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Saudação ao agrônomo juan Minut 
IPOR OCASIÃO DA' SUA VISITA A F. E. L. C. T. 

DR. DANTE NARDELLI 

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

Em Fevereiro de 1 94 7 ,  quando de nossa visita à gloriosa 
República Oriental do UruguaI, tivemos a ventura de conhecer. 

pessoalmente, uma das maiores autoridades em assuntos lacticinis
tas na América do Sul. 

Essa autoridade é. você, .ruan Minut. 
Fomos recebidos com extraordinária cordialidade por você 

e pelos seus colaboradores e, desde aquela época, não tivemos ou

tra vontade que a de poder retribuir, com o mesmo afeto, a tudo 

que nos foi proporcionado. 
Essa oportunidade se nos :Jpresenta hoje, e toda a Escola de 

Lacticínios "Cândido Tostes" se acha em festas. 
Prestando atenção às fisionomias de nosso Diretor, dos Pro

fessores. Técnicos. Alunos e Funcionários, você verá estampada a alegria de que todos nos 
:::chamos possuidos. com sua presença. 

Você verá, e acreditamos que já tenha visto. que nós nos sentimos como uma família 
feliz com a visita de um de seus membros queridos. 

Sim. porque pertencemos todos a uma só famíliª. temos todos o mesmo ideal. bata

lhamos por u'a mesm:'a causa. lutamos ombro a ombro. perseguindo um mesmo objetivo. 

O que você tem realizado. não só com seu exemplo e seu trabalho à frente da poderos3 
e modelar organização que é a CONAPROLE. mas. também - e principalmente - com 
seus estudos e trabalhos escritos. é algo de notável. em benefício do desenvolvimento da in
dústria lacticÍnista. 

Originário da Itália. berço de cultura e de arte. você adotou o Uruguai como wa se
gunda Pátria ! 

Deixou a terra que o viu nascer. terra que é o encanto dos que J conhecem pelas suas 
p roduções artísticas e culturais, lançou-se aos braços de uma República nova,. agradl?cendo-

lhe a generOlD acolhida. com um trabalho fecundo 

S U M Á R 10 Pago 
em prol de seu desenvolvimento econômico � sanitário. 

Saudação ao agrônomo Juall Minut. a 
- Geogrufiado queijo Minas . . . . . . .  4 

Mierobiologia da manteiga . .. . . . ' 7 
r.omo melhorar o rebanho leiteiro.: 10 
Palestras no auditorium da FELCT 12 
V Congresso Brasileiro de Medicina 

Veterinária . .  ; . .. . . . . . . . .. 14 
Tecnologia da fabricação de ,queijos 15 
A Semana do Lacticinista na FELCT 19 
A visita do engenheiro agrônomo 

,Juan Minut à FELCT . .  ... . .  20 
Leites fermentados búlgaro e acidófilo 23 
Mais um passo na solução do pro-

blema do berne nos bovinos . " 27. 
Legislação . . ,  . . . . • . . . . . . . . . 28 
Sociais. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . •  31 

Vindo de um País que, indiscutivelmente, é um 
dos vanguardeiros na técnica dos lacticínios, já que 
nos deu dos maiores nomes nesse setor dos conheci 
mentos humanos. você se lançou. com o ardor que 
caracteriza os peninsulares. à lut'.1 pelo melhoramento 
da indústria lacticinista do Novo Mundo. 

Você é um dos maiores nomes dessa parte, do 
globo em assuntos lacticinistas, e isso foi conseguido 
com trabalho árduo, com uma constante peregrinação 
dos campos aos laboratórios, das fábricas às bibliotecas. 
Êsse esfôrço nos é demonstrado pela sua bagagem li
terária, p€los

' 46 trabalhos originais que publicou, pelo 
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GEOGRAFIA DO QUEIJO MINAS 
VARIEDADES REGIONAIS 

Estudando detalhadamente o nosso conheci
do queijo Minas, tanto nas fontes de produ
ção como nos centros de consumo, podemos 
d istinguir 6 variedades definidas, cada qual 
caracterizando condições próprias de' regiões. 

Assim, temos os seguintes queijos Minas: 
1 - queijo Minas comum - frescal (Sul d� 

Minas, zona da Mata, Estados do Rio, 
de São Paulo e Espírito Santo) ; 

2 - queijo Minas comum semi-curado 
(Centro e Nordeste mineiros Sêrro 

Diamantian, São João deI Rei, etc.) ; 

3 - queijo Minas comum - duro (Triân
gulo Mineiro - Araxá) ; 

índice alcançado pela organização que dirige 
na vizinha República do Prata. 

Tudo isso o mundo lhe deve, Juan Minut, e 
creia que nós, que trabalhamos com � mesma 
finalidade, sabemos reconhecer o seu valor 

Por tudo isso, por saber dar-lhe o destaque 
que merece, por conceder-lhe o valor a que 
bz jús, a Escola de Lacticínios "Cândido Tos
tes" resolveu, para sua própria honra e para 
selar os laços de amizade que devem existir 
entre os membros da família lacticinista, re
solveu, repito, outorgar-lhe, Juan Minut, o 
t ítulo de "FELCTIANO" . 

E �aiba que, para nós que amamos este Es
tabelecimento, para nós que dedicamos nosso 
esfôrço e nossa vida à Escola de Lacticínios 
"Cândido Tostes", êsse título de FELCTIANO 
é ó que de mais precioso possuimos. 

E é isso, Minut, que lhe oferecemos de co
ração. 

DR. JOSE' DE ASSIS RIBEIRO 

(Médico Veterinário. Inspetor da D.I.P.O.A.) 

4 - Queijo de coalho - (Nordeste Brasilei
ro) : 

5 - Queijo Minas pasteurizado (Sul de Mi
nas e Sul do  Espírito Santo) e 

6 - Queijo Minas padronizado -- variedade 
adotada e divulgada pela Fábrica-Escola 
de Lacticínios " Cândido Tostes" - Juiz 
de Fora - Minas. 

As qUJtro primeiras variedades são consi
deradas as de "queijo Minas comum" pOJ se
rem de fabricação doméstica (em cozinhas de 
fazend.-s, ou em queijarias) , onde as condições 
incipientes da produção não permitem mudan
ça no sistema de trabalho. 

Os fatores que definem as características do 
queijo são as condições de transpcrte. Onde 
haja transporte rápido e eficiente, levando, no 
máximo, 1 2  horas entre as fontes de produ
ção e os centros consumidores, predomina a 
fabricação do queijo Minas fresca!. fresco ou 
nrde. O transporte deste e sua exposiçãã'J ao 
consumo têm de ser rápidos por se tratar 
de queijo de diminuta resistência a condições 
impróprias, azedando-se fàcilmente e se es
tragando. Isso porque é fabricado com leite 
cru , enformado e comprimido manualmente, 
s.llgado a sê co e dado ao consumo, ainda em 
dessôro, no 4.0 ou 5.0 dia de fabricação. As 
fontes de produção estão distribuidas pelo Sul 
de Minas (Aiuruoca, Liberdade, Bom Jardim, 
Baependí.. Pouso Alto, Caxambú, Pouw Ale
gre, etc . )  , pela Zona da Mata e interior dos 
Estados de São Paulo e Rio, encontrando-se 
também umas poucas queijarias no Estado do 
Espirit0 Santo. E' o queijo de maior consumo 
pelas populações paulistana e carioca, que o 
preferem bastante fresco, ainda em dessôro, 
constituindo esta prefe rência quase um vício 
dos consumidores. Entretanto, quando soube� 
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rem que o queijo curado, a�ém de ter menor 
teor de água e menor carga bacteriana é mais 
nutritivo, de mais fácil digestão e menos peri
goso que o fresco, por certo que não mais da
rão preferência a este. 

Sabendo-se da imensidade de germes pato
gênicos ou não, encontráveis no queijo fres
co comum, justificar-se- ão as razões de uma 
campanha educativa : nas fontes de produção, 
para pasteurização sistemática e obrigatória do 
leite que se destinar à fabricação de queijos 
frescos, e, nos centros de consumo - demons
trando o perigo que existe no consumo do 
queijo' fresco de leite cru. 

Em regiões rela'tivamente menos próximas 
dos grandes centros de consumo, com vias de 
acesso menos favoráveis, a preferência é para 
o fabrico de queijo de meia-cura ( 1 5  a 2 0  
dias) mais consistente e mais resistente a im
propriedades do ambiente. E'  o que se observa 
no Centro e Nordeste mineiros (Sêrre, Dia
mantina, etc. ) ,  cujos queijos semi-duros. são 
mais encontráveis em Belo Horizonte. E' um 

produto tecnicamente melhor que o Minas 
fresca!. por ser mais curado e,  consequente
mente, de menor teor bacteriano, e, quando 
bem fei to. se caracteriza pelas suas ótimas qua
lidades (queijo do Sêrro, da Serra do Garra
fão. etc.). Podemos definir o Minls semi 
curado (ou de meia cura) como o de lei t,., 
cru, enformado e comprimido manualmente. 
s <lgado a srco e maturado por 15 20 dias. 

Já em localidades mais distantes, onde os 
trallsporte" se.j�m menos frequentes, o queijo 
Min;;s fabricado tem de apresentar condições que 
resistam à longa espera e ao longo transporte, 
às vezes. em cargueiro no dorso de muares. E'  
o queijo do Triângulo Mineiro: de onde o 
mui to conhecido e muito apreciado queijo Mi
nas do Araxá. que em S .  Paulo, tende a subs
t ituir o Parmesão nas cozinhas menos enri
quecidas. E' queijo de leite cru , enformJdo e 
comprimido manualmente, salgado a sêco 
ma tu rado por 3 O a 4 O dias, servindo para 
ralar. Durante a maturação é untado com óleo 
vegetal comestível para evitar ressecamento e 
infestaç�.o de pun ilha . O transporte comum, 
das fontes de produção aos centros de consu
mo é a granel, em caminhões, sendo simples-

mente amontoados os queijos no tablado da 
"carrosseria" e cobertos com lona - condi
ções essencialmente impróprias por anti-higiê
nicas, porém, consagradas pelo uso. 

Par3 a fabricação destas variedades de quei 
jos Minas comuns, o Ministério da Agricu.1tu 
ra baixou exigências mínimas quanto a pré
dio e a instaalções, de. que resultaram perto de 
] .5 O O pequenas queijarias distribuidas por to
das as regiões lacticinistas do Estado de Minas. 
Só faltam determinações de normas tecnológi
cas de fabricação higiênica (pasteurização sis
temática do leite para queijo fresco) e então, 
ter-se -á  fei to tudo o que se pode, em matéria 
de higienização do queijo de maior fabric:ção 
no País. 

Observações perfuntórias sobre a indústri:l 
queijeira de Minas têm levado autoridades me
nos vers,adas no assunto a afirmar que, por 
efeito da atuação Ministério da Agricultura, 
tem havido n í tida diminuição na produção do 
queijo Minas. E, de fato, do queijo Minas 
ruim tem havido nítida diminuição, entretan
to, em seu lugar. é cada vez maior a produ
ção de queijo de melhor qualidade, tanto de 
variedades do próprio queijo Minas , como 
Prato. P,umesão, Edam. etc. 

Assim. iá estão consagr�das mais duas va 
riedades do queijo Minas, cuja produção tem 
aumentado a olhos vistos, e ambas. em fábri
cas trcnica e h igiênica mente instaladas: a) o 
queijo Minas. comercialmente -:hamado. pas
teurizado. c, b) o queijo Mina, padronizado. 

O queijo Minas pasteurizado é o de lei te in
tegral. pasteurizado. adicionado de fermento 
láctico selecionado, de maSSJ crua. não prensa
da. e não maturada. salgado em salmoura, 
dado ao consumo no quinto ou sexto dia 
de fabricação. SUél fabricação em JS
pacto industrial (o que não a c o n t e c <: 
com o Minas comum) em fábricas bem 
instaladas, e, como é variedade a ser consumida 
fresca, tem a vantagem de dispensar câm:ra 
frigorífica. na fábrica. Faz transição entre o 
Minas comum e o Minas padronizado. Co
mercialmente é o mais vantajoso por ser de 
maior rendimento, e, sanitàriamente, é melhcj 
que o Minas comum, por ser de leite pausteri -
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zado, entretanto, no ponto de vista nutritivo, 
de menor \'alor que o padroni�ado. 

O queijo Minas padronizado, técnica. bro
matológica e sanitàriamente é o melhor, en
tretanto, comercialmente, não o é, visto apre
sentar menor rendimento e não ter ainda, no 
grande público consumidor, a mesma aceita
ção do Minas fresco. 

E queijo de leite pasteuirzado, 
de gordura padronizado, adicionado 

de teor 
de fer-

mento láctico selecionado, de massa crua, pren
sado mecânicamente, salgado a sêco e matura 
do, no mínimo, por 2 0  dias. Sua fabricação 
é a divulgada pela Fábrica-Escola de Lacticí 
nios Cândido Tostes, Juiz d e  Fon Minaf, 
onde os interessados poderão aprender a fazer 
este queijo, em todos seus detalhes. Com ligei

ras alterações. é éste o que mais se aproxima 
do tipo indicado pelo saudoso técnico Manoel 
Zenha de Mesquita, como padrão de queijo 
Minas. 

A maturação deste queIJO exige dm.1ra fri 
gorífica. Isso, se de  um lado restringe sua fa 
bricação (por nãc ser fácil a instalação de câ
maras na grande mai0ria das fábricas) . de ou· 
tro, é uma garantia da qualidade do produto. 
Por ser de leite padronizado, apresenta unifor
midade em características químicas ; por ser 
pasteurizado o leite. a fasta micróbio� prejudi 
ciais à saúde do consumidor c rermite matu
ração bem conduzida pelos fermentos lácticos 
adicionados, e, por ser curado, no mínimo, por 
2 O dias, apresenta maiores índices de diges
tibilidade e de valor nutritivo. Assim, é esta 
a variedade de queijo Minas que deve ser pre 
ferida pelos fabricantes e pelos consumidores, 
e, sua maior produção depende das restrições 
que sejam impostas aos produtores € comerci
antes de queijos congêneres, de qualidade in
ferior. 

QUEIJO DE COALHO Participa,1do 
da, categoria do queijo Minas comum, existe 
no Nordeste brasileiro o conhecido "queijo de 
coalho", assim chamado para se distinguir do 
outro queijo de larga fabricação naquela re
gião - o requeijão do Sertão. em cujo fabri.
co não se aplica coalho. 

Assim, consideramos "queijo de coalho" o 
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obtido no Nordeste Brasileiro seguindo técní
'. 1 semelhante à do Minas comum (íeir.e cru. 
integral, não adicionado de fermento, dt: massa 
crua. enformado e comp1'Ímido manualmente, 
salgado a sêco. sendo dado ao consumo, fres
co - até 6.0 ou 8.0 dia, ou curado além 
de 1 5  dias) . 

As características próprias deste queijo são 
as seguintes: 
a) - comumente, aplicam-se na coagulação do 

leite, estômago sêco e salgado (coalhei
ra) de mocó (roedor parecido .:om o 
preá) ou pedaço') de coagulador de pe
quenos ruminantes (cabrito. ovelha. be
zerro) . E' pouco conhecido, no interior 
do Nordeste o emprêgo do coalho pre
parado - em líquido ou em pó. 

b)  - o formato do queijo é quasi sempre de 
paralelepípedo quadrangular (ladrilho) 
para facilitar acondicionamento em cai .. 
xas de madeira ( caixas de querosene) 
para transporte em cargueiro; 

c) - é mais comum o queijo maturado. A 
maturação é prolongada por 3 O - 40 
dias, ficando o queijo duro. o que faci
lita a conservação, mesmo em ambientes 
pouco favoráveis. que é característic1 do 
Nordeste. dada a agressividade do meio. 

Varginha. Maio de 1 95 O. 

Creme de Morango 
INGREDIENTES : 

5 00 grs. de morangos. 
5 00 cm.3 de leite fervido. 
400  grs. de açúcar. 

MODO DE FAZER : 

1 - Lavar bem os morangos e tirar os cabos; 
2 - Esmagar com o açúcar ; 
3 - Juntar o leite frio ou gelado; 
4 - Lev,u à sorveteira de capacidade para 2 

litros. 
A. H.  S. 

* PARA PREVENIR o bócio endêmico 
(papo) . introduza em sua família o hábito de 
todos ingerirem 5 gotas de tintura de iodo em 
1 xícara dágua. duas vezes por dia. durante uma 
semana em cada mês. 
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MICROBIOLOGIA D/� MANTEIGA 

A manteig:l preparada com o creme doce não 
pasteurizado contém a mesma micro-flora do 
leite de que proveio. Por isso, as modificações 
bacterianas que se realizam durante sua con
servação são as mesmas que ocorrem no leite 
conservado sob as mesmas condições. Assim .  

com baixa temperatura predominam as  bacté
rias da água, enquanto os cocos do ácida lác
tico adquirem vantagem na temperatura de 20  
gráus C . ;  posteriormente aparecem bastonetes 
do ácido láctico. mofos e leveduras. 

A manteiga de creme previamente pasteur i 

zado e em seguida inoculado contém só  os  or

ganismos 'adicionados par::\ promover a ma 

turação. E'  verdade que alguns cogumelos 

bactérias podem se apresentar no produto mas. 

neste caso, como resultado de contaminação 

durante a manipulação ou posterior a esta. 

As quantidades de bactérias na manteiga são 
sempre menores do que no leite e no queijo . 
Isto porque o desenvolvimento dos germes se 
verifica nas porções de água onde estão dis
solvidos os sais, a lactose e ,nlguma caseína e ,  
altas concentrações salinas tornam o meio des
favorável. 

A contagem de germes é maior na manteiga 

de manipulação recente. diminuindo após uma 

a tres semanas, já pelo motivo apontado, já 

pelo aumento de acidez do meio. 

DR. V. FREITAS MASINI 

Prof. da FELCT 

ORIGEM DOS ORGANISMOS 
NA MANTEIGA 

Os micro-organismos p;:esentes na manteiga 
provêm de fontes diversas. 

Creme: 

O creme obtido na fazenda, onde é con
servado em temperaturas favoráveis a0 cres . . 
cimento das bactérias. será creme de maior 
contagem de organismos do que aquele obtido 
pelo desnate na fábrica. 

Môfos e levedos estão regularmente presen
tes em creme doce, no de acidez moderada pre
domina o Streptococcus lactis. este com os lac
tobacilos predominam no creme com alta aci 
dez. 

Eq uipamento: 

Cubas. resfriadores. bombas. encaname'!1tos, 
etc .. podem ser fontes de contaminação. 

A manteiga da primeira bateção do dia. ge
rJmente. dá uma contagem mais elevada de 
môfos. levedos e bactérias do que as seguintes. 
mesmo quando o creme é do mesme lote. o 
que se explica pela el iminação de muitos ger· 
mes nos diversos períodos de uso da batedeira. 

lÍ911a de lauaç/em 
Nem sempre a água de lavagem da mJntei

g.l é satisfatória. podendo. muitas vezes, con
ter bactérias em número excessivo. inclusive 
espécies que provocam a deterioração mais o� 
menos rápida d.1 manteiga. desde que aí en
contrem condições favoráveis ao seu desenvol
vimento. 

Ar: 

A contaminação pelo ar é de real importân
cia. pelo fato da manteiga ser exposta, duran
te longo tt!mpo, durante o empacotamento. e 
também por ser conservadJ por períodos lon
gos. em temperaturas que permitem o cresc i 
mento de germes. Os môfos constituem a mais 
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séria contaminação pelo ar, depois bacérias e, 
finalmente, levedos. 

Empacotamento: 

Os u tensílios empregados nesta operação 
(espátulas, papel, etc . ) , podem ser fontes de 

contaminação da manteiga . 

M anipuladores : 

As pessoas que ficam em contacto com o 
creme ou manteiga podem adicionar organis
mos ao produto. Os germes podem ser pro
venientes das mãos, bôca, roupa, etc . 

FATORES QUE INFLUENCIAM O 
CRESCIMENTO DOS ORGANISMOS 

Temperatura : 

Em manteiga, salgada ou não, o crescimen
to de organismos é mais rápido a 2 1  graus C. 
do que em temperatut'.:s mais baixas., Quando 
estão presentes germes capazes de ocasionarem 
um defeito, este se desenvolve após maior lap
so 'de tempo, quando a temperatura é mais 
baixa . 

Em temperatul'iJ de armazenamento comer
cial  ( 1 8  graus C . ) , os organismos aparente
mente não se desenvolvem na manteiga, e os 
defeitos que aparecem são devidos, primeira
mente, à ação química. 

Partículas mínimas de ferro ou de cobre 
presentes na m.anteiga agem como catalizado
res na oxidação de óleos graxos, dando em re
sultado o aparecimento de gôsto e coloração 
anormais do produto. 

TIPOS DE DEFEITOS DA MANTEIGA 

Ranço: 

Este defeito é caracterizJdo pelo cheiro e sa
bor semelhantes ao ácido butírico . Certas bac
térias e môfos secretam o enzima lipase que 
atua sobre a gordura da manteiga , pondo em 
liberdade a glicerina e o ácido butírico, ca
próico, c4prico e caprílico. A hidrólise da 
gordura e a oxidação da glicerina podem ser 
devidas à ação de germes ou a processo quí 
mico favorecido pela luz, temperatura I? ar. 

V ários são os germes capazes de atacarem 
a gordura da manteiga , ocasionando o ranço. 

Entre as bactérias podemos mencionar :  Psd .  
punctatum, Bac . prodigiosus . Psd. fluorescens. 

Os môfos também atuam sobre a gordura � 
os mais enérgicos são: Oidium l actis e Clados
porium butyri , Monilia dermatium pullulans. 
Entre os levedos capazes de produzirem ranci
dez, algumas tórulas podem decompor a gor
dura quando em simbiose com fermento lácti
co. 

Todos os germes da mant'Úga são aeróbios, 
o que explica o início do ranço na superfícÍé: 
da manteiga. 

�Manteiga oleosa 

A manteiga com consistência oleosa é devi
da à excessiva batedura ou aquecimento do 
creme. O sabor oleoso, semelhante ao de óleo 
de máquina, pode ser devido à ação catalítica 
de metais ou de seu ssais, (cobre e ferro) . A 
manteiga pode, também, adquirir este defeito 
pela ação de um conjunto de germes: Oi ios, 
Coli - aerógenes, levedos e Psd . fi uorescens 

Sabor de beterraba 

Este defeito depende da alimentação do gado 
com beterraba ou da ação de germes Oídios, 
Pn . brevicaule, e Ps. fluorescens. 

Sabor amargo e de forragem 

Os agentes podem ser: sal . germes e algu, 
mas forragens. No primeiro caso o sal em
pregJado é impuro, contendo sul fato de cál 
cio ou col rero de magnésio. Os germes podem 
ser provenientes do creme, do leite ou da man
teiga . Tórula amara, Str. casei amari, Tórula 
cremoris, Colí-aerógenes e Psd . f1uorescens. 
Muitas forragens além do sabor forte caracte
rístico, conferem o S'Jbor amargo, principal 
mente se forem fermentadas. 

Sabor e odor de môfo 

Na manteiga velha pode-se observar pon
tos, manchas ou veios de diversas côres e sa
bor rançoso e de môfo. Outras vezes o sabor 
de môfo não é acompanhado de coloração de
vido ao fato de nem todos os mofos serem 
coloridos. 

Sabor de levedo 

Este defeito não é ocasionado por levedos 
mas por certas espécies microbianas em simbio-
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se, de blastomicetes ou bastonetes lácticos. As 
tórulas láctica e esférica produzem o. gôsto de 
levedo que mais tarde se transforma em amargo. 

Sabor de peixe 

Defeito comum (a manteiga de creme ácido, 
é devido à hidrólise la lecitina, influenciada 
pelo ácido láctico, e a oxidação relativa, por 
ação catalítica de traços de ferro e de cobre. A 
lecitina dá, por hidrolise. formação à colina 
e esta substância oxidada produz trimetil'ami
na, que tem odor de arenque ou peixe. 

Sabor de malte 

O defeito é ocasionado pelo Streptococcus 
lactis varo maltigenes, bem como por alguns 
cocos aromatizantes que atacam a ácido cítrico. 

Sabor de queijo 

As causas podem ser : excessiva acidez do 
creme, deficiente layagem da manteiga . Nest� 
caso a caseÍna na manteiga pode s�r atacada 
pelos germes, sofrendo degradação semelhante 
a do queijo. 

Entre os germes capazes de ocasionarem o 
sabor do queijo na manteiga Macy menciona, 
em primeiro lugar os mofos. O Bac. cloacae 
dá à manteiGa o saber de queijo putrido 
amargo. 

Sabor de s ebo 

O sabor oleoso, on, melhor, de sebo, é ori .. 
ginado pelo ácido oxioleico que se forma a 
custa da oxidação do ácido oleico e da trioleina, 
favorecida pela luz e alguns metais. Muitas ve
zes a m.:nteiga possui o gôsto de sebo. en 
quanto o cbeiro é o do ácido butírico. - A 
manteiga com gôsto de sebo fica esbranquiçada. 

S abor s aponoso 

As causas podem ser  de ordem química e 
biológica . No primeior caso as substâncias .11· 
calinas empregadas na l impeza do vasilham( 
não são completamente removidas pela enxa
guagem ou então provem de um excesso de 
neutralizador, que forma com os glicerídios 
verdadeiros sabões. 

Os agentes biológicos capazes de provoca
rem o sabor saponoso na manteiga pertencem 
ao grupo dos germes proteolíticos aIcalí-pro
dutores. 

Colorações anormais 

São devidas aos germes cromogenos, entre os 

quais os mofos. A manteiga de coloração anor
mal apresenta, quasi sempre, outras alteraç'ões, 
ranço, sabor de queijo, etc. 

A coloração verde pode ser originada pelos 
penicilos; as pretas por cladosporios; as ama
relo-avermelhadas pelos oidios ; as vermelhas 
pelo Peno purpurogenum e Peno luteopurpo
rinum, cujos micélios se difundem no substra
to. Os levedos e bactérias podem, também, oca·, 
sionar o defeito, o Saccharomyces flava lactis, 
manchas amareh.s, Psd. syncyancea, manchas 

azu lS; Bac, prodigiosus, coloração vermelha ou 
manchas difusas. 

A coloração anormal pode ser de origem 
química : anidrido sulfuroso c ácidos clorídri
co, láctico, etc. 

Acaba de ser iniciada na Suíça a fabrica
ção de um material sintético cuja matéria p"i
ma até aqui não havia encontrado emprêgo 
conveniente. Trata-se de um material tirado 
do l eite desnatado, que na Suíça é produzido 
em grande quantidade. 

E' por isso que o consórcio de lacticínios 
decidiu equipar uma nova instalação destina 
da a beneficiar tecnicamente o leite desnatado . 
Dêle se faz cascína , matéria isenta de graxas 
que, secada e 'moída, se transforma num mate 
rial denominado "come" por meio de proces
sos especiais. Este emprego da caseína não é 
novo, porém sua industrial ização na Suíça 
ainda não havia sido introduzida. A "come " 
artificial constitui um material para fins in
dustriais que possui qual idades notáveis como 
matéria isolante, sendo também empregada 
para confecção de objetos decor.1tivos. E' sus
ceptível de ser trabalbado no tôrno, na fresa
dora, na furadeira e na polítriz . Esta utiliza
ção do leite desnatado como matéria-prima in
dustrial é bem interessante para a Suíça do 
ponto de vista econômico, pois esses materiais 
sintéticos são geralmente feitos de carvão, pro
duto raro naquele país, ao passo que o, leite 
desnatado abunda. 

(Da " Revista Senai" - 1949 - N.o ' 52). 
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COMO MELHORAR O REBANHO LEITEIRO 

De um modo geral compreendemos este me
lhoramento como um aumento na produção 
de leite. Como vamos tratar de rebanho leitei· 
ro, teremos que expender certas considerações 
que alguns poderão considerar desabonadoras 
para o gado indiano, entretanto. não temos 
este propósito, pois julgamos mesmo indis
pensável a utilização racional de um reprodu
tor zebú, preferivelmente Gyr, para aproveita
mento de sua resistência orgânica . 

O que não podemos de modo algum com
preender é a utilização permanente de repro
dutores zebús em um rebanho cuja finalidade 
seja a produção leiteira. E'  justamente para 
combater tal fato, muito tomum. que vimos 
trazer o nosso concurso. 

Sendo o melhoramento do rebanho uma 
questão de máxima importância para os cria
dores, poucos lhe dão a devida atenção e a 
maioria age errôneamente. 

Sem os conhecimentos técnicos necessários 
fica o criador com a verdadeira mania de mes
tiçar, de cruzar e de, embaralhar, vamos 
assim ,dizer. 

Infelizmente não se pode afirmar que um 
ou outro criador se deixe levar pela idéia de 
experimentar ; o número deles constitui uma 
legião que passa toda a vida sem conseguir um 
resultado eficaz e sem realizar o mínimo pro
gresso. 

DR. JOSE' VIEIRA DE AGUIAR 

Veterinário da 4.a Circunscrição do S erviço 

Rural de Defesa e Fomento e P rof. da FELCT 

Se o seu rebanho é para produção de leite. 
apesar de visar este fim, suás ações levam-no 
a rumo completamente inverso. Impressiona-� 
mais com a altura do cupim, com o compri
mento da orelha, com o tamanho da barbeIa, 
com as pintas (pelagem) de seu reprodutor, 
do que com a sua capJcidade de transmitir o 
tipo desejado ou melhor, aumentar a produ
ção leiteira e, consequentemente, o lucro da 
criação. 

O que se vê, geralmente, é o crlador relegar 
ao esquecimento os conhecimentos que se lhe 
deparam, para continuar na rotina. 

E' com o pensamento de que não iremos 
"pregar no deserto" ,  que resolvemos trazer
lhes algumas observações e ensinamentos que 
julgamos da mais alta valia, colaborando as
sim, embora modestamente, para auxiliá-los a 
resol ver este problema. 

No melhoramento de um rebanho, devemos 
inicialmente ter em vista J finalidade do mes
mo. Querer o criador uma raça da qual tire 
animais ótimos para a renovação do seu reba
nho leiteiro. garrotes de bom pêso para venda 
aos invernistas e bois robustos para o serviço 
de tração, é desejar o impossível . Aquí se ex
plica o di to popular : " Quem tudo quer, tudo 
perde" . Somente as raças mistas poderão sa
tisfazer em parte a este desejo. 

Visando a produção de leite, precisamos le
var em conta si o mesmo se destina ao con
sumo, à fabricação de queijos ou à obtenção 
do creme para o preparo da manteiga . 

No primeiro caso, ou seja, na utilização do 
leite pela população, a raça indicada seria a 
"Holandesa " ,  por ser a que produz maior 

quantidade de leite ,  pelo menor custo. A mé· 
dia da produção nesta raça é de 4. 5 00 a 5 .000 
litros por lactação. Seu leite, por ser muito 
branco, não é bem aceito pelos consumidores, 
mas esta falha pode ser corrigida com a adi-

FELCTIANO MAIO/JUNHO - 1950 
. �?>.i. 

11 

ção do leite de algumas vacas de raça Guerne
sey, cuja coloração é acentuadamente amare
lada. 

A porcentagem de gordura no leite das va
cas holandesas é de 3,45 a 3,5 O, sendo po
bre e não se prestando para a obtenção de 
creme. 

Também a "Schwyz" ,  raça mista, ou seja 
para a produção de leite e carne, que nós cria
mos como leiteira, seria bem indicada para a 
obtenção de leite a ser vendido à população. 
A produção desta raça é de 3 . 2 O O litros em 
média por lactação, com 3, 7 O a 3,9 O % de 
gordura, sendo o leite amarelado e de glóbulos 
de gordura pequenos, mais apropriado à fabri
cação de queijos. 

Quando o criador desnata o leite vendendo 
o creme para a indústria de lacticínios fabri
car a manteiga, as raças de escolhi! deveriam 
ser a "Jersev" ou a "Guernesey" . A " Jersey" 
é das raças leiteiras a que produz menos leite 
em quantidade, mas, em compensação, o custo 
da sua produção de gordura ( creme) é o mais 
baixo de todas. E' considerada uma verdadei 
ra  fábrica de  creme, com a máxima economia 
em alimentação, devido ao porte reduzido de 
seus especimes. Sua percentagem de gordura 
vai de 5 ,5 0 ., 6, 5 0 .  Já a "Guernesey" , cuja 
gordura atinge a 5 ,0  %, inferior à anterior. 
produz, entretanto, maior quantidade de leite, 
sendo os glóbulos deste os maiores de todas 
as raças bovinas leiteiras, dando uma mantei 
ga muito amarela, não sendo necessário adicio
nar corante à mesma . 

Quanto ao " Zebú " , o leite é bastante gor
do, apresentando de 4,0 a 4 ,5 % de gordura, 
mas a sua produção é pequena, devido princi
palmente ao período curto de lactação, dificil
mente atingindo a 1 .000 l itros. 

Este gado não tem especialidade nenhuma, 
sendo que o encontramos cheio de defeitos 
quando comparamos os característicos de seus 
exemplares com os que se exigem nos animais 
das raças consideradas leiteiras, de açougue ou 
mistas. 

Vem sendo gradativamente melhorado para 
a produção de carne, como ocorre no Triân
gulo Mineiro, com a formação do Indú-Brasil 
ou Induberaba. E' um trabalho valioso que 

vem sendo efetuado e do qua.1 muito se espe
ra ; mas, no momento atual, muito longe da 
perfeição alcançada em raças como a Shortorn, 
a Hereford e a Polled-Angus. 

O criador que visa a produção de leite e 
seus derivados, não deve formar o seu reba
nho somente com bovinos de raça zebú .  O 
mesmo aconselhamos aos que, tende. vacas 
crioulas, curraleiras, ou melhor, vacas comuns, 
usam como reprodutores, exclusivamente, tou
ros indianos Gyr, Nelore, Gl.lzerat ou Indu
Brasil . 

Não somos partidários, em absoluto, da 
criação de raças puras especializadas, cujo "ha
bitat" difere de nosso clima tropical. Nem po
demos tampouco renegar o nosso rebanho, cuja 
resistência às doenças e pragas ninguém pode 
negar e que consegue sobreviver nas pastagens 
ressequidas. E' este rebanho constituído por 
milhões de animais, <tltamente resistentes que 
teremos como lastro para melhorar a pecuária 
nacional. 

E o faremos, "Com a introdução de 

sangue nov o, utilizando um reprodutor espe

cializado para cruzar com as vacas comuns ." 

E' o touro, base do sucessc na criação. quem 
transmite. ao rebanho. tipo desejado e produção 
lucrativa. 

A qual idad� de produzir muito leite. ape
:;ar de inherente à fêmea, somente é transmiti 
da pelo macho. Daí o fato de se procurar co
nhecer a produção da mãe e suas irmãs ao se 
c�colher um reprodutor. 

Neste fato reside o alto valor em que se 
tem o reprodutor, a ponto de considerá-lo 
.. a metade do rebanho" .  

Nestas condições, u m  reprodutor escolhido 
de raça leiteira , possuidor de fatores genéticos 
lei teiros, cruzado com vacas que lhe são infe
riores, dará filhas superiores às mães. trans
mitin'do-lhes maior capacidade de produção. 

O reprodutor zebú não pode desempenhar 
este papel porque somente possui resistência e 
nada mais. Se ainda �tentarmos que estes ani
mais são escolhidos para reprodutores. exclu 
sivamente, pelas características físicas já cita
das de cupim, barbeIa, orelha c pelagem, po
demos ajuizar a razão da média de produção 
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PALESTRAS NO AUDITORIUM DA F. E.L.C. T. 

Contribuição ·do leite de cabra na alimentação 

B ENEDITO NO GUEIRA 

Começa, em nosso país, a tomar vulto a 
criação de caprinos, não simplesmente para a 
exploração de carne e peles, como acontece no 
Nordeste Brasileiro, mas, antes de tudo, para 
produção de leite. Já há no Brasil animais 
de grande aptidão leiteira, importados ou fru
tos do cruzamento de raças puras estrangeiras 
com cabras nacionais .  Os caprinos nacionais 

mesmo as raç:s finas, são sóbrios, de 
elevado gráu de rusticidade, ao lado de 
outr;:) canGterística que é a acentuada imu 
nidade contra as doenças. RJramentf? apJ
rece um caso de tuberculose e, em nossos re
banhos, até hoje, não foi encontrado entre es
tes animJis um caso sequer. São também 
menos sujeitos à brucelose e infecções do úbere 
(mastite) , o que não acontece com as vacas 
leiteiras .  

S�o capazes de resisti r às  sêcas prolongadas. 
mas não se dão bem em terrenos úmidos, pois 
ficam nljeitos à verminose e ao ma! dos pés. 

PRODUÇÃO DE LEITE A cabra, 
comparada às outras espécies produtoras de lei-

tão baixa que se observa nos retiros da maio
ria dos criadores. 

No rebanho leiteiro o reÍnodutor zebú não 
é e1imil1.1do, mas sim utilizado criteriosamen
te, sendo afastado temporàriamente até que se 
necessite de sua principal qualidade - a re
sistência, para retemperar os animais que se 

enfraqueceram pelo excesso de refinamento. 
A -escolha do reprodutor recairá, portanto, 

entre a.s raças anteriormente citadas, de .:lcôr
do com a finalidade econômica do rebanho. 

• 
Todas as raças finas se cruzam bem com as 

noss::s vacas comuns, dando ótimos produtos. 
resistentes e altamente produtivos. 

(Continua no próximo número) 

Técnico da FELCT 

te, tem um lugar de destaque dada a exube
rância de sua produção.  Enquanto a vaca (lá 
5 a 6 vezes o seu pêso em leite, a égua 3, a 
4 e a ovelha 2, a cabra dá de 1 2  a 1 3 o 
seu pêso em leite, durante uma lactação. Isto, 
levando-se em consideração a produção medío
cre das cabras nacionais, sem raça, sem nenhum 
tr:.to zootécnico.  Para nós, são consideradas 
boas leiteiras as de produção média de 1 , 8 a 
2 ,0  li tros diários. 

A título de curiosidade citarei a produção 
média das estrangei ras. bem como a duração 
do período de lactação. qualidade esta que a' 
põe em rel êvo . 

A Anglo-nubL,na dá 2 a 4 l itros durante 
4 a 5 meses. 

A Togenburg dá 4 a 6 l itros durante 6 a 
1 0  meses, e a de maim produção, a Saanen, 
com mais de 6 litros diários durante 6 a 8 
meses. 

o LEITE - A composição do leite de ca
bra varia . como a d.l vaca, com a raça, pe
ríodo de bctJção. individual idade. etc . Aná� 
lises feitas nos EE.  UU .. Suíça e em S. Pau
lo. apresentJram os resultados seguintes. em 
média : 

Acidez 
Densid'ade 
Gordura 
Extrato sêco total 
Extrato sêco desengordurado 
Proteínas 
Lactose 

1 3° D. 
1 029 , 8  
4 , 1 2% 

1 1 ,72% 
7 . 6 0% 
3,2 1 % 
4 . 93% 

o leite é de côr b1'.1nca, isto devido a peque� 
níssima quantidade de pigmentos carotinóides, 
ou mesmo pela ausênci.1 dos mesmos, princi 
p-ilmentc o caroteno que é o responsável pela 
côr amarelada do leite de vaca. O sabor e odor 
são ca racterísticos, agradáveis. Os glóbulos de 
gordura são menores e por isso muito mais 
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diges#veis .. Os coágulos são também menore�<; A manteiga, embora de côr esbranquiçada 

��w.ais floculentos o que facilita sabremaneira quando não adicionada de corante, é excelen-

o tr.abalho do estômago. Supera o leite de vaca e, porém muito pouco difundida em nosso 

em vitaminas B e C. sendo igualado em vita- ilieio. O seu uso é mais generalizado entre os 
mina b e inferior em vitamina A. Em mine- á�abes, principalmente nas tríbus nômades, � 

rais - Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre e ou- ná Europa central. 

tros não·é tão rico como o leite de vaca . Em 

(ace . das excepcionais qualidades bacteriológi 

cas dispensa a pasteurização e pode ser con

sumido em estado natural . 

AL TERAÇÕES DO LEITE -- Em se tra 
tando de  animais doentios é comum o apare

cimento de coloração anormal . Pode tomar' a 

côr • amarelada e o que é mais grave, tonalida
de azulad:a. O odor hircino (cheiro de bode, 

como chamamos) é devido à proximidade dos 

machos, principalmente durante a estação de 

monta. Além disso, pela falta de higiene no 

estábulo ou local de ordenha, urina do pró

prio :animal, etc. 
Conservando-se as cabras leiteiras separadJ:' 

dos machos, fazendo a l impeza do úbere e 
não permitindo que as crias mamem antes da 
ordenh.:l, o sabor e odor anormais serão evi
tados. 

USOS DO LEITE 

Sabe-se que o leite de cabra, dado o eleva
do teor vatimínico, tamanho dos glóbuios de 
gordura, etc . é ideal para alimentação infantil, 
de pessoas convalescentes ou doentes. O Dr. 
Carl G. \Vilson, médico americano - sobre 
o leite de cabra disse o seguinte : "Estou con
vencido de que o leite de cabra é o melhor 
substituto do leite materno na alimentação in
fantil, não somente por causa da semelhança 
química e física, mas também pela facilidade 
com que a criança o digere" . 

Alguns atribuem ::;0 leite de cabra quali
dades terapêuticas e aconselham o uso deste 
leite no combate à anemia, esgotamento ner
voso, perda de pêso, constipação. úlceras do 
estômágo, eczema, diabete, tuberculose, etc. 
aiéiú. de contribuir para a conservação dos den-

ser industrializado puro ou mistura 
dà ... �om outros leites. E' empregado na fabrr
c�çã()de manteiga, queijos duros e moles, lei:� 

condensado e evaporado, ice-cream, leite�; 
etc. 

O maior emprêgo porém é para fabricação 
de queijos, entre os europeus. Esses queijos são 
conhecidos por " Chévrotin" ou Chévret na 
França ; na Itália tem a denominação de "For
maggio de Capra " e na Alemanha são conhe
cidos por Weichkassen aus Zieggenmilk. 

Nos Estados Unidos da América fabricam 
os afamados e mundialmente conhecidos : Hard 
Cheese, Cottage Cheese e ainda o queijo de 
Nata, etc. 

Na p reparação de leites fermentados o 
leite de cabo tem também grande emprêgo. 
Há tipos que só apresentam as características 
desejadas quando elaboradas com esse leite, tal 
é o caso do Y oghourt, que Brochu define 
como sendo : "Leite integral concentrado, coa
gulado formando um creme semelhante à coa
lbada, de côr br.1nca como a neve. "  Logo, um 
produ to nestas cendições não se pOdl: obter 
com o leite ele vaca, devido a côr amarelada 
que viria contradizer a própria definição. Além 
elo Yoghourt. temos o Gioddu. origin5rio da 
Sardenha, o Leben, do Egito. Arábia , etc . 

LevJndo-se em conta o valor inigualável do 
leite de cabra. fator básico na alimentação in
fantil em nosso meio ru ral. cumpre-nos in
centivar a importação de animais de raça para 
aument"r a produção e, desse modo, possibi
litar aos centros urbanos a aquisição desse pro
duto. 

Euclides da Cunha, na sua imortal obra 
"Os Sertões" , disse : "O sertanejo é antes de 
tudo um forte" . Não chegarei ao extremo de 
responsabilizar o leite de cabra pela sanida
de, pela rabustez e pelo ardor combativo do 
sertanejo, que enfren ta as condições adversas 
do nosso clima tropical, mas que esse leite é 
um dos maiores contribuintes é uma grande 

verdade . 

BIBLIOGRAFIA : 
A. Alves Santiago - "A criação de cabras" .  
Will L .  Tewalt - "Improved Mi1k goats " . 
lrmagarde Richards -- "Modem Milk Goats" . 
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V CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA 
Por solicitação da Sociedade Paulista de Me� 

dicina Veterinária, divulgamos l rebção dos 
membros que integrarão as Comissões e Sub� 
comissões, encarregadas dos trabalhos prepara� 
tórios do V Congresso Brasileiro de Medicina 
Veterinária . a realizar�se em São Paulo (Ca� 
pita] ) , de 2 8  de Agoste a 3 de Setembro do 
ano em curso. 

O prazo para entrega dos trabalhos à Co� 
missão Organizadora vai até 2 8  de Junho 
próximo. 

Comissão organizadora: Presido - Dr. Qui� 
neu Corrêa; Vice�presidentes - Drs. Paulo 
Bueno e Renato Lopes Leão; Secretários -
Drs. Angelo V. Stopiglia, Leopoldo Gioso Se
brinho e Ennio Di Franco; Tesoureiro - Dt. 
Ernesto Antonio Matera . 

Stlb-Comsisão Científica: 

ZOOTECNIA - Drs. João Barisson Vil� 

Creme de Damasco 
INGREDIENTES :  

300 grs . de damascos descascados e sem caro
ços, 

5 0 0 cm . 3  de leite, 
2 50  grs . de açúcar .  

MODO DE FAZER : 

I - Esmagar os damascos com o açúcar; 
2 - Juntar o leite, mexendo bem; 
3 - Levar à sorveteira . 

A. H. S .  

* CADA GRUPO DE ALIMENTO precisa 
entrar na alimentação em proporções perfeita
mente equilibradas . Só obedecendo a todas essas 
exigências da dietética, a ração alimentar será 
boa. 

* O MELADO contém boa porcentagem de 
ferro-mineral útil. 

* DEVE SER V ACINADO. anualmente, 
contra raiva, todo animal de estimação (cão, 
gato, etc.) que se tem em casa. 

lares. Francisco Paula Assis e Armando Chief
fi . 

CLÍNICA (med. e cir . )  Drs. Pro f. Se� 
bastião N. Piratininga, Renato Lopes Leão e 
Ernesto Antonio Matera . 

PATOLOGIA - Drs. Paulo Bueno, Hum
berto Cerruti e Eucl ides O. Martins. 

MOLÉSTIAS INFECTUOSAS E PARA� 
S IT ÁRIAS - Drs. Prof. Zeferino Vaz, Prof. 
Laerte M. Guimarães e Joaquim de Melo. 

NUTRIÇÃO ANIMAL (moI. da nutro e 
intox . )  - Dr. Pro f. Milton de Souza Piza, 
Antonio Augusto Brandão e Benedi to Bruno 
da Silva . 

INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORI
GEM ANIMAL - Drs. Pro f. Paschoal Muc
ciolo, Leopoldo Gioso Sobrinho e Fidélis Al� 
ves Netto. 

GENÉTICA E FISIOLOGIA DA REPRO
DUÇÃO - Drs. Leovigildo Pacheco Jordão, 
José Gomes Vieira e José de F. Tabarelli 
Neto. 

OUTRAS ESPECIALIDADES CIENTÍFI-
CAS Drs. Prof. Max Barros Erhart, Prof. 
Gabriel T .  Carvalho e Vitor Carneiro. 

Sub-Comissão de Publicidade: Chefe - Dr. 
Renato Lopes Leão; drs. Mario D' Apice, An
gelo V. Stopiglia, Oswaldo Domingues Sol
dado, Armando Chieffi, Virginie Buff D'  Api� 
ce e Henrique Francisco Raimo. 

Sub-Comissão de Exposição: Chefe - Dr. 
Antonio Carlos de Campos Salles; drs . Paulo 
Bueno, Ennio Di Franco, Nelson Garcia de 
Moraes Forjaz, Salvador Ber.ardinelli, Cirilo 
Eduardo Mafra Machado e Virginie Buff 
D'Apice. 

Sub-Comissão de Recepção e Hospedagem: 

Chefe - Dr. Antonio Carlos de Campos Sal� 
les; Drs .  Emílio Varoli, Ennio Di Franco, 

(Continua na página 26) 
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TECNOLOGU DA UBRIC4UO DE nUEIJOS 
EOLO ALB INO DE SOUZA 

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

ELABORAÇAO DA COALHADA 

SALGA NO SÔRO 

Naturalmente, a salg'a no sôro contribui 
também para a salga do queiJO, embora li 
maior quantidade do sal fique n o  sôro, de
vendo-se levar isto em conta qulando se fôr 
efetuar o complemento da salga. 

O queijo que leva menor porcentagem de 
fermento láctico não pode ser salgado muito 
no sôro, não se podendo empregar, pois, para 
o mesmo, um leite de qualidade inferior. 

PONTO DA COALHADA 

Quando se aproxima o fim do tempo nor
mIaI da 2 .a mexedura ,  segundo cada espécie de 
queijo, deve-se estar sempre atento para reco
nhecer o "ponto" da coalhada, ou seja, o mo
mento exato em que a mesma adquire a ne
cessária consistência e o devido gráu de ma
turação. 

O "ponto" é variável de queijo para quei
jo, conforme seja o mesmo mais duro ou 
menos duro. 

Em um mesmo queijo o "ponto" deve va
riar conforme a estação do ano, não uma va
riação brusca, de um dia para o outro, mas 
sim, acompanhando la própria marcha da es
tação. 

Assim, como já vimos, na estação do ve
rão, o "ponto" deve ser determinado com a 
coalhada mais deshidratada, mais consistente ; 
na estação do inverno, ao contrário, isto é, 
com um maior teor de umidade, menos con
sistente. 

Nos queijos de massa crua, os grãos não 
chegam a adquirir muita firmeza e fàcilmente 
se esfacelam sob a pressão do indicador e o 
polegar; no caso dos queijos de massa semi
cozida, quando se verifica o ponto, aqueles 

(Continuação) 

já têm bastante consistência e resistem mesmo 
à pressão dos dedos sem se esfacelar; por fim, 
nos queijos de massa cozida, os grãos se apre� 
sentam mais firmes ainda, com uma consistên� 
cia que se 'assemelha à da borracha. 

Em geraL conhece-se o "ponto" da, coalha� 
da pela consistência, pelo pêso ( quanto m'.1Ís 
pesados m,ais ràpidamente se sedimentam os 
grãos) e pela própria côr. 

Nos queijos de maSsa semi�cozida e cozida, 
quando a coalhada está no "ponto" os grãos 
não se aderem uns aos outros e tomando-se um 
punhado de grãos na mão, comprimindo-os 
com a mesma e em seguida tomando o blóco 
assim obtido por uma das extremidades e fa
zendo um movimento brusco com o punho, 
o mesmo se p.ute fàcilmente; ou então colo� 
cando o bloco na palma da mão e premendo-o 
com os dedos ele se desfaz fàcilmente, separan
do-se os grãos uns dos outros, dando a im-

pressão de possuirem verdadeira elasticidade. 
Colocando-se alguns grãos na bôca e mor

dendo-os, observa-se que os mesmos ringem. 
fazendo-o  tanto mais acentuadamente quanto 
mais completo fôr o seu dessôro e mais elevada 
a temperatura de cozimento. 

O conhecimento do "ponto" , que é ,  como 
já vimos, variável nos diferentes tipos de quei� 
jo, se aprende a fazer com a prática, sendo 
de suma importância , pois, se não o souber
mos fazer nunca poderemos obter produtos de 
qualidade e sempre uniformes. 

O queijeiro prático, só de tocar os grãos, 
conhece se chegou o momento asado de inter
romper a mexedura . Neste momento a acidez 
do sôro deve ser, nos queijos mais comuns, 
de 13 a 15° Dornic. 
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ELIMINAÇÃO DO SôRO 

Verificado o "ponto" cessa-se a mexedura 
e deixa-se a coalhada · repousar 3 a 5 minutos, 
para que a mesma se deposite no fundo do 
tanque. 

Em seguida, procede-se à separação da coa
lhada do sôro, o que se pode fazer de duas 
maneiras : retirando a coalhada e deixando o 
sôro, ou vice-versa . 

O primeiro caso é empregado mais para os 
queijos grandes, como o tipo Emmenthal, em 
que toda 'a coalhada é empregada num só quei
jo. Também; quando se opera com depósitos 
semi-esféricos, geralmente se usa este sistema, 
pois do contrário a massa torna-se em um 
bloco de forma irregular, o que não permite 
a divisão da mesma em pedaços iguais: p'.:aa 
a moldagem. 

Para a retirada da coalhada do tanque 
usa -se um tecido b .• stante resistente de malhas 
espaçadas e uma lâmina de aço comprida 
bem flexível . 

Coloca-se a lâmina em um dos lados do 
tecido e enrola-se este naquela, dando u mas 3 
ou 4 voltas. de modo a preudê -Io ; em seguida 
procura-se apanhar toda a massa, fazendo 
passar o tecido entre a mesma e a parede do 
tanque, bem rente a esta para não deixar es
capar nenhum grão. 

Para facilitar a operação, imprime-se à lâ
mina um movimento de vai e vem, fazendo-a  
roçar na parede do tanque .  Após esta opera
ção, desvencilha-se o tecido da lâmina de aço, 
unem-se as 4 pontas do mesmo e transporta-se 
a massa para ser moldada. 

Em indústrias maiores, instalam-se no teto, 
sobre os depósitos de coagulação, talhas, com 
um dispositivo móvel sobre trilhos, que tor'· 
nam fácil a elevação da massa e sua condução 
até o local de moldagem. 

Quando a operação de captar a massa 
perfeita perde- se apenas uma parte quase nula 
da mesma . Tratando-se de queijos de pequeno 
volume e de depósitos retangulares, emprega-se 
o outro processo, isto é,  retira-se o sôro dei
xando a massa, que sofre, em seguida, uma 
prensagem durante 1 0  a 2 0  minutos, cujo 
pêso equivale a 2 ou 3 vezes o próprio pêso 
da massa. 

Para isto, após ter-se a massa depositado, 
procura-se reuní-Ia  na parte do depósito opos
ta à torneira existente na parte inferior de um 
dos lados do mesmo, sustendo-a por meio de 
uma placa de madeira ou aço inoxidável, com 
orifícios, mantida verticalmente por meio de 
traves de madeira . Essas traves apoiam-se na 
parede do depósito e devem ter o comprimen
to aproximadamente equivalente à metade da 
extensão daquele, de maneira que a massa fi
que localizada numa área , também correspon� 
dente à metade do tanque. 

Em seguida, extrai-se todo o sôro, o que 
pode ser levado a efeito por meio de bomba 
de sucção, sifão, balde ou . mesmo, pela tor
neira . 

A massa é depois prensada, colocando-se so
bre a mesma, horizontalmente, uma outra pla
ca idêntica à p rimeira e com pesos por cima. 

E' conveniente dispor-se de pesos próprios 
para este fim, preferivelmente de metal (que 
não esteja sujeito à oxidação) ; caso isto seja 
impossível , podem-se usar na prensagem os 
próprios latões de transporte dt: leite, cheios 
dágua, desde que se tenha bastante cuidado com 
a l impeza dos mesmos, especialmente da su;; 
parte externa. 

A finalidade desta prensagem é faur uma 
melhor separação do sôro e p rcduzir a jun . 
ção dos grãos, fazendo com qU2 a massa se 
torne num só bloco, que fàc i lmcnte poderá se r 
dividido em pedaços iguais, com o umanho 
exato para o queijo. 

Não se pode usá-la, porém, na fabricação 
dos queijos que recebem a salga na massa, isto 
é,  antes da moldagem. 

Esta salg� tem que ser efetuada distribuin
do-se o sal , no momento da moldagem, na 
massa. Ora, com a prensagem os grãos se li
gam, o que torna impossível fazer-se uma per
feita distribuição do sal . 

Há exceção para os queijos cuja massa so
fre uma fermentação antes da enformagem ; 
neste caso usa-se a prensagem e após processa
da a necessária fermentação, é a massa moída 
em moinho especial, podendo, em seguida, ser 
salgada e moldada (Cheddar, Derby, etc. ) . 

M O L D A G E M  

A moldagem é a operação que tem por fim 
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dar ao queIJo a sua forma própria, que será 

assegurada, depois, pela prensagem e salga . 
Decorrido o tempo da prensagem no tanque, 

divide-se a massa em blocos com a mesma 
dimensão, tendo o tamanho que dê o pêso 
desejado e, após verificar este pêso em uma 
balança colocada dentro do próprio tanque, 
coloca-se o bloco de massa na fôrma. As fôr
mas, naturalmente, devem estar absolutamen
te limpas, e, se possível, esterilizadas. Estando 
o futuro queijo na fôrma, adapta-se nesta a 
tampa, que deve ser bem justa, e empilham
se as diversas fôrmas, durante 5 ou 1 0  minu
tos, modificando as suas posições, para que a 
massa adquira a forma do queijo. No caso de 
se tratar de fôrmas sem fundo não é possível 
empilhá-las ; neste caso levam-se as mesmas 
à prensa e dá-se-lhes uma pressão fraca. E '  
recomendável aquecer previamente as fôrmas. 
mergulhando-as em sôro de queijo, quente, ou 
mesmo água quente, para manter melhor o 
c.l lor do queijo.  

A colocação da massa na fôrma para a mol
clagem , deve ser levada a cabo muito ràpida 
mente para que a mesma não se resfrie, pois 
neste caso ela não se liga e não se molda bem. 
Por outro lado, os queijos devem ser consti
tu ídos original ment(: de um só bloco, evitan 
do-se as emendas que quase sempre originam 
defeitos, donde a necessidade de dividir a mas
sa em blocos absolutamente iguais e já com o 
pêso desejado. 

Em alguns casos usa-se fazer a moldagem 
com a fôrma já forrada com o pano, levan
do-se a mesma por 1 0  a 1 5  minutos à pren
sa, onde sofre uma pequena pressão. 

A moldagem com a colocação do panó de 
início é mais recomendável, mas não pode ser 
efetuada em alguns casos devido à dificuldade 
da colocação daquele. 

Quando se trata de queijos salgados na mas
S.1, após a eliminação do sôro junta-se-lhes 
logo o sal . em quantidade suficiente ( geral
mente 3 0 0  a 3 5 0  grs. por 1 00 Kgs. de leite 
usado) e distribui-se bem ; notando-se que 
esta operação tem que ser levada a têrmo o 
mais depressa possível, do contrário os grãos 
vão se reunindo em caroços, tornJndo impra
ticável uma salga perfeita. 

No caso dos queijOS de massa fermentada, 
a salga é feita como já vimos, após a moagem 
daquela, sendo procedida, em seguida, a mol
dagem. 

FôRMAS - Há imensa variedade de fôr
mas, não só quanto à forma, como também 
quanto ao material de que são constituidas. 
Geralmente cada tipo de queijo tem sua for
ma própria, que lhe dá o formato caracterís
tico. 

Existem fôrmas de madeira, aço inoxidá
veL ferro estanhado, alumínio, etc. 

As fôrmas de madeira têm grandes van
tagens, como sejam : conservar melhor o ca
lor, o que . não acontece com as de metal, se
rem mais baratas e de mais fácil aquisição. A 
desvantagem que apresentam é a porosidade da 
madeira, que torna a higienização mais difi
cultosa , e também a sua pouca durabilidade. 
tendo-se cuidado, porém, com a limpeza das 
mesmas, elas satisfazem o fito melhor que 

quaisquer outras, 

Deve-se, naturJlmen te, na escolha da ma
deira, preferir a que fôr menos porosa. Tam
bém deve ser dcsprezaetJ a madeira que apre
sentJr qualquer odôr forte, o qual fàcílmente 
transmitir-se-ia ao queijo. 

As fôrmas de aço i noxidável são, sem dú
vida, as melho�es sob o ponto de vista de hi
giene , pois sua 1 ; mpeza pode ser, muito fà
cilmente feita de modo completo, e não estão 
sujeitas à oxídação. 

Além disto :50 extremamente duráveis. Seu 
inconveniente é, além do custo bast.1nte eleva
do e dificuldade de aquisição, não conservar 
satisfatoriamente o calor, por ser o aço muito 
bom condutor do mesmo. 

Depois das fôrmas de madeira, as mais co
muns são as de ferro estanhado, por sedem 
relativamente baratas. São boas enquanto não 
perdem o estanho, o que, quando acontece, 
acarreta a oxidação do ferro, tornando-se in
dispensável. neste caso, um novo estanhamento. 

Apresentam, também o mesmo inconvenien
te das fôrmas de aço inoxidável : má conser
v.lção do calor, o que se pá também; aliás, com 
as de alumínio. Estas últimas são, além disto, 
muito pouco resistentes, amassando-se fàcil
mente. Devido ao fato de não conservarem 
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bem o calor, as fôrmas metálicas são, quase 
que exclusivamente, usadas para queijos de 
massa crua, e em poucos casos, semi-cozida ; 
enquanto que as de madeira são usadas para os 
queijos de massa cozida e maioria dos de mas
sa semi-cozida. 

Algumas fôrmas são constituidas apenas de ' 
um aro de madeira ou metálico. mantido com 
o conveniente diâmetro por meio de uma cor
da resistente que o circunda. Este dispositivo 
permite a fabricação de queijos sempre com 
a altura exatamente igual , havendo ligeira va
riação. apenas do

, 
diâmetro. 

Têm uso mais generalizado para os quei
jos grandes ( 3 0  a 2 0 0  Kgs . ) . e no ato da 
prensagem, na qual o aro com o queijo fi
cam entre duas tábuas de forma circular e 
diâmetro maior que o do queijo (à guisa de 
tampas) , é necessário ter-se o cuidado de i r  
diminuindo seu diâmetro à medida que vai 
tornando-se 1!lenor o volume do queijo. 

As fôrmas de madeira são, geralmente, de 
forma cilíndrica ou esférica e possuem uma 
tampa que se adapta exatamente à bôca das 
mesmas. 

Das fôrmas de metal , algumas se constituem 
de um simples aro, sem fundo, usando-se dis
cos, também metálicos, como tampa. sendo 
estes de diâmetro correspondente ao da fôrmJ ,  

Há ,  ainda algumas fôrmas formadas de  duas 
peças conjugadas, sendo que uma se ajusta na 
parte superior da outra ; dispositivo este que 
permite que a al tura da fôrma vá diminuin
do à medida que o volume do próprio quei 
jo, com a eliminação do sôro, vai -se reduzin
do. Existem, aincla muitos outros tipos de 
fôrmas com particularidades e dispositivos, se
gundo as exigências do tipo de queijo.  

As tampas das fôrmas devem ser bem jus
tas, embora sem que agarrem, para evitar que 
se formem saliências junto às arestas do quei
jo. saliências estas que sendo mais tarde apa 
radas. fazem com que a crosta do queijo se 
torne pouco resistente naquele lugar. 

A existência de pequenos orifícios nas fôr
mas é indispensável para a saída do sôro. de
vendo os mesmos ser mais numerosos nas fôr
mas destinadas a queijos moles. 

As fôrmas devem ser lavadas diàriamente, 
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logo que acabem de servir, usando-se 
ramente água fria e em seguida água 
esfregam-se bem com uma escova. De vez 
quando é recomendável lavá-las em água 
vente, adicionada de soda cáustica (não 
dendo isto ser praticado com fôrmas 
das) . 

Para retirar a crosta branca e dura 
mumente apa'rece nas fôrmas, que nada 
é que a albumin.1 precipitada , deve-se 
las mergulhadas em sôro de queijo bem 
( 1 00° Dornic ou mais) durante o tempo 

cessário. acabando-se de l impar, em seguida. 
com água e escova. Pode-se também usar. em 
substituiç,ão ao sôro azedo, um ácido qual
quer (muriático. sulfúrico. etc. ) , em solução 
aquosa. 

PANOS - Usa-se o pano na prensagem 
dos queijos, não só para facilitar a saída do 
�ôro, com também para se conseguir a for
mação de uma casca l isa e completamente fe
chada. 

O tecido empregado não deve ter malhas 
muito abertas. nem muito fechadas ; geralmen
te se usa o Americano de malhas médias. que 
é o melhor tecido (40 malhas por polegada) . 
Os panos devem ter .1 dimensão exata, isto �, 
que dê para sobrir todo o queijo, sem que 
sej J curto ou que exceda. 

Ao colocar o pano no queijo, deve-se teI 
o máximo cuidado em e,\itar dobras ou ru
gilS . qUe iriam acarretar defeitos na ctdsta 
do queijo.  E' necessário, também, :: tenção 

para que algum fio do tecido não fique. no 
ato da prensagem .  prêso no interior do quei
jo ; pois quando isto acontece, ao ser aquele 
retirado, p roduz cortes inutilizando o queijo.  

Ao virar os queijos na fôrma, devem ser 
torcados os panos por outros l impos e sêcos. 

' 

ou, então, CJSO isto não seja praticável, la
vam-se os mesmos em água morna, preferi
velmente contendo 4 ou 5 % de sal .  

Após o uso, os  panos devem ser  lavados, 
primeiramente em água fria para ser retirada 
a albumina. e depois em água quente à qual 
se juntam cêrca de 0 , 2  % de soda cáustica, 
fervendo-se em seguida . 

Nunca se deve empregar sabão na l impeza 
dos panos. 

(Continua) 

FELCTIANO UNHO - 1950 

a Semana do lacticinista na F. E� L. c. I. 
DR. SEBASTIÃO S. FERREIRA DE ANDRADE 

A Fábrica 
Escola de Lac
ticínios " Cân
dido Tostes " 
foi criqda e é 
mantida pelo 
Govêrno d o  
E s t a d o  d e  

lVLnas Gerais, em Juiz de Fora. 
Este estabelecimento de ensino 

técnico especializado na indústria de 
lacticínios é, até agora) o único no 
gênero, no País, e são suas prinei
pais finalidades : 

1)  Preparo de pessoal técnico efi
ciente para atender às necessidades 
da indústria mineira de lacticínios ; 

2 )  Fazer experimentações com o 
fim de melhorar a nossa produção ; 

3 )  Prestar' assistência técnica às 
indústrias do Estado. colaborando 
diretamente C01n os industriais para 
a resolução dos seus problemas. 

En1 quasi dez anos de trabalho 
contínuo e patriótico, vem essa Es
cola procurando cumprir com efi
eiência as suas finalidades. 

Assim, nesse período, passal"aln 
pelos bancos escolares e pela fábri
ca dessa casa de ensino, 89 rapazes 
que concluiram o Curso Técnico 
( atual Curso de Indústrias Lacteas ) , 
235 que fizeram estágio para adqui
rir prática com métodos de, trabalho 
moderno e racional, bem como 48 
funcionários federais, que fizeram 
o Curso Avulso de Aperfeiçoan1ento, 
Inspeção Sanitária e Indústria de 
Lacticínios ( curso de extensão da 
Universidade Rural do Brasil ) . 

Pelo seu Servico de Extensão e 
Cooperativismo foram atendidas 150 
consultas técnicas, e foi dada assis
tência técnica pessoal a 40 fábricas. 

Diretor da FELCT 

N a parte experimental, foram es
tabelecidas normas técnicas para 
padronização de tipos de queij os 
nacionais e fabricação de queij os de 
tipo estrangeiro. 

Conseguimos a fabricação do fer
mento láctico em ampôlas, para for
necimento aos industriais, o que 
possibilitará a remessa de fermento 
para todo o País, em boas condi
ções. 

Agora, ao ensejo da comemora· 
ção do seu 10.0 aniversário e dando 
prosseguiInento ao seu programa de 
colaborar, cada vez mais, com a in
dústria mineira de lacticínios para 
r'esolução de seus problemas, e para 
fortalecermos os laços de amizade e 
cooperação com os industriais, a E s
cola de Lacticínios " Cândido Tos
tes " pretende realizar, no próximo 
n1ês de Julho, a 1.a SEMANA DO 
LACTICINI STA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

Todas as providências estão sen
do tomadas, e temos certeza de que, 
se contarlnos com a boa ' vontade dos 
industriais, como contamos com o 
apôio decidido que nos está dando o 
Exmo. Sr. Secretário da Agricultu
ra, Dl'. Américo René GianeUi, COIl
seguir'emos vencer mais uma etapa 
no caminho que nos traçamos : de
dicarmos todas as nossas atividades 
num despretensioso trabaUho em 
benefício. da Indústria Mineira de 
Lacti cínios. 

Por Minas e pelo Brasil) seguire
mos unidos para o triunfo, a FELCT 
e os Industriais de Lacticínios Mi
neiros ! 
NOTA : - O programa de atividades durante a 

Semana, será enviado oportunamente 
aos interessados. 
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A V I S I TA DO 
J U i\ N 

ENGE NHE I RO-AGRONOMO 
M I N U T À F. Ea l . C. T. 

No dia  2 5  de  Abril passado tivemos o gra
to prazer de hospedar, por toda uma t:1rde, o 
sr. Juan Minut, conhecido técnico em assun
tos  lacticinistas, diretor-técnico da CONAPRO
LE (Cooperativa Nacional dos  Produtores de 
Leite) de Montevidéu. 

O ilustre visitante estava acompanhado de 
seu filho, Bacharel em Direito Dr. Lorenzo 
Minut, do Dr. Rubem Pecego, Inspetor de Pro-

Drs .  Teófilo Ferreira e Paulo \Vanderley, da 
Di\�isãO de Inspeção de Produtos de Origem 
Amroa! do Ministério da Agricultura ; Clovis 
do Nascimento, do Serviço de Inseminacão Ar
tificial, do Ministério da Agricultura ; 

-
Amleto 

Mosci, cfa Defesa Sanitára Animal do Minis
tério da Agricultura ; José Vieira de Aguiar, 
da Defesa Animal do Estado de Minas. 

ALMôÇO - Durante o almôço a que es-

Juan Minut em palestra com o diretor da F.E.L.e.T. 

dutos de Origem Animal , da DIPOA e do Sr.  
Otto FrenseI, fundador-proprietário do Bole
tim do Lei te. 

A Escola de Lacticínios "Cândido Tostes" 
fez executar um programa previamente deli 
neado por  sua DíretorÍJ ,  constante de  recepção 
aos visitantes, almôço, demorada visita às de
pendências do Estabelecimento e reunião no 
Auditórium . 

RECEPÇÃO - Afim de receber a carava
na proveniente do Rio dt> Janeiro, a Escob 
convidou diversos técnicos federais e estaduais 
sediados em Juiz de Fora, entre eles os Srs .  

tiveram presentes todos os  professores, técni
cos da FELCT e convidados locais e que foi 
muito cordial, fizeram· se ouvir o estudante 
José Perei ra Furtado, o Dr. Juan Minut e o 
Dr. Sebastião Sena Ferrei ra de Andrade , dire
tor da FELCT, falando os dois últimos de 
improviso. 

Os alunos, acomp'.l11hados do seu conjunto 
musical , executaram variados números de mú
sica regional. 

Foi a seguinte a oração pronunciada pelo 
estudante da 2. a séria do Curso de Indústrias 
Lácte'.ls, Sr. José Furtado Pereira : 
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" I1mo. Sr .  Dr. Sebasti ão de  Andrade, di
retor da FELC. lImo. Sr.  Otto Frensel e de
mais visitantes. Corpo docente e discente da 
FELCT. Ilustre Sr .  Juan Minut, competente 
engenheiro-agrônomo, que ora honra o Brasil 
com sua presença e nos traz, aquí, o brinde 
de sua visita. 

Sempre teve a Escola de Lacticínios " Cân
dido Tostes a satisfação, o subido prazer e ,  
- porque não dizê-lo ? - a glória mesmo, 

mento acolhe, em sua modesta organização, 
um dos grandes expoentes lacticinistas dos tem
pos hodiernos e um grande fulcro desta pro
missora Indústria de Lacticínios da América 
do Sul .  E, decerto congratula-se convosco, er
guendo-vos hosanas na apresentação dos "sa
ludos " , apertando-vos a mão e abraçando-vos, 
porque ela tem conhecimento de vosso abne
gado es fôrço, nas vossas frutíferas realizações 
na apreciação dos meios de progresso ragional, 

o que se verifica através de vossos tra
balhos de incontestavel valor. 

E,  dizemos mais, foram obras vossas, 
tais como "La queseria racionalizada" ,  
"Elaboración de quesos " e tantas ou
tras em que revelastes a vossa potencia
l idade fecunda, que ergueram no Brasil 
grandes vozes de empreendimento, cujo 
éco podereis notar vibrando nas Monta
nhas de Minas Gerais - Estado lacti 
cinista por excelência - se vos derdes 
ao trabalho de conhecer seus grandes 
centros de produção leiteira . 

Particularmente, em nossa Escola, 

Jwm Minut  quando falava durante o almôço que 
lhe fOl oferecido. 

adianto - vos, seguimos de perto os no
táveis estudos que fízestes c publicastes 
e m  " La Industria Lcchera " ,  como "EI 
calostro" , '· La actualidad de la mCCJ n t -
7.ación de l a  qucseriJ moderna " ,  "E !  frio 
frio artfiicial " ,  etc. 

de se ver al\'o da atenção de grandes capacida
des que dominam a ciência que se ministra 
,\qu í .  

Percorrendo a gr,1nde estrada que batalha 
dores como Orla Jcnsen. Fleischmann, Teodo 
ro Moreno, Balarin e tantos outros abriram, 
homens que são verdadeiras glórias e que apre 
sentam aos olhos do mundo o pêso econômico 
dessa indústria que vem revolucionando a mar
cha da cí vilização .- a indústria de lactic í 
nios. seguindo essa estrada, Dr. Juan Minut. 
encontramos a cada pJSSO o vosso nome. 

E como a razão de ser da nossa Escola re
pousa no fato da existência da indústria e c i 
ência lacticinistas, ela, a FELCT, se regosija e 
se congratula consigo própria e convosco, Dr.  
Juan Minut .  Consigo própria porque, no mo-

E agora que nos visitaís deveis saber que em 
grande parte do B.rasil vosso nome e vossos es
forços são conhecidos. razão porque ele vos 
aclamad assim como Minas Gerais vos abraça 
c assim como nosso Escola vos aplaude, nesse 
i nstan te, na honra de vos hospedar . "  

VISITA ÀS DEPENDÊNCIAS DA ES 
COLA - Após o almôço dirigiram-se os vi
sitantes p'.na o interior do Estabelecimento de 
Ensino, demorando-se nas salas de aula, fa 
bricação de queijo, manteiga , leites fermenta
dos, queijo fundido e requeijões, salas de cura, 
expedição, laboratório de microbiologi'a e quí
mica . 

SERVIÇO DE ENSINO - Na séde do 
Servico de Ensino tiveram oportunidade de 
apreciar a nossa biblioteca especializada e as 
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numerosas revistas recebidas da Argentina, Ve .. 
nezuela, Estados Unidos, França, Itália, Aus
trália, Canadá e de vários Estados do Brasil 

Distrito Federal, Estado do Rio, S. Pau
lo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, 
etc. 

No Livro de Visitas e Impressões, deixaram 
consignadas as impressões qUl.' a seguir trans
crevemos : 

"Encontrandome en la Escuela Candido Tos
tes, mis profundos agradecimientos a !'as auto
ridades didacticas y mi seguro convenómiento 
de que sus estudiantes serón manana una segu
ra y provechosa dotación para este pais que es 
grande, maravilloso y sumamente promisor" .
JUAN MINUT. 

"Foi além de minha expectativa o que vi 
aquí na Fábrica Escola de Lacticínios " Cân
d ido Tostes" .  

Tive o prazer de trazer e acompanhar o 
mestre dos mestres - Juan Minut - cuja 
p'alavra autorizada é da maior significação 
para ela . "  - RUBEM PECEGO. 

" Já tendo t ido a satisfação de expressar 
anteriormente a minha grande admiração pela 
FELCT, não posso, contudo, furtar-me ao 
p razer de subscrever integralmente os justos 
conceitos acima dos meus grandes amigos. " 
OTO FRENSEL. 

"Dejo sentada mi admiración por la ex
traordinaria Escuela de Lecheria de Juiz de 
Fora y mi agradecimiento J los excelentes 
amigos que aqui he halIado" . - LORENZO 
MINUT. 

REUNIÃO NO AUDITORIUM DA F. E .  
L .  C .  T .  - Ultimando o programa organiza 
do reuniram-se os felctianos no salão princi
pal da FELCT, onde o professor Dr. Dante 
Nardelli teve oportunidade de saudar o ilus 
tre visitante, pronunciando uma sincera e elo 
quente oração, transcrita em outra parte desta 
revista. Após, fizeram uso da palavra o Dr .  
Juan Minut e o Dl'. Sebastião Sena Ferreira 
de Andrade. 

OTTO FRENSEL Na mesma ocasião 
o Sr. Otto Frensel, amigo sincero da FELCT 
e felctiano honorário, ele próprio, fez entrega 
aos alunos dos Anais do XII Congresso In -

ternacíon'al de Lacticínios, realizado em 1 94 9 .  
n a  Suécia, para que figurem n a  Biblioteca do 
Diretório Acadêmico, Biblioteca que traz o 
seu nome, como uma justa homenagem ao seu 
trabalho pelo desenvolvimento da indústria 
brasileira de lacticínios. 

O patrono da biblioteca dos estudantes foi 
saudado pelo segundanista Paulo Gomes que, 
em palavras saturadas de l irismo e encantamen 
to fez a apologia do Sr. Otto Frensel. 

DR. RUBEM PECEGO - Por fim teve 
a palavra o Dr. Rubem Pecego, conhecido por 
seus trabalhos, t�m monografias e revistas, so
bre inspeção de carne e l�cticínios, mostrando 
a sua admiração pela Escola, a qual visitava 
pela p rimeira vez, e dizendo da sua imensa sa 
tisfação pela oportunidade de te·r, acompanha
do, nesta visita, a Juan Minut, um dos mais 
destacados técnicos americanos em assuntos re
lacionados com o leite e seus derivados. 

Encerrou a sessão o Dl'. Sebastião de An
drade, termiI:ando, assim, essa memorável vi
sita que tantos nos honrou, e que, transpost.1 
para a tela,  filmada que foi" em todos os seus 
detalhes, nos fará recordar, de tempos em tem 
pos aquele 2 5  d e  Abrii d e  1 9 5 0. 

* SABE-SE que o açúcar do le ite (lactose ) 
possui e feitos laxativos e diuréticos e favorec� 
a retenção do cálcio e do fósforo. 

* A BOA NUTRIÇÃO DA CRIANCA, an
tes e depois do nascimento, contribui pua um 
bom desenvolvimento dos dentes. 

Sorvete de Chocolate 
INGREDIENTES : 

200  grs. de chocolate em pó, 
1 . 000  cm . 3  de leite, 

400 grs. de açÍ1car. 

MODO DE FAZER : 

1 - Dissolver o chocolate no leite ; 
2 - Juntar o açÍ1car ; 
3 - Levar ao fogo até ferver ; 
4 - Esfriar ;  
5 - Levar à sorveteira. 

A .  H. S. 
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Leites fermentados búlgaro e acidóFi lo 

(Continuação) 

A cultura que se utiliza para semear no 
leite a fermentar, chama-se " cultura fermen
to" ou simplesmente " fermento" . Quando se 
necessitJ de maior quantidade de fermento, que 
aquela fornecida pela cultura que sobra depois 
de fazer a nova repicagem, deve-se p reparar no 
dia anterior. As culturas que se conduzem 
com transplantes frequentes e que se utilizam 
para preparar o fermento, denominam-se cor
rentemente "culturas mãe" . Estas culturas de
vem ser preparadas com o máximo cuidado e, 
quando os leites fermentados são p reparados 
com frequência. serão repicados todos os dias . 
Também é aconselhável -- especialmente quan
do os leites fermentados são preparados em 
escala comercial, ou são feitos de modo con 
tinuado durante vários meses - manter cul
turas de reserva . para o caso de a "cultura 
mãe" se contaminar ou perder .  E '  preferível 
que as culturas de reserva sejam mantidas em 
leite estéril, ao qual se juntou 0 . 5  % de trip
tona, ou extrato de levedura antes da esterili
zação. 

Nessas condições. e se as culturas são manti 
das numa temperatura inferior a 1 5° C. as no
vas  repicagens serão feitas unicamente umas 
duas vezes por mês. 

Esterilização - Para manter a "cultura 
mãe" exige-se um cuidado especial . O leite que 
se util iza para a p ropagação e os utensílios e 
recipientes que entram em :ontacto com ele 
(depois da esterilização) , serão bem esterili 
zados e protegidos de qualquer contaminação 
pelo ar, não devendo ser tocados com os de 
dos ou outras partes do corpo. O leite e os 
utensílios são esterilizados por aquecimento 
num autoclave ou numa estufa sob p ressão. 
durante 1 5  minutos a uma p ressão de vapor 
de 1 5  l ibras. A esterilização à temperatura de 
ebulição ( 1 0 0° C) , requer uma hora ou mais 
para ser razoàvelmente eficaz e, ainda assim, 

L. A. BURKEY 

não dará segurança de que o leite esteja com

pletamente estéril . 

No laboratório. o leite é esterilizado habi

tualmente em tubos de ensaio ou em pequenos 

frascos erlenmeyer .  Entretanto, quando não se 

dispõe desses recipientes de vidro, pode-se re 

correr a garrafas para leite de 1 /2 ou 1 /4 de 

litro, e ainda a vidros de mamadeira. Os reci

pientes de vidro são enchidos até a metade com 

leite desnatado fresco, cobrindo-se a bôca de 

cada um deles com algodão não absorvente, ou 

com uma tampa especial . Conclu ida a esteril i 

zacão. os  recipientes com o leite são esfriados 

ao
' 

ambiente. até que possam ser agarrados com 

a mão. sem queimar. Em seguida são coloca

dos em água com 3 8° C de temperatura ou à 

temperatura de incubação apropriada para 

cultura de que se trate) , durante 5 a 1 0  mi

nutos, ou até que se esteja seguro d� que o 

leite esfriou à temperatura adequada, antes de 

juntar a cultura .  A mecha de algodão ou a 

tampa é retirada o tempo suficiente para ino

cula r  a porção de cul tura . E' uma boa p revi

são esterilizar várias garrafas de leite ao mes

mo tempo . Conservadas fechadas. podem ser 

mantidas estéreis por vários dias .  ou até que 

sejam necessárias para fazer nova semeadura . 

Antes de juntar a cultura .  as garrafas de leite 

estéril são aquecidas à temperatura de incuba 

ção apropriada, colocando-as num banho-ma

ria com temperatura adequada. 

Para trélnsplantar a cultura usam-se pipe

tas estéreis . Contudo. quando não se dispõe de 

pipetas e a� culturas são propagadas num reci

piente de bôca larga . podem ser utilizadas co

lhe res de chá este rilizadas, para a repicagem. 

Convém ter várias dessas colherinhas envolvi

das em papel espesso. juntas ou separadas 

que. aproveitando a esterilização do leite, são 

submetidas a igual tratamento durante 1 5  a 

2 O minutos. a uma pressão de vapor de 1 5  l i 

bras .  As colherinhas não usadas, desde que fi 

quem envolvidas no papel e não se exponham 
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ao ar ou outros meios de contaminação, con
servam-se estéreis. 

Modo de fazer a repicagem - Por meio de 
uma pipeta ou uma colherinha estéril, retirar 
5 cc. ou uma colherada do leite coagulado da 
cultura e introduzir no frasco ou garrafa de 
leite estéril, aquecido a 3 8° C ou temperatura 
apropriada de incubação, recolocar o algodão 
ou tampa e agitar a mistura com um movi
mento de rotação suave. Manter. em seguida, 
o frasco ou garrafa à temperatura de incuba
ção, durante 1 2  a 24 horas, ou então até que 
o leite coagule. O tempo necessário para que 
se produza este fenômeno varia com a quan
tidade de cultura semeada e com as diferentes 
espécies de bactérias. Como o momento em que
se observa que o leite coagula indica, de um 
modo geraL o máximo de  desenvolvimento ve
getativo. prolongando a incubação haverá ten
dência a diminuir a vitalidade da cultura . Por 
i sso, tão logo coagule o lei te. leva-se p.ara um 
local frio ou para um geladeira até que se 
faça a repicagem seguinte. Quando as cultu 
ras sã!? utilizadas diàriamente, o transplante 
também será feito todos os dias ; do contrá
rio se poderia fazer de 4 8  em 4 8  horas. com 
o fim de manter a cultura ativa. Uma vez efe
tuado o transplante, utiliza -se o resto da cul 
tura para semear o leite aquecido destinado :l 
preparar o lei te fermentado. 

PREPARO DOS LEITES BÚLGARO E 

ACIDÓFILO 

Para preparar leites fermentados, especial
mente os que são fe itos com L act obacillLls bLlI
garicus e L act.  acidophilLls. se requer quasi 
tanto cuidado como para a propagação das cul 
turas. Não é aconselhável utilizar um leite fer
mentado do comércio. como fermento ou cul 
tura mãe no preparo de  outras partidas do 
mesmo, pois, geralmente, é constituido por  
uma cultura em que há bactérias de  contami
nação, que se encontram no leite ou prove 
nientes de utensílios mal esterilizados, dando 
como resultado um produto inferior ou, ain
da, ínutil izável . Por isso, deve-se tomar cui 
dado especial na escolha do leite a empregar, 
no aquecimento ou esterilização do mesmo, e, 
durante a semeadura e incubação, para evitar 
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toda a contaminação possível. O leite desna
tado a usar será fresco e de boa qualidade, isto 
é .  deve provir da desnatagem de um leite in
tegral de -alta qualidade, que tenha sido produ
zido e manipulado em condições higiênicas. 

PREPARO DO LEITE FERMENTADO 
BÚLGARO 

Processo ·  de laboratório OLl em grande escala 

1 .  Colocar um litro de leite desnatado fres
co em cada um de vários frascos erlefl,meyer de 
2 l itros ; tampar os frascos com algodão não 
absorvente ; esterilizar com vapor de 1 5  li
bras de pressão, durante 20 minutos. Quando 
se utí ilza um tanque, na produção em grande 
e:xala. o lei te pode ser aquecido a 7 1  ° C. ou 
mais. durante 20 minutos, com agitação cons
tante ou frequente, enquanto dure o trata
mento. 

2. Quando se utiliza como fermento uma 
cultura de LactobaciflLls bLllgariws, esfriar o 
leite a 3 8° C. juntando 1 % de fermento e mis
turar bem.  Manter nessa temperatu ra durante 1 2  
a 24 hons. ou então até que o leite coagule 
e se haja desenvolvido a acidez adequada (em 
tôrno de 1 % de ácido láctico) . Quando se uti
liza uma cul tura mista que contenha Strep lO 

coccus [actis, esfriar o leite a 3 0° C. juntando 
1 % de fermento e manter nessa temperatura. 
du rante 1 2  a 1 8 horas. 

3 .  Depois que se processou a fermentação 
a um grau de acidez conveniente. esfriar a 
1 0° C. misturar à coalhada 5 % de creme pas
teu rizado, '::0111 3 O % de matéria gorda. e rom
per ou agitar a coalhada até que apresente 
consistência l íquida. 

4. Distribuir o leite em garrafas rstéreis. 
tampá-la.  esfriar a 1 0° C. ou menos, o mais 
rápidamente possíveL e guardar as garrafas em 
uma geladeira a 1 0° C. até o momento de seu 
uso ou venda. 

PROCESSO CASEIRO OU EM PEQUENA 
ESCALA 

1 .  No preparo caseiro do leite búlgaro, 
pode-se empregar tanto leite desnatado fresco 
como leite evaporado de boa qualidade, ven
dido no comércio, acondicionado em latões. 
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a)  Empregando-se leite desnatado, aquecê-
10 numa caçarola tampada, de alumínio ou 
aco inoxidável. em banho maria fervente, du
r;nte 3 O minutos. Em seguida. no caso de se 
usar L actobacillus hLllgariws como fermento, 
colocar o recipiente contendo o leite dentro de 
um tacho de água fria e mantê-lo até que se 
esfrie a 3 8° C. ou então que a parede do rec i 
piente se apresente com temperatura suportável 
;:0 contacto da mão ; quando se utiliza como 
fermento uma cultura que encerra Streptococ

CLtS lactis; o leite é esfriado a 3 0° C .  
b)  Usando-se leite evaporado, misturá- lo 

em partes iguais com água fervida fria. na 
mesma vasilha em que se ferveu a água, e re
volver bem para uniformizar a mistura .  No 
caso de utilizar uma cultura de LactobacillLls 

bu[ gariCLts como fermento. aquecer a mistura 
de leite e água a 3 8° C. colocando a vasilha 
em um tacho de água quente ; quando se em
prega como fermento uma cultura mista de 
bactérias lácticas. a mistura de leite e água se 
aquece a 3 0° C. 

2. Quando o leite atingir a temperatura 
apropriada para a semeadura. adicionar�lhe 
uma colherinha de fermento para cada meio 
l itro. e manter a mistura à temperatura indi
cada. por 1 2  a 1 8  horas. ou então até que 
o leite coagule e se haja desenvolvido suficien 
te acidez para satisfazer o paladar. 

3 .  Assim que se coagula o leite e se de 
:.:cnvolv� a acidez desejada. levar a coalhada 
para uma geladeira durante uma hora. Pode-se 
misturar com o leite um pouco de creme pas
teurizado. Em seguida. agitar a coalhada até 
que tome uma consistência l íquida. voltando 
a colocá-la na geladeira até o momento do seu 
uso ou venda . 

Leite búlgaro preparado com LIma mis/ Llra de 

leite fermentado por 11 Lactobacillus bulgari

cus" e coalhada láctica 

1 .  A coalhada láctica se prepara da se
guinte maneira : 

a) - Aquecer leite desnatado fresco a uma 
temperatura de 7 1  a 8 8° C. durante 30 mi
nutos ; esfriar. em seguida. a 2 1 ° C ;  

b) - Juntar fermento láctico (Streptococ

CLtS lactis) ao leite esfriado, na proporção de 

1 % .  e revolver cuidadosamente para misturar 
bem ; 

c) - Tampar  o recipiente com uma tam
pa apropriada, e manter a 20 - 2 2° C. du
rante 1 8  a 20 horas. ou então até que o leite 
coagule e desenvolva uma acidez de 0 , 8  a 
0 . 9 ';10 ; 

d) - Esfriar o leite coagulado a 1 0° C. e 
agitar até que "presente um aspecto l íquido 
uniforme. 

2 . Para preparar o leite búlgaro misto, 
juntar uma parte do leite fermentado pelo 
L actobacillLls bLllqaricus (preparado na forma 
descrita acima) a 9 partes de coalhada lácti
ca. Se se deseja, acrescentar 5 % de creme pas
teurizado com 3 0  % de matéria gorda. Em 
qualquer caso, agitar para misturar bem. 

3 .  Distribuir em garrafas o leite assim 
preparado .esfriar a 1 0° C ou menos. o mais 
ràpidamente possíveL e em seguida armazenar 
as garrafas numa geladeira até o momento do 
seu uso ou venda. 

Preparo do l eite fermentado acidó filo 

(Processo de laboratório ou em grande escala) 

1 .  Depois de juntar 5 % de suco de to
mate ou de cenoura ao leite desnatado fresco, 
colocar 1 li tro da mistura em cada um de vá
rios frascos erlenmcycr de 2 l itros, tampar os 
frascos com algodão não absorvente, c este
rilizar por meio de vapor com 1 5  libras de 
pressão, durante 20 minutos. 

2. Esfriar o leite a 3 8° C. juntando 1 % 
de fermento e revolver para misturar bem. 

3 .  Incubar os frascos com o leite a 3 8° C. 
por um prazo de 20 a 24 horas. ou então 
até que o leite coagule e apareça uma pequena 
quantidade de sôro na superfície. 

4. Esfriar a 1 0° C os frascos com o leite 
coagulado ; juntar a cada um 1 00 a 200  gra
mas ( 1 0  a 2 0 % )  de lactose. Depois da lacto
se humedecer-se bem. agitar suavemente cada 
frasco para incorporar de todo o açúcar ao lei
te. Em seguida. coar a mistura através de um 
coador doméstico (de 1 6  malhas por polegada) . 

5 . · Distribuir o leite acidófilo em garrafas 
estéreis. fechá-las. esfriar a 1 0° C ou menos, 
o mais ràpidamente possíveL e manter as gar
rafas em uma geladeira até o momento do seu 
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uso ou venda . Quando são conservadas a 
- 1 00 C. uma boa proporção de L actoba

cillus acidoph ilus se mantém com vida durante 
uma semana ou 1 0  dias. 

Processo caseiro ou em pequen a escala 

1 .  Pode-se utilizar leite desnatado fresco. 
ou então leite evaporado de boa qualidade, ven
o uentão leite evaporado de boa qualidade. ven
dido no comércio acondicionado em latões. 

a) - Usando-se leite desnatado. juntar 5 O 
a 6 0  gr. de suco de tomate ou de cenoura por 
litro ; aquecer a mistura em uma caçarola tam
pada, de alumínio ou aço inoxidável. num ba
nho maria fervente, durante 3 O minutos. De
pois passar o recipiente que contém o leite para 
um tacho com água fria, onde é mantido atp 
que se esfrie a 3 80 C ou então até que a pa
rede do recipiente possa ser mantida em con
tacto com a mão. 

b)  - Empregando-se leite evaporado, mis
turá-lo em partes iguais com água fervida fria. 
na mesma vasilha em que se ferveu a água, 
adicionar 5 O ou 6 O grs . de suco de tomate 
ou de cenoura, por litro, misturar bem e tam
par a vasilha . Aquecer a mistura a 3 80 C, co-

(Contin uação da pág. 1 4 )  

Salvador Berardinelli , Natalino Mastrofrancis
co, Lauro Sandoval. Hél io Emerson Belluomi
ni, Lino Lourenço Vellini, Washington Bele
za, Milton Santos Campos, Arnaldo Costa 
Dras. Virginie Buff D' Apice, Margarida M.  
Romeiro, Lydia Gianciose Reis. 

TEMAS DE ATUALIDADE E RESPECTI

VOS RELATORES 

Problemas de veterinária no Nordeste do 
Brasil - Dr. Wanderley Braga. 

Principais problemas da veterinária militar 
Major Benedicto Bruno da Silva. 

Reprodução animal e inseminação artificial 
- Pro f . João Soares Veiga � Bovinos ; Drs. 
João Ferreira Barreto e Antonio Mies Filho 
- Parte geral e outros animais. 

Melhoramento e contrôle do gado leiteiro -

locando a vasilha que a contém num tacho- de 
água quente, até que o leite alcance a tempe
ratura apropriada . 

2 .  Quando a temperatura do leite atingir 
380 C, juntar uma colherinha da cultura de 
Lactobacillus acid ophilus, agitar bem e tornar 
a colocar a tampa sobre a vasilha. Manter a 
2 0  a 24 horas, ou então até que o leite esteja 
bem coagulado. 

3. Depois de coagulado o leite, levar a va
mistura numa temperatura de 3 80 C, durante 
silha para uma geladeira durante uma hora. 
Em seguida, espalhar lactose sobre a 'luperfí
cie da coalhada, na razão de meia xícara por 
l itro . Logo que a lactose tenha se humedeci
do bem, agitar para incorporá-la à coalhada. 

4. Após agitar bem, coar através de um 
coador doméstico. Distribuir, em segu�da, o 
leite acidófilo em garrafas ou outro recipiente 
apropriado, esfriar a 1 00 C ou menos, o mais 
ràpidamente possível. e manter numa geladeira 
até o momento do seu uso ou venda .  

(Da t radução d e  M ulvany, publicada 
em " L a  lndllst ria L echera" , de /ibril de 
1 9 4 9 ) . 

Dr. Francisco de Paula Assis - (Melhora
mento) ; Dr. Fidelis Alves Netto - (Contrô
le) . 

Febre Aftosa -- Dr. Sílvio Torres. 
Climatologia zootécnica - Dr. João Bar

risson Villares. 

Peste Suína - Dr. Adolpho Martins Pe
nha. 

Brucelose - Dr. Mário D' Apice. 
Viroses neurotrópicas Dr. Raimundo 

Cunha. 

Problemas da inspecção de produtos alimen
tícios de origem animal - Dr. José Bifone 
- Carnes : Dr. José Assis Ribeiro - Leite . 

Questões de Polícia Sanitária Animal de 
nossas fronteiras Dr. Heitor Fábregas da 
Silva. 

Doenças da criação .- Dr. Osmane Hipó
lito. 

O veterinário e a avicultura no Brasil -
Dr.Henrique Francisco Raimo. 
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MAIS UM PASSO HA SOLUÇãO DO PROBLEMA DO BERNE NOS 80VIIOS 

Foi , sem dúvida, a Vacinação contra Aftosa 
um dos maiores êxitos da Técnica Veterinária 
nestes últimos 20 anos, êxito <!ste definitiva 
mente consagrado em todo o mundo pastoril 
que suporta o terrível flagelo.  

Não deixa, entretanto, a VeterÍnária, de 
continuar a encarar os outros numerosos pro
blemas que estão aí ,  de forma constante, pre
judic:mdo os esforços de todos aqueles que se 
dedicam à exploração pecuária. 

A pecuária no Brasil Central possui um pro
blema que, no período quente I? chuvoso do 
do::, não só pelo aspecto desagradável das re
ses como pelas despesas que acarreta o seu tra
tamento, tratamento este que deve ser diário. 
sendo ainda trabalhoso, incômodo e mesmo 
martirizante para os animais 
:'0 BERNE. 

referimo-nos 

Não é preciso uma ampla explanação sobre 
esta moléstia conhecida por todos : criadores e 
não criadores. 

O progresso alcançado pela química e prin
cipalmente no que se refere aos inseticidas, 
como fruto do esfôrço de guerra em zonas tro
picais, forneceu-nos uma série de elementos 
que não poderiam deixar de ser experimenta 
dos para combate às moléstias parasitárias que 
tantos prejuizos acarretam à nossa p rodução 
pastoril . 

Em contacto constante com os criadores de 
todos os pontos do Estado e mesmo do país, 
nas nossas atividades de professor e de clínico, 
temos sentido o problema do Berne, de forma 
alarmante, pois que, sàmente o prejuizo dos 
Couros desclassificados pela moléstia bast: uia 
para merecer uma atenção especial dos poderes 
públicos. 

Foi assim que, achando a colaboração deci� 
dida de criádores amigos, iniCiamos uma expe
rimentação visando a obtenção de um método 
prático, simples e econômico. 

O principaL nas nossas condições atuais de 
criação, é o fator simplicidade de aplicação, 

DR. NESTOR GIOVINE 

( Professor da Escola Superior de Ve

terinária do Estado de Minas Gerais) 

pois são bem conhecidas a s  dificuldades dos 
operanos rurais pelo seu gráu de instrução e 
habilidade técnicas bastante precárias ainda. 

Foi assim que, por conselho dos próprios 
criadores, visamos obter um produto que fos
se adicionado ao sal comum sem alterar, no 
possível, o serviço de rotina de nosso vaqueiro 
ou retireiro. 

Em gráu maior de responsabilidade vinha 
a dosagem dos elementos, que não deveriam 
alterar o leite ou a carne. 

Foi com estes elementos em mente que ini� 
ciámos os trabalhos que foram coroados de 
êxito, pois que, de forma segura e inócua . a 
Fórmula a que chegamos após árduo e dis
pendioso trabalho, preenche as condições de 
simplicidade, de aplicação, eficiência e ino� 
cuidade. 

A Fórmula Anti -Berne (concentrada) deve 
ser misturadJ a um saco de sal comum de 60  
quilos. 

Esta mistu ra é feita com () auxílio de u ma 
pá , estando o sal sobre um piso de madei ra . 
cimento ou tijolos. Uma vez feita a mistura ,  
torna-se a ensacar e está pronta para ser dis
tribuida ao gado como se fosse o sal comum.  

O gado acei ta sem relutância o sal ANTI
BERNE. 

O consumo normal de sal comum é. nas 
nossas condições de criação. de 2 O .1 5 O gra 
mas diárias por cabeça de bovino adulto. 

As dosagens são feitas sobre esta base, as
sim sendo, é conveniente dar o sal ao gado 
no máximo de 8 em 8 dias, mas é sempre 
mJis benéfica sob o ponto de vista fisiológico 
a permanência do sal anti -bernr. à disposição 
constante dos rebanhos. 

O efeito do sal anti -berne é percebido após 
20 dias do início do uso continuado pelo re
banho. 

De forma evidente o gado vai ficando com 
o couro l iso e os li caroços dos bernes" vão 
desaparecendo paulatinamente até a cicatriza-
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e e g i s l a ç ã. o  
Reg u l a m e nto d o  Se r v i ç o  d e  P r o d ução 

d o  Le ite e I n d ustr i al i zaç ão 
,SECRE T ARIA DA AGRICULTURA D A  

DO DISTRITO F E D ERAL 
(Continuação) 

Art. 70  - As dependências destinadas ao 
resfriamento do leite e aos laboratórios terão 
suas paredes revestidas de azulejos brancos vi
drados até a altura de dois metros e cinquenta 
centímetros (2m, 5 0  cms . )  e o piso revestido 
de ladrilhos cerâmicos. 

Art. 7 1  - O leite entrado nas usinas de re
frigeração, uma vez examinado e considerado 
em bom estado, será reunido nos tanques de 
recepção, filtrado e refrigerado à temperatura 
de 2° e 5° C e ,  em seguida, acondicionado em 
latões adequados ao transporte. 

Art. 72 - As usinas de refrigeração obri
gam-se, sob pena de multa, a colocar termô
metros adequados em todos os lugares julga
dos necessários pelo Serviço de Produção e In
dustrialização do Leite . 

Art. 73 - A conservação do leite será as
segurada pelo emprêgo exclusivo do frio, sen
do proibida a congelação, sob pena de impo
sição dJ multa prevista no parágrafo 1 .° do 
artigo 1 74 e interdição do funcionamento, na 
reincidência . 

Art. 74 - Nas usinas de refrigeração sà-

ção completa dos ferimentos. No fim dos pri
meiros trinta dias do uso ininterrupto do sal . 
os animais não mais apresentam os entumeci 
mentos característicos da infestação pelo Berne . 

O gado fica isento de novas infestações de 
Berne enquanto o Sal Anti-Berne permanecer 
no coxo. Como ficou dito, a simplicidade do 
método idealizado constitui um meio de ser 
comprovada a nossa fórmula por qualquer 
criador interessado. 

\. franscrito do Boletim do Leite) . 

mente será permitido o desnatamento do leite 
considerado impróprio para o consumo em na
tureza ,  a critério da autoridade fiscalizadora. 

3 .  -- Usinas de Pasteu rização 

Art. 7 5  - As usinas de pasteurização de
verão possuir  dependências especialmente des
tinadas a :  

a) plataforma ou área para o desembarque 
do leite ; 

b) recepção do leite ; 
c) l aboratórios de química e de microbiolo-

gia ; 
d) pasteurização e refrigeração do leite ; 
e) engarrafamento ; 
f) lavagem e esteril ização do vasilhame ; 
g) lavagem e esterilização  dos frascos ; 
h )  máquinas de produção de vapor ; 
i) máquinas de produção de frio ; 
i) câmara frigorí fica ; 
k )  expedição do leite ; 
I) fabricação de manteiga ; 
m) almoxarif<1do e depósito de frascos, va 

silhame, utensílios e qualquer outro material ; 
n) permanência do pessoal tendo vestiários, 

lavlatórios, chuveiro e instalações san itárias, 
isoladas do corpo principal do edifício 

o) gerência e administração. 
§ 1 .° - As dependências de que trata o 

presente artigo obedecerão ao disposto no ar
tigo 6 S ,  inclusive no que se refere às portas 
e aberturas dag paredes. 

§ 2 . °  - Os forros das , dependências cons
tantes das alíneas e e q deverão, também, ser 
pintados de branco. 

Parágrafo 3 .° - As dependências destinadas 
aos laboratórios, à pasteurização e <10 resfria
mento, à lavagem e esterilização dos frascos e 
ao engarrafamento e expedição, terão suas pa
redes, obrigatàriamente revestidas de azulejos 
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brancos vidrados até a altura de dois metros 
e cinquenta centímetros 2 , 5 0 cm. ) , com os 
ângulos arredondados, e o piso revestido de 
ladrilhos cerâmicos. 

§ 4 .° - As dependências destinadas à re
cepção, assim como .a plataforma, terão o piso 
de concreto armado, ou revestido de ladrilhos 
de ferro, ou de pedras aparelhadas com as jun
tas tomadas de cimento ou asfalto, c suas pa
redes revestidas de azulejos brancos vidrados 
at� a 'altura de dois metros e cinquenta cen
tímetros ( 2 , 5 0 cm. ) , com os ângulos arre
dondados. 

Art. 76 - As usinas de pasteurização de
verão ser providas de toda a maquinaria e ma
terial necessários, a critério do Serviço de Pro
dução e Industrialização do Leite, notadamen
te o seguinte : 

a) dispositivos para 
esterilização de garrafas, 

b) maquinismo para 
mento de frascos ; 

lavagem mecânica 
latões e utensíl ios ; 
enchimento e fecha-

c) maquinaria completa para pasteurização 
do leite ; 

d) livros de registro, mapas de análises 
demais impressos indispensáveis. 

Art. 77 - As dependências das pequenas 
usinJs de pasteurização dos estabelecimentos 
produtores de le ite tipo li A" obedecerão às 
exigências feitas àE usinas de pasteurização tm 
geral . sendo. porém, dispensadas a plataforma 
de desembarque e a sala de recepção do leite. 

Art. 78 - O leite deverá ser pasteurizado 
logo JpÓS sua chegada à usina . 

Art. 79 - Todo o leite entrado nas usinas 
de pasteurização será submetido aos exames de 
seleção e demais provas de laboratório, sendo
lhe dado o destino conven iente. 

Parágrafo único - Os exames e provas de 
que trata o presente artigo constarão de ins
trucões baixadas pelo Chefe do Serviço de 
Pr;dução e Industrialização do Leite. aprova
das pela autoridade competente. 

Art. SO - O leite entrado nas usinas de 
pasteurização, desde que aprovado peja  au
toridade fiscalizadora. será reunido nos tan
ques de recepção e agitado convenientemente, 
filtrado, pasteurizado, refrigerado e imediata-

mente acondicionado, de conformidade com as 
exigências do presente regulamento. 

Parágrafo único - O beneficiamento do 
leite. sem a prévia aprovação deste, pela auto
ridade fiscalizadora, importará em multa 
apreensão. 

Art . 8 1  - Entende-se por pasteurização o 
emprêgo conveniente do calor, com o fim de 
destruir a flora patogênica e a quase totalida 
de da flora banal , sem alteração sensível da 
consti tuição física e química do leite e sem 
prejuizo dos seus elementos bioquímicos bem 
como das suas propriedades organoléticas. 

Parágrafo único - A pasteurização será à 
temperatura de 6 3 °  C, durante trinta ( 3 0 )  
m inutos. seguida. imediatamente. d e  refrigera
cão até 5° C, ou por outro processo conside
;ado equivalente e permitido pelo Serviço de 
Produção e lndustrialização do Leite. 

Art.
"
S 2 - O pasteurizador deverá ser do

tado de : 

a) regulador automático de temperatura ; 
b) termômetros centígrados em todos os 

I ugares julgados indispensáveis ; 
c) aparelhos termo-registradores automáti-

coso 
Art. 83 - As fôlhas de registro de tem 

pe ratu ra &os termo- registradores deverão ser 
; ubricadas e numeradas pel a autoridade com
petente c. a seguir .  Arquivadas. ficando à dis
posição da fiscal ização. 

Art. 84 - Os registradores deverão pos
sui r  os termômetros que a autoridade compe
tente julgJr convenientes. 

Art . 85 - Qualquer usina de pa�teurização 
só poderá beneficiar até o máximo de sua ca
pacidade. 

Parágrafo único - Nenhuma usina poderá, 
sob pena de multa e,  na reincidência, de in
terdição do funcion:\mento. recusar o recebi
mento de leite de produtor que pre
fira fazer a distribuição direta aos consumi
dores, desde que não exceda a capacidade de 
suas instalações e sejam pagas as taxas cor
respondentes à prestação de serviços, arbitra
das pela autoridade competente. 

(Continua) 
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SO CIEDADE COMERCIAL DE 
. MÁQUIN AS VILLELA tT D A. 

Av. Churchill n. 97 - B - Loja e salas 305/6 
Tel. 32-7822 - End. Teleg. "SOCOMAVr' - C. Postal n. 4617 

R I O  D E  � A N .f:. I R O  

Máquinas e accessó

rios para Lacticínios. 

Tubos de fel:l'O e 

galvanizados. 

Material para 

Labol·atório. 

D E S N AT A D E I R A S  

KCERNECEL TER 

C o a l h o  

Dinamarquês 

- o melhor -

=----- --

INDICADOR COMERCIAL 
(ASA DA Al\1ERICA 

Tubulações 
Ferragens em geral. 

R u a  Halfeld n.o 657 

J u iz de F ora - M i na s  

I r m ã o s  L A GR 0 11 A  

Posto de gasol ina. Lacticínios em gera i .  
Refrigeração . 

Rua Antonio Lagrotta n,Q 30 

J u i z  de Fora - M i nas 

M áq u i n a s  " J U H Q UE I R A n 
PA R /·\ P I C A R  FO R R A G E N S . 

I nformações com os .fab rlcantes l 

J. R. JUNQUEIRA fi elA. 
Av. Sete de Setembro - 969 

C. Postal, 134 - [ndó 'fe:eg. "JUNQUEIRA" 
J u i z  d e  Fora - M i nas 

LA TAS para Manteiga 
Máquinas pclra a Indústria 

de Lacücínios 

S/A. Ul. MEC. UNIÃO INDUSTRIAL ' 
Rua'�Maria Perpétua n.o 44 

J u i z  de Fora - M inas 
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Aniversário, de Felctianos : 

EM JULHO 

Dia 3 - Dr. Armando Carneiro. Ex-pro
fessor da Cadeira de Economia, Administração 
e Legislação Aplicadas. Parabens. 

Dia 1 4  .- Lincoln Renau1t Machado. Re
ceberá por certo muitos cumprimentos de seus 
amigos, por ocasiã o  de seu aniversári o, o pre
zado felctiano, encarregado da Expedição da 
FELCT. Parabens do FELCTIANO. 

Dia 1 5  - Dja1ma Soares de Figueiredo. 
Técnico em Lactic ínios, residindo em Pedra 
Azul, no norte do Estado. Parabens. 

Dia 1 6  - Aluízio Esteves. Técnico em 
Lactic ínios. Felicidades. 

Dia 1 8  - Maria Lídia Batista de Olivei
ra. Funcionária do Escritório, muito querida 
de suas amigas e muito estimada por todos os 
felctÍanos. Os nossos mais sinceros votos de 
felicidades. 

D:a 23 .- Udisson Novaes de Mello 
Aluno do 1 .° ano do ClL. Parabens. 

Ri.:\ 2 4  - Waldir Jesuino da Silva -- Téc
nico em Lacticínios. Parabens. 

Dia 3 1  - Otto José Rodrigues - Técni
co em Lacticínio�, residindo no Rio de Ja
neiro. Parabens. 

Dia 30 - Celina Mendonça.  Funcionária 
do escritório, muito relacionada e estimada no 
grande círculo de seus amigos. Felicitações 

EM AGOSTO 

Dia 2 - Carl Christian Rasmussen - Alu
no da 2 .a série do ClL. Nossos parabens. 

Iracema L imp Montenegro. Funcionária do 
escritório. Receberá, por certo, inúmeras feli
citações de seus amigos. Parabens do FELC
TlANO. 

Dia 8 - DR. DANTE NARDELLI. 

Será um dia de grande alegria para todos os 
amigos do professor Dr. Dante Nardelli, a pas-
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sagem do seu aniversário. Grandemente rela
cionado em Juiz de Fora e muito estimado 
por todos os que o conhecem. o prezado pro
fessor de Zootecnia da Escola de Lacticínios 
" Cândido Tostes" receberá muitos abraços dos 
seus colegas e amigos. O FELCTIANO, que 
tem a honra de tê-lo como membro do seu cor
po diretor e colaborador dos mais assíduos, 
apresenta seus parabens com antecipação. 

Dia 1 2  - Augusto da Silva Carvalho -
Aiuno da 2 .a série dó ClL. Atleta de méritos 

apreciáveis, muito estimado na FELCT. Nos
sos parabens ao feliz aniversariante. 

-
JULIO ALBERTO FILHO - Acaba de 

chegar à FELCT, contemplado com um está
gio-prêmio por se ter colocado em 2 .° lugar 

no Curso de Técnico em Lacticínios. n a  tur
ma que terminou em 1 9 49 . o Sr. Júli o  Al
berto Filho. O FELCTIANO dá as boas
vindas ao prezado felctiano. 
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PRODUTOS fABRICADOS NA 
F.E.L.C.T. 

LABORATÓRIO 
Solução Dornic . solução de soda décimo normal , solução de fenolllale;no o 2� 
solução décimo normal de nilralo de praia , soluÇão de nilralo de prola , so 
lução de bicromalo de pOlássio a 5% J Cullura de P.roquelorl em pó, Fermen 
lo láctico selecionado líqu;dol Coran!e líquido para queijos , Cu/furo de Voghurlaí
qu;do), Grão d� Keflir, Fermenlo selecionado para queijo Sulsso. 

OUEIJOS 
�inas� padron/�do. 

TIPOS : Cavalo, 'Cobocó, Cheddar, Duplo Creme,. Emmenlaler. Ç:louda� lunth I Pralo , 
Parinezão. ·  �as/eurlzado , f'rov% ne � Reno -Edam , Roque/orl, Suisso I Crem 
Suisso , Requeijão Mineiro . Requeijão Cri% , Ricola . 

MANTEIGA Exlra e de primeira. 

CASEINA ! Por diversos processos. 

f1kjgjr os lJ.edictos à 

. Fabrica Escolo de Laclicínios 
Rua Tenenfe Frei/as �. 

Juiz ' de Fora , 

Candido 7os/es . 
'" Cx. Posfal 183. 
Minas Gerais. · 

BRASIL 
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