iieffir 
Fermento selecionado para queijo SUtSSO 

(Eln P YOJeto 'instalações para leite eln 
pó, lede condensado e ladose) 
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